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Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Carsten Agger

Tlf.: 21 48 34 24

Orientering
Ungdom:

Bjarne Jensen
Tlf.: 24 68 44 92

Løb:
Kenneth Sørensen
Tlf.: 40 13 04 66

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 28 29 86 32

Cykling
Maleren

Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14 

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 28 69 35 66

E-mail: m.krogs@stofanet.dk

Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 20 85 74 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk

Børn og unge til og med 25 år 262 kr. halvårl.
Senior fyldt 26 år 367 kr. halvårl.
Pensionister fyldt 65 år 262 kr. halvårl.
Familie på samme bopæl 630 kr. halvårl.
Passive 210 kr. årligt.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Rolf Lund Tordenskjoldsvej 8 3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Ruth Waidtløw Hathjulet 45 3140 Ålsgårde 23 86 83 42 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126
Ski: Flemming Larsen Topasvej 8 3060 Esperg. 23 30 41 50 fllarsen@image.dk
Løb: Kenneth Sørensen Heimdalsvej 22 B 3000 Helsingør 40 13 04 66 khs@sampension.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding:
Sekretariat: Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 28 69 35 66 m.krogs@stofanet.dk
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Birgitte Krüger Ydunsvej 14 3000 Helsingør 22 77 08 36 birgitte.k@stofanet.dk
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 25 32 67 39 olai@stofanet.dk
Klubg.form.:Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 20 85 74 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: John Steenfeldt Stürup Plads 3. 3000 Helsingør 20 13 08 58 jsj@infoconsult.dk
Kassereren: Anna Lise Lyk Rolighedsparken 24 3060 Esperg. 28 44 03 33 allyk@email.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 09:30  Cykeltræning, (Træning på MTB fra Klubg. v. sommertids ophør) ...Nygård
Tirsd.: kl. 17.00  O-tekniktræning ....................................................Klubgården
Tirsd.: kl. 17:00  Løbetræning (Lang tur 15 - 22 km) ..........................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (Interval Sjoskerne) .............................Klubgården
Torsd.:kl. 09:15  Cykeltræning, (Træning på MTB v. sommertids ophør)........Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne)...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09:30  Cykeltræning, (Træning på MTB fra Klubg. v. sommertids ophør) ..Nygård
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09:30  Cykeltræning, (Træning på MTB fra Klubg. v. sommertids ophør) ..Nygård
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården

A dresseændringer,  t i lføjelser,  evt .  e-mailadresser 
til  klubbladet skal meldes til  Kurt .

Udkommer 6 gange årligt.

Næste nr. udkommer december

D E A D L I N E
24. november, 2017

Redaktør:
Flemming Larsen
fllarsen@image.dk
Tlf.: 49 13 12 84

Stof til Sokken sendes til følgende:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76 
Mob.: 24 29 33 74

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

Ski: Fl. Larsen
fllarsen@image.dk
Tlf.: 23 30 41 50

Løb: Kenneth Sørensen
khs@sampension.dk
Tlf.: 40 13 04 66

Vennerne: Sisse Jørgensen
hogsjorg@stofanet.dk
Tlf.:49 21 84 86

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

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

Indsendte billeder der bliver brugt
i bladet bliver honoreret med kr.
10,- forsidebillede med kr. 100,-
Du skal selv meddele kassereren
hvor mange billeder du har haft i
bladet.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument.
Billederne skal også vedlægges
separat i høj opløsning.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til:
Kurt Jørgensen. 
Uopfordrede billeder bedes inde-
holde tekst og/eller navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 2017
Opkrævning sker pr.

1. august og 1. februar

"SOKKEN"
Medlemsblad for
Helsingør Ski & 
Orienteringsklub
www.hsok.dk

HSOK’s 50 års jubilæum

Forsidebilledet Kurt Jørgensen



SOKKEN

3

SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaassffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt

1/10 - 30/4: 30 45 59 97

ee-mmaaiill::  ssyyllvveesstt@@ssyyllvveessttvvvvss..ddkk • HHjjeemmmmeessiiddee::  wwwwww..ssyyllvveessttvvvvss..ddkk

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS
• Blikkenslagerarbejde
• Fjernvarme
• Naturgas
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

HSOK er fyldt 50 år. I virkeligheden er klubben meget
ældre, som det fremgik af sidste nummer. Det er en fødse-
lar, som kan se tilbage på rigtig mange fornøjelige år og
store resultater. Jubilæumsfesten gik fint synes vi i festud-
valget. 85 til spisning og der var vel også en knapt 100
mennesker, der kiggede forbi til receptionen. 
Tak til HSOK’s venner, som trak det store læs. 
Men kan vi også se fremad mod nye spændende 50 år?
Lige for tiden er jeg meget spændt på den ekstraordinære
generalforsamling, som gerne skulle resultere i en tranfu-
sion af friske folk i bestyrelsen. Det er lige det HSOK
trænger til. Jeg må desværre indrømme, at jeg personligt
føler mig meget træt og det kan klubben ikke være tjent
med. Jeg har fornylig sagt nej til at vi arrangerer WRE-
sprint i 2019 og til at arrangere vinterlangdistance i januar
2018. Det er den forkerte vej at gå, så der må nye til, som
tør sige ja.

Her i 2017 er der kun et større arrangement tilbage:
Hamlet 10’eren. Støt op om løbet, enten som hjælper eller
deltager. Traditionen tro er der en gruppe mænd i deres
bedste alder, som bruger løbet til at gasse hinanden hele
året og lader drillerierne kulminere til en festlig aften i
Max Guttmanns kælder. Denne tradition har vel 20 års
fødselsdag. Der er mange andre traditioner i klubben, som
er med til at profilere os som klub. Lad det også blive en
tradition at få flere med i HSOK og inkludere dem i vores
fællesskab. Der er gjort en kæmpeindsats i løbeafdelingen
med initiativet Løb med HSOK og Helsingør Dagblad. 
Jeg håber, der bliver fulgt op på dette og at vi kan sige vel-
kommen til nye løbere i klubben. 
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted onsdag
den 11. oktober. Læs oplægget, mød op og vær med til at
præge klubben.

Rolf

Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 11. oktober kl. 19.00 i Klubgården.

Til de meget sultne vil der være et lettere traktement kl.
18.30. 

Dagsorden:

1) Godkendelse af nye vedtægter for HSOK. Udkast til 
nye vedtægter vedlagt.

2) Valg af formand. Rolf Lund ønsker ikke genvalg.

3) Valg af bestyrelse. Flg, kandidater stiller op: Sune 
Larsen, Michael Knudsen, Sussie Bogut og Marie 
Krogsgaard.

Flemming Larsen, Ruth Waidtløw og Kenneth Søren-
sen er ikke på valg.

4) Evt.
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LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER

"HSOK"s
hjemmeside
hsok.dk

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

Rikke Weincke
Husmandsvejen 29 A
3250 Gilleleje

Udmeldt:
Sarah Runge Dinesen
Mjølnersvej 17
3000 Helsingør

Priser for 2017
1/1 side. . . . . . .2 ,000 kr.  pr.  år

1/2 side. . . . . . .1 ,200 kr.  pr.  år

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

minimum.. . . . . . .500 kr.  pr.  år

Henv. :  Kurt  Jørgensen.  
28 29 86 32

k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

Annoncer i Sokken

Velkommen til:

Kære venner og læsere af “SOKKEN”
Ved sidste generalforsamling, var der stor tilslutning til at klubbladet skulle
fortsætte i papirudgave, frem for det kun skulle på hjemmesiden.

Det kræver imidlertid, at der kommer stof ind til
redaktionen. Intet stof, intet blad, så
enkelt er det!
Her er der du kommer
ind i billedet.
Det kan ikke være mening-
en at der kun kommer 5 - 6
indlæg, det er altså ikke nok
til et blad. Så fat pennen og
fortæl om ting der sker, eller
er sket i klubben.

Jeg fik efter deadline fat i
Flemming Larsen, som lige fik
skrevet lidt om divisionsmatchen,
Ophelia kvindeløbet, klubmester-
skabet i o-løb og cross løbet i for-
bindelse med 50 års jubilæet, samt
DM i o-løb på Fyn. Vigtigt at have
med i bladet.

Jeg har måtte fylde på med billeder,
samt hente lidt fra nettet for at få et
blad ud af det.
Savner også en del fra
Motionsafdelingen, sker der noget? Kurt
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LOVE FOR HELSINGØR SKI-

OG ORIENTERINGSKLUB 
§ 1: Navn og Hjemsted:
§ 1 Klubbens navn er HSOK (Helsingør
Ski- og Orienteringsklub). Klubbens
hjemsted er Helsingør.
§ 2: Formål:
Klubbens formål er:
at virke til fremme for og udvikling af
orienteringsløb, skiløb, og løb i Helsingør
og omegn.
§ 3: Tilknytning:
Klubben er tilsluttet følgende forbund
under Danmarks Idræts Forbund: Dansk
Orienteringsforbund, Dansk Skiforbund
og Dansk Atletik Forbund. Desuden til-
sluttet organisationen DGI.
§ 4: Afdelinger:
HSOK´s medlemmer kan efter eget ønske
registreres i klubbens afdelinger for ori-
enteringsløb, skiløb og løb.
Afdelingernes aktiviteter og arrangemen-
ter er åbne for alle medlemmer af HSOK
og er i alle henseender underkastet klub-
bens love og regler.
Deltagelse i specialforbundenes licen-
skrævende arrangementer og stævner
forudsætter registrering i den pågælden-
de klubafdeling.
§ 5: Bestyrelse:
Klubbens bestyrelse vælges enkeltvis af
generalforsamlingen og består af:
1) Formand
2) Kasserer
3) 5-7 medlemmer, som hver har et funk-
tionsområde. 
Formand og kasserer vælges for to år ad
gangen. Formanden vælges på lige år,
kassereren vælges på ulige år.

Valgene afgøres ved simpelt stemmefler-
tal. Såfremt et medlem ønsker det, skal
afstemningen være skriftlig. Ved stem-
melighed gør dirigentens stemme udsla-
get.
Ved forfald af bestyrelsesmedlemmer
udpeger bestyrelsen nye ledere til disse
poster.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forret-
ningsorden, og er berettiget til at delegere
ansvaret for den daglige ledelse til et for-
retningsudvalg på mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte
udvalg til varetagelse af klubbens daglige
drift.
Bestyrelsen organiserer fordelingen af
klubarbejdet efter valget.
Til supplement af klubbens love udarbej-
der bestyrelsen et sæt ordensregler.
§ 6.: Lønnet medhjælp:
Bestyrelsen er bemyndiget til at antage
lønnet medhjælp til varetagelse af opga-
ver, der ikke kan løses tilfredsstillende ad
frivillig vej.
Bestyrelsen afgør selv hvilke opgaver,
der ønskes løst på denne måde.
§ 7: Regnskab og Revision:
Regnskab og Revision:
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens
økonomi.
Klubbens kasserer fører klubbens regn-
skab, der fremlægges på generalforsam-
lingen.
Foreningens kassebeholdning administre-
res af den til enhver tid værende kasse-
rer. Over for banken kan den til enhver
tid værende kasserer og/eller forening-

ens formand - hver for sig - disponere
over foreningens midler.
Regnskabsåret er 1. januar - 31. decem-
ber.
Til revision af regnskabet vælger general-
forsamlingen af medlemmerne uden for
bestyrelsen to revisorer og en revisor-
suppleant. Valgene finder sted som ved
bestyrelsesvalg.
Revision af regnskabet skal foretages af
revisorerne hvert år inden generalforsam-
lingen.
Desuden skal der af revisorerne uan-
meldt udføres kasseeftersyn mindst en
gang om året. Ekstrakt / udskrift af det
reviderede driftsregnskab og status frem-
lægges skriftligt i klubgården for med-
lemmerne inden generalforsamlingen.
§ 8: Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste
myndighed. Den ordinære generalfor-
samling afholdes hvert år i februar-marts
måned. Den skal varsles skriftligt mindst
14 dage forud.
Generalforsamlingen skal mindst have
følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Beretning fra relevante funktionsområ-
der. 
4) Kassererens beretning.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Fremlæggelse af aktivitetsplaner.
7) Fastlæggelse af kontingent.
8) Valg af bestyrelse, revisorer og revisor-
suppleant.
9) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal skriftligt i formuleret
stand være bestyrelsen i hænde senest 3
uger før generalforsamlingens afholdelse,
der henvises desuden til § 13 og § 14.
Alle medlemmer har adgang til general-
forsamlingen. Medlemmer, der er i
restance med kontingent, har ingen stem-
meret.
Valgbar til bestyrelsen og revisioner kun
medlemmer, der er fyldt 18 år.
§ 9: Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes enten efter bestyrelsens beslut-
ning, eller når mindst en tiendedel af
klubbens medlemmer henvender sig
skriftlig til bestyrelsen med et skriftligt
formuleret forslag til dagsorden.
Indvarsling skal ske skriftligt mindst en
måned forud.
§ 10: Passive medlemmer:
Klubben kan som støttemedlemmer opta-
ge passive medlemmer. Disse medlem-
mer kan ikke deltage i klubbens idrætsli-
ge arrangementer. Passive medlemmer
har ingen stemmeret på generalforsam-
lingen.
§ 11: Kontingent:
Kontingent til klubben fastsættes hvert år
på den ordinære generalforsamling. Evt.
ændring vil få virkning fra næste kon-
tingentbetaling.
Kontingentet inddeles i følgende grup-
per:
1) Ungdom til og med det fyldte 25. år.
2) Seniorer mellem 26 og 64 år.
3) Familiemedlemmer på samme bopæl.
4) Pensionister fra det fyldte 65 år og
derover.
5) Passive medlemmer.

Bestyrelsen vælger hvilket registrerings-
og bogføringssystem, der skal benyttes til
registrering af klubbens medlemmer og
bogføring af klubbens regnskab.
Kontingenterne opkræves efter de mulig-
heder, systemet tibyder.

§ 12: Ind- og udmeldelse:
Ind og udmeldelse af klubben skal ske
skriftligt.
Udmeldelse kan ske med virkning fra
den første i måneden efter, at medlemmet
skriftligt har anmodet om udmeldelse.
Udmeldelsen er kun gyldig, såfremt der
er betalt kontingent til udmeldelsesdato-
en, og løbskontoen er udlignet.
Medlemmet har ved skriftlig udmeldelse
krav på en skriftlig bekræftelse.
Såfremt et medlem er i kontingentrestan-
ce, og/eller skylder for løb m.v., kan
bestyrelsen enten udelukke vedkommen-
de fra deltagelse i alle aktiviteter, eller
udmelde medlemmet.
Såfremt et medlem på grund af overstå-
ende er udmeldt og atter ønsker medlem-
skab, skal eventuelt skyldigt beløb beta-
les ved nyindmeldelse. 
Et medlem, der bevidst modarbejder eller
skader klubbens omdømme eller arbejde,
kan af bestyrelsen idømmes karantæne.
Afgørelsen kan med opsættende virkning
indankes til generalforsamlingen.
§ 13: Lovgivning:
Ændringer i lovene kan finde sted ved
almindeligt stemmeflertal på den ordinæ-
re eller ekstraordinære generalforsam-
ling, (jfr. dog § 14).
Forslag til ændring af lovene skal skrift-
ligt i formuleret stand være bestyrelsen i
hænde senest 6 uger før ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling for at
kunne behandles på disse.
Bestyrelsen er forpligtiget til skriftligt at
forelægge indkomne lovforslag for med-
lemmerne senest 14 dage før generalfor-
samlingen.
§ 14: Opløsning af klubben:
Opløsning af klubben kan finde sted, når
mindst 2/3 af klubbens medlemmer
stemmer for det på en ordinær general-
forsamling.
Såfremt det fornødne antal medlemmer
ikke er til stede, og et flertal af de frem-
mødte ønsker klubben opløst, skal besty-
relsen indkalde til ekstraordinær general-
forsamling, hvorpå opløsning kan finde
sted ved almindelig stemmeflertal. 
Forslag til opløsning af klubben skal
skriftligt i formuleret stand være besty-
relsen i hænde senest den 1.januar, for at
kunne behandles på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen er forpligtiget til skriftligt, at
forelægge indkomne forslag herom for
medlemmerne senest 14 dage før general-
forsamlingen. 
Ved opløsning af klubben anvendes dens
midler efter generalforsamlingens beslut-
ning til fremme af klubbens formål, (jfr. §
2).
§ 14 kan kun ændres efter de afstem-
ningsregler, der her er givet vedrørende
klubbens opløsning.

Således vedtaget på HSOK´s generalfor-
samling i februar 1995, samt diverse
ændringer i 2005, 2007, 2008, 2009, 2013
og 2017.
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I 25 år har "De grå sokker" løbet orienteringsløb hver fre-
dag formiddag, både for helbreddet og det gode humør. 
Klokken er lidt i 10 fredag formiddag, og vi befinder os på
kanten af Teglstrup Hegn ved Helsingør.
Her er en flok friske ældre damer og mænd samlet i deres
røde og blågrå løbetøj. For fredag er lig med orienterings-
løb for omkring 60 friske Helsingoranere, som efter løbet
får sig en gang frokost.

- Jeg har løbet orienteringsløb
siden 1951, siger 'Røde', også
kendt som Poul Erik Birk
Jakobsen, til TV 2 Lorry, med røde
kinder og vind i håret
'Røde' er knap 92 år og er tidligere
formand for Dansk
Orienteringsforbund. Omkring
ham cirkulerer mænd og kvinder
med både grå sokker i løbeskoene
og grå stænk i håret.
Gennemsnitsalderen er lige under
78 år, og snakken går livligt blandt dem. I netværket her
henter og bringer man hinanden, så alle kan være med.

En familiesport
- Det er en familiesport, og jeg startede med at komme her
fordi min mand løb i mange år. Jeg løb ikke, jeg var bare
med, med børnene, siger 91-årige Frida Nygaard til TV 2
Lorry.
Frida Nygaards mand blev syg i 90'erne, og så begyndte
de at gå ruten sammen.
- Siden har jeg været med. Men jeg går altså, siger hun.

Forskellige ruter
Løbet går i gang uden råb eller larm. Efter en kort oriente-
ring og udlevering af et kort over distancen, der i dag er
4000 meter, spredes løberne i alle retninger omkring det
røde klubhus, der ligger ved siden af Helsingør Hallen.
Det er 25 år siden, at gruppen for første gang løb sammen
ud på det orienteringsløb, der er blevet løbet lige siden.
Hver fredag formiddag.

De ældste deltagere går en rute på 2 km og de yngre - kal-

det juniorerne - løber en rute på 4 km. 
Her er løbere helt ned i 30 års alderen og altså op til 94 år.
Løberne kalder sig De Grå Sokker og er en underafdeling
af Helsingør Ski- og orienteringsklub, HSOK. Flere har
endda deltaget i løb verden over.

- Vi er en del, der rejser ud og stiller op i forskellige løb.
Og vi plejer også at komme hjem med medaljer, siger 86-
årige Peter Larsen, der selv er tidligere verdensmester i
orienteringsløb.

Fredags-løbet har stor betydning for både helbred og
humør. Her er nemlig altid frokost bagefter. Normalt spi-
ser de medbragt mad. 
I anledning af 25 års jubilæet er der dog bestilt mad ude-
fra. Og det er der stor forventning til blandt klubbens
mange medlemmer. Men først skal der løbes:
Poul Erik Birk Jakobsen, også kendt som:"Røde": - Jeg plej-
er at sige, at jeg bliver ved, så længe jeg kan tygge smør,
siger han med et stort smil.

De grå sokker fører sig frem med i
Helsingør dagblad og i TV2Lorry.

Arkivbillede af Gråsokkerne fra 2008

'Røde' er 91 år, men han
løber stadig

Arkivbillede fra sommeren 2016

Arkivbillede fra sommeren 2016
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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)

Klubgården lagde igen adresse til en rund fødsels-
dag. Det var Carsten der fyldt 50 år.

Der er nok mange der så siger: Carsten Krüger, hvem er
det? 
Carsten har været medlem af HSOK siden midt i halvfem-
serne, hvor han begyndte at løbe med Sjoskerne og har
deltaget i 14 marathonløb.
Snart var han også med på vores skiture som havde sin
storhedstid på det tidspunkt. 
Carsten er en stille person der ikke råber højest, man ser
ham oftest når der er løb på programmet.
Ski har han også altid været glad for, flere gange deltog
han i Holmenkollmarsjen, dengang vi lavede ture dertil.
14 gange har han deltaget i Vasaloppet og deltager stadig,
nu med sin arbejdsplads Novo Nordisk.
Som mange andre HSOK’ere, har roning været en stor del
af hans liv. Han er vokset op i en familie der var præget af
roning. Forældrene er stadig aktive og ror jævnligt. Faren
er 83 år og begge forældre holder sig rigtig godt.
Carsten selv har et Dansk mesterskab på Bagsvær Rosta-
dion på CV’et, i bådtypen: 4 åres inrigger.
Desværre havde Carstens løbevenner et surprice party
samme daghan holdt sin fødselsdag så det var kun hans
dejlige familie og en masse af Carstens tidligere ro-venner,

Carsten med hans søde kone Jane

Carstens storesøster og hendes mand truttede maden i gang med
deres flotte jagthorn

der mødte op. De fik til gengæld et utroligt flot arange-
ment, for Carsten havde fået fat i ikke mindre end:

“Grill guruen”
til at stå for maden og det var
ikke mindre end fantastisk
hvad han udrettede.
Inden vi fik lov til at smage på
retterne, introducerede han
alle retterne og hvordan han
havde tilberedt dem, på en
meget underholdende måde. Det gav madoplevelsen en
ekstra dimention og vi var spændt på at smage på maden.
Jeg må sige, vi blev ikke snydt. Aldrig har jeg fået så dejlig

mad, og så var det lige
meget hvad man tog, alt
var lækkert, fuldt på
højde med gourmet
restuarenternes mad,
her var der bare masser
af mad, SUPER.

Kurt J.

Et stort tillykke skal lyde her fra redaktionen
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Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk

Voksen- og Klubudviklingsudvalg:
Rolf Lund, Tordenskjoldsvej 8, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 17 76, E-mail: rolflund@stofanet.dk

O-løbstilmelder:
Knud O. Engelsholm, Fredensvej 65, 3060 Espergærde
Tlf.: 21 72 44 31, E-mail: knud.engelsholm@mail.dk

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

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

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

o.s.v.

49 21 22 11

Helsingør  Therm

Divisionsmatchen, den gik fint!
Det var lidt med ”kniven for struben”, at vi mødte frem til den
afgørende match om vores forblivende i 3. division søndag, den
24. september.
Løbet fandt sted i Ravnsholt Skov , og de 4 klubber, der skulle
kæmpe om at blive i 3. division og/eller rykke ned i 4. division
var FSK, Herlufsholm, Køge og HSOK, hvor nr. 1 og 2 ville
blive i 3 divisions mens nr. 3 og 4 skulle rykke ned.
HSOK havde forberedt sig godt, hvor især Bjarne B. Jensen
havde fordelt løberne rigtigt på de 17 klasser, således at nogle
løbere måtte løbe andre baner end de normalt gør, men det var i
den godt pointhøsts tjeneste, og det gik fint.
Lad os starte med det væsentlige: HSOK vandt alle 3 matcher
og endda med rimelig margen. FSK blev nr. 2, således at HSOK
og FSK er at finde i 3 division igen til næste år – flot og til

lykke med det.
HSOK gjorde det godt, idet vi vandt 10 af de 17 baner mens 3
forblev uafgjort. Der var også mange førstepladser til HSOK på
de enkelte baner, hvor Rolf Lund i sikker stil vandt bane 1 med
Emil Ruud på en flot 2. plads. På bane 2 gjorde Torsten Bjørn
og Carsten Agger det godt med en 2. og 5 plads, og dermed
gode point. På bane 3 var der gensyn med Bo Bertram, der kom,
så og sejrede i sikker stil, men også Laus Seir var (som altid)
god og blev nr. 3, så på denne bane var der også gode point. På
bane 4 var vi lidt ”tynde”, men Fl. Wendelboe løb dog et godt
løb og blev nr. 3. På bane 5, der normalt er vores helt sikre kort
med maksimumpoint, men sådan gik det ikke helt, men næsten.
Banen blev nemlig vundet af Karsten Richardt, som dog bestemt
er en dygtig orienteringsløber, men herefter kom der 4
HSOK`ere på stribe, med John Mienè og Jørgen Jensen som
pointtagerene fra HSOK. På bane 7 stillede en nyindmeldt
HSOK`er op, Oscar Hjørlund, og hvilken succes! Oscar blev en
flot nr. 1 med Bjarne B. lige efter, så det var et af dagens højde-
punkter for HSOK. På bane 8 blev Søren Østergaard nr. 2, der
også gav point til HSOK.
Hvad angår dameklasserne var der også meget at glæde sig over.
På bane 1 blev Mette Agger nr. 5, hvilket gav 5 point. Bemærkes
skal det her, at Mette ”løb ind i” et bo med gedehamse, med
flere stik til følge, men Mette holdt ud – fint, Mette. På bane 2
var det Lene Jensen, der som eneste HSOK`er i den klasse måtte
tage kampen op, men som sædvanlig gjorde Lene det godt med
en 2. plads og dermed gode point. På bane 3 blev Dicte Højbjerg

en sikker vinder og med Birgitte Kryger som nr. 3, så de 2 alene
løb med i alt 13 point. Årsagen til de mange point skyldes det
forhold, at Dicte er ungdomsløber og det giver ekstrapoint. På
bane 4 havde Mette Seir og Kirsten Ellekilde en god dag med en
1. og 3 plads til følge, så det var lige 7 point ind på kontoen. På
bane 5 var det Inge Olsen og Sigrunn Hass, der løb flot med en
1. og 5. plads og dermed gode point. På bane 6 var det de 2 ung-
domsløbere fra HSOK, Olivia Bonefeld og Nynne Høst, der løb
med opmærksomheden, hvilken vil sige nr. 1 og 2 og dermed i
alt 10 point.  På bane 7 var der også gode placeringer til os, idet
Lisa Kjær, Birgitte Andersen og Birgit Vilstrup blev hhv. nr. 2, 3
og 5, hvilket betød point til dem alle 3. På bane 8 blev Birgitte
Stürup nr. 5 og det gav point, fint. På bane 9 vandt vores Emily
Johnsen en sikker sejr, og der er ingen tvivl om, at der ligger
mange sejre i fremtiden og venter på Emily, men der var også
point til Ulla Larsen og Line B. Jensen i den klasse.
Nu håber vi, at alle stille op igen til forårets divisionsmatch,
således at vi måske i stedet for at kæmpe om at undgå ned-
rykning, kan kæmpe om at rykke op i 2. division!

Redaktionen
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TTAAKK!!
Den 26. august 2017 fejrede HSOK sine første 50 år som
selvstændig klub med en formidabel jubilæumsfestival.
Ingen kunne forudse, om arrangementet ville blive en suc-
ces, eller om det hurtigt ville gå i glemmebogen. 
Det blev en succes, ikke mindst på grund af en meget stor
opbakning fra klubbens medlemmer. HSOK havde påtaget
sig at arrangere de idrætslige aktiviteter i forbindelse med
festivalen og HSOKs Venner havde påtaget sig at stå for
det mere selskabelige - jubilæumsreceptionen og aftenfes-
ten.
Alt blev gennemført til deltagernes øjensynlige tilfredshed.
Både gæster og klubmedlemmer så ud til at have en god
dag.
Alt dette havde ikke kunnet realiseres uden en fantastisk
arbejdsindsats af mange af klubbens medlemmer:
Banelæggere og officials til klubmesterskabsløbet i oriente-
ring og til det samtidigt afholdte crossløb, opstilling af
telte, borde og stole, borddækning og borddekorationer,
indkøb, bagning af store og små kager, taler, sange og
underholdning til festen og en hurtig oprydning dagen
efter. Ikke mindst det sidste, hvor der ikke var problemer
med at finde hjælpere, var en af de meget positive ople-
velser, der vidner om, at vi i HSOK har et godt sammen-
hold og en stor klubfølelse. Det er altid sjovere at bygge op
end at rydde op.
En tak skal også rettes til de mange gæster, der kom til vor
reception og til borgmester Benedikte Kiær, der holdt en

fin og rosende tale til klubben.
Glemmes skal heller ikke vores leverandører Prøvestenens
Vinhandel og Slagter Jensen, der gjorde det muligt, at
klubben også økonomisk kom godt igennem jubilæumsfes-
tivalen.
Tak alle sammen - vi er bare gode sammen!

John Steenfeldt-Jensen Fmd. HSOKs Venner

Billeder fra festen

Klubmesterskabet i o-løb 2017
samt crossløb

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum, var det
beslutte, at der samme dag skulle afholdes det årlige klub-
mesterskab, der, som følge af jubilæet, var åbent for alle,
altså også løbere fra andre klubber.
I alt var der tilmeldt op mod 80 deltagere, hvor opgaven
som banelægger var lagt i hænderne på Rolf Lund.
Der var, som traditionen byder, samlet start, hvor delta-
gernes forventede sluttid, var indregnet i den bane, delta-
gerne var tilmeldt, således, at hvis den seedning holdt, ja,
så ville alle løberne komme samtidig til mål, men sådan
gik (eller går) det aldrig.
1. deltager i mål blev Dicte Højbjerg Sørensen, HSOK, der
således blev klubmester. På 2. pladsen kom Lene Jensen
også fra HSOK. På herresiden var det Mogens Hansen fra
OK Skærmen og nr. 2 blev Jørgen Jensen fra HSOK, der
således, vidst nok for 1. gang i nyere tid, blev klubmester,
så et stort til lykke til både Dicte og Jørgen.
Sideløbende med o-løbet blev der tillige afholdt et 5 km.
crossløb, hvor Jørgen Olsen havde udtænkt en spændende
rute. Desværre var der ikke så mange deltagere, så Sussie
havde forholdsvis let spil med at komme først i mål, så
hvem ku´ – Bogut.

Redaktionen
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Tips og Tricks
Det nytter ikke noget at vinde intervaltræningen eller træ-
ningsløbene, hvis man ikke kan slå til, når det er rigtige
konkurrencer. Jeg prøver at bilde mig selv ind, at jeg er
bedst når det gælder. 

For mig gælder det om at finde det rigtige spændingsnive-
au. Er jeg for tændt bliver mit løb nervøst og måske føles
benene samtidig som bly. Det har jeg oplevet til WMOC i
Göteborg i finalen. Jeg var altfor tidligt ude ved start, var-
mede op i alt for lang tid, kiggede på startlisten igen og
igen og prøvede at finde ud af hvordan mine konkurrenter
så ud, både dem jeg havde tænkt mig at hente og dem jeg
frygtede at blive hentet af. Pulsen var vel 120 allerede
inden start og jeg for af sted, op, op, op til første post. Det
var jo WM og så begynder man jo ikke at gå efter 200 m?
Med lungerne ude af halsen bommede jeg første post og
blev hentet med 2 minutter. Ikke nogen katastrofe; jeg
løber da bare fra ham! ....hvorefter jeg bommede post 2.
Han var vist i mål et kvarter før mig, efter talrige bom og
døde ben hele vejen.
Undertændt kan jeg også være. Ikke have læst instruktio-
nen og løbe til den forkerte start, have glemt pandebånd
og definitionsholderen derhjemme. Jeg kan ikke huske, det
er sket til et vigtigt løb.

Jeg gør dette: Tænker positivt! Jeg kigger kun på de navne,
der starter før mig. De øvrige er uinteressante. Jeg forsøger
at lade være med at kigge overhovedet på startlisten, men
det er endnu ikke lykkedes. Er der samlet start er det lidt
anderledes. Der prøver jeg at lægge mærke til, hvad tøj
favoritterne har på - det gælder specielt til det norske

“Blotslitet”. Jeg prøver virkelig, virkelig ikke at tænke på
mine konkurrenter. Jeg vil gerne løbe mit eget løb og måle
mig med min egen målestok. Målet er at løbe et teknisk
godt løb i et godt tempo og så må det række så langt, det
nu kan. Det er meget svært. Jeg siger til mig selv: Nu gør
du det, der skal til! Dvs. slipper håndbremsen, men er kri-
tisk og tjekker en ekstra gang, hvis der bare er en lille rød
lampe, der blinker.

Jeg ved at et brystnummer på maven giver mig 5-10%
ekstra energi i benene. Det bilder jeg mig selv ind og det
passer som regel. 
Moderat opvarmning. For mig er 5-10 minutter nok. For
mig er det ideelt med 1000 m til start, som jeg jogger hele
vejen. laver et par strækøvelser - måske. Så er jeg klar. 
Musik, hvis jeg skulle vælge? Robbin Williams: “Feel”. Der
er hele tiden kræfter i overskud og trommerne kommer
først for alvor lidt inde i nummeret.
Overtrækstøj. Det er fedt, hvis det er koldt i vejret, at
varme op med overtræksbukser. Gyset, når man tager dem
af og mærker den kolde vind og hvor lette benene er.
Vær velforberedt. Hvad er det for en type terræn? Hvilken
teknik er nødvendig? Kan jeg finde et gammelt kort? Kan
jeg finde stævnepladsen ud fra oplysningerne i instruktio-
nen? Kan jeg evt. gætte startstedet og en mulig første post?

Bedst når det gælder! Glem hurtigt dine fiaskoer og dyrk
successerne. Og skulle man fejle er der jo snart et nyt løb
og så er det heller ikke værre. Til jer, der er for nervøse til
at turde stille op i konkurrencer: Prøv det. Det er sjovt at
tage sin hobby seriøst og gøre sig umage. Og...de færreste
går op i dine præstationer, bortset fra hvis man stiller op
til Hamlet 10’eren og der er drikkevarer på højkant.

Rolf
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DM i orienteringsløb
I weekenden 9. – 10. september fandt DM sted på Fyn,
hvor disciplinerne var henholdsvis stafet og langdistance.
Der var i år ikke så mange deltagere med fra HSOK, men
de fleste af dem gjorde det udmærket.
Der blev lagt ud med stafet om lørdagen, hvor løbet fandt
sted i Langesø Skov, en skov beliggende i det sydvestlige
hjørne af Fyn. Vores normale ”guldhold” i klassen H 60,
var dog ikke intakt i år, idet Rolf havde måtte melde fra til
stafetløbet, så i stedet fik vi etableret et hold i klassen H/D
185, hvor det som udgangspunkt var meningen, at Fl.
Wendelbo, Birgitte Krüger og Svend Erik Mathiassen skul-
le løbe den klasse, men desværre måtte Birgitte på grund
af sygdom melde fra dagen før løbet, så hvad gør man så?
Jo, vi vidste, at Marie Krogsgaard var med som turist om
lørdagen, så Marie var naturligvis helt med på at erstatte
Birgitte, om ikke for andet, så for at Fl. W. og Svend Erik
havde en makker at løbe med, og det blev en succes, idet
holdet blev en flot nr. 3 og dermed en bronzemedalje –
flot, flot.
Vores unge damer havde valgt at deltage i klassen H/D
43, en klasse med mange hold, og da mange hold var rene
drengehold, var det lidt hårdt for vores piger, men de kom
flot igennem og fik en slutplacering som nr. 11.
I klassen H 70 var der nok på forhånd regnet med lidt
medaljer, men sådan skulle det ikke gå. Efter 1. tur, da Fl.
Larsen kom til målet og skulle skifte til Jørgen Jensen, var
der en løber fra Hillerød som ”huggede” det kort, som
Jørgen skulle have. Da Fl. så, at kortet var væk, tog han et
andet kort i den tro, at det var det rette, hvad det altså
ikke var, så Jørgen fik ikke det rette kort med en diskvalifi-
kation som følge, men ærgeligt, for Jørgen ville ha´ haft et
forspring på 6 min., og et sådan forspring ville Jørgen
absolut ikke kunne sætte til.

Om søndagen var det så DM Lang, der skulle afvikles,
hvor løbet fandt sted i Krengerup Skov beliggende ved
Glamsbjerg.
Naturligvis havde vi en medaljekandidat, idet Rolf nu var
klar, ja, så klar at han løb fra samtligr konkurrenter og
vandt guld med en margin på 6 min., imponerende.
Men også Marie havde en god weekend, med bronze i sta-
fetten, men nu løftede Marie medaljen til en sølvmedalje,
så til lykke Marie, med den flotte weekend.

Fl.L.

Marie Krogsgaard har haft stor succes ved efterårets
DM’er
Tre medaljer er det blevet til af hver sin karat.

Rolf vandt sin klasse med ca. 6 min.

Jørgen fik ikke det
rette kort med en dis-
kvalifikation som følge
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Gruppe D3 (D16, D50, D55)
1 Dicte Højbjerg Andersen Helsingør SOK D16 00:42:37
2 Birgit Børsting Herlufsholm OK D50 00:45:50
3 Birgitte Krüger Helsingør SOK D55 00:51:55 

Gruppe D4 (D60, D65)
1 Mette Seir Hansen Helsingør SOK D60 00:44:34
2 Merete R Andersen Herlufsholm OK D65 00:45:35
3 Kirsten Ellekilde Helsingør SOK D65 00:48:00

Gruppe D5 (D70)
1 Inge Olsen Helsingør SOK D70 00:42:01 
2 Hanne Hansen Køge OK D70 00:48:02  
3 Birgit Berner Køge OK D70 00:48:39

Gruppe D6 (D14, D16B)
1 Olivia Bonefeld Helsingør SOK D14 00:39:39 
2 Nynne Høst Nedergaard Helsingør SOK D14 00:41:19
3 Mathilde Hirsborg Pedersen Køge OK D16B 01:03:59 

Gruppe D7 (D20B, D21B, D35B)
1 Pia Juul Roslyng FSK Orientering D35B 00:54:03 
2 Lisa Kjær Helsingør SOK D35B 00:57:47
3 Birgitte Andersen Helsingør SOK D35B 01:00:15 

Gruppe D8 (D12, D14B, D20C, D21C)
1 Karoline Resøe Paulsen Herlufsholm OK D14B 00:34:27  
2 Susan Laugaard Hansen Køge OK D20C 00:39:10
3 Leah Chin Køge OK D14B 00:39:12

Gruppe 9 (H10, D10, D12B, Begynder)
1 Emily Johnsen Helsingør SOK Beg 00:20:00 
2 Aia Rosell Holt Køge OK D12B 00:23:40
3 Amalie Laugaard Hansen Køge OK D12B 00:29:24 

Matcher (3 division)
1:  FSK Orientering -  Helsingør SOK: 092 -  113 
2:  FSK Orientering -  Herlufsholm OK: 109 -  102 
3:  FSK Orientering -  Køge OK:  105 -  084 
4:  Helsingør SOK -  Herlufsholm OK:  112 -  104 
5:  Helsingør SOK -  Køge OK:  110 -  074 
6:  Herlufsholm OK -  Køge OK: 119 -  083 

Stilling
score point 
Helsingør SOK 335 - 270 6   
FSK Orientering 306 - 299 4   
Herlufsholm OK 325 - 304 2   
Køge OK 241 - 334 0   

Gruppe H1 (H20, H21, H35) 
1 Rolf Lund Helsingør SOK H35 00:53:47 
2 Emil Ruud Helsingør SOK H21 01:04:26
3 August Thygesen FSK Orientering H20 

Gruppe H2 (H40, H45)
1 Gunnar Grue-Sørensen Køge OK H45 00:57:25
2 Torsten Bjørn Helsingør SOK H45 01:03:33
3 Jesper Børsting Herlufsholm OK H40 01:04:11

Gruppe H3 (H50, H55)
1 Bo Bertram Christensen Helsingør SOK H55 00:46:28
2 Jens Andersen Køge OK H50 00:52:32
3 Laus Seir Hansen Helsingør SOK H55 00:52:34 

Gruppe H4 (H60, H65)]
1 Kurt Thuesen FSK Orientering H60 00:39:32 
2 Frede Scheye Herlufsholm OK H60 00:43:56 
3 Flemming Wendelboe Helsingør SOK H65 00:44:59 

Gruppe H5 (H70)
1 Karsten Richardt Køge OK H70 00:35:14 
2 John Miené Helsingør SOK H70 00:36:58 
3 Jørgen Jensen Helsingør SOK H70 00:37:20 
4 Jakob Vang Helsingør SOK H70 00:41:00 
5 Leif Sewohl Helsingør SOK H70 00:42:21 

Gruppe H7 (H20B, H21B, H35B) 
1 Oscar Hjørlund Helsingør SOK H21B 00:42:12  
2 Bjarne B. Jensen Helsingør SOK H35B 00:43:41
3 John Barnewitz Køge OK H35B 00:47:12

Gruppe H8 (H12, H14B, H20C, H21C)
1 Nils Lind Petersen FSK Orientering H21C 00:31:42
2 Søren Østergaard Helsingør SOK H21C 00:44:52
3 Benny Clausen Herlufsholm OK H21C 00:45:22

Gruppe D1 (D20, D21, D35)
1 Hanne Fogh FSK Orientering D35 00:52:58
2 Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK D35 01:16:49
3 Henriette Hansen Herlufsholm OK D21 01:28:30

Gruppe D2 (D40, D45)
1 Malene Løkke Køge OK D45 00:56:43 
2 Lene Jensen Helsingør SOK D40 01:00:14
3 Birgitte Buch FSK Orientering D45 01:07:07
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Oversigt over træningsløb  (karruselløb) m.m.
HSOK`s træningsløb finder sted om søndagen i tidsrummet 10.00 – 10.30
Banelængder:
Bane 1 6 – 6,5 km svær
Bane 2 3,5 – 4 km svær
Bane 3 4 km mellemsvær
Bane 4 2 – 3 km let

Dato Skov mødested Banelægger

Sø. 8.10 Nyrup Hegn P. plads v/Nyrup Hus (Kongevejen) Bjarne B. Jensen

Sø. 15.10 Hareskoven Se o-service

Sø. 22.10 Ravnsholt Skov Se o-service

Sø. 5.11 Horserød /Risby Østlige P.plads på Esrumvej Fl. Larsen 

Sø. 12.11. Grib Skov ”Jættemilen” Se o-service

Sø. 19.11 Klosterris Hegn Sydlige p.plads på Hornbækvej Fl. Wendelbo

Sø. 26.11. Teglstrup Hegn Klubgården Bo Bertram

Lø. 2.12. Teglstrup Hegn Vinter-Cup Se O-service

Lø. 16.12. Danstrup Hegn Vinter-Cup Se O-service
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Våd men hyggelig 
DM weekend

Årets DM weekend var henlagt til Vest Fyn og vi kørte
derover i det flotteste vejr, holdt pause på Knudshoved,
hvor vi beundrede det flotte syn: Hele Storebæltsforbin-
delsen badet i sol.

Godt vi fik oplevet det for efter ankomst til stævneplad-
sen for DM stafet (og heldigvis efter vi havde fået rejst
klubteltet,) åbnede sluserne sig og kort efter start på de
forskellige baner begyndte det at vælte ned med regn.

Vi havde drøftet om holdet med ungdomsløberne skulle
starte i den rene Dame 16 klasse eller i den kombinerede
DH43 hvor holdets samlede alder ikke måtte overstige 43
år, men det betød også at der var nogle store meget hur-
tige drenge på holdene. Vi valgte det sidste, idet vi sam-
let var 42 år og derfor syntes at være godt rustet. Da start
listen forelå viste det sig at det var stævnets største klas-
se med 26 hold og at vi stort set havde det eneste rene
pigehold, der var kun 2 mere, og 23 hold med 1 eller 2
drenge, så odds var godt imod os. Nynne som løb første
tur var oppe imod et hav at hurtige store drenge, men
Nynne var overraskende godt med ved publikums pos-
ten, kun 4 minutter efter de bedste, men et par bom på
den sidste halvdel af banen betød at hun ved skifte var
11 minutter efter på en 22 plads. Olivia som stod for
anden turen havde et rigtig godt løb, vi blev snydt af, at
hun ikke skulle passere publikums posten og pludselig
var hun i mål, og med den 9 bedste tid på 2 tur løb hun
holdet 6 pladser frem til 15 pladsen. Håbet var at med
Dicte på sidste turen og max 5 minutter bagefter ville der
være spænding til det sidste, Dicte løber så hurtigt, så
hun med den nævnte margen kunne have løbet holdet
på podiet, men selvom Dicte sled og slæbte og havde 7
bedste tid på sidste tur, en tur hvor man typisk sætter de
hurtigste og bedste ( som regel drenge ) på, så rakte det
kun til at løbe holdet frem på 11 pladsen, hvilket var et
godkendt resultat konkurrencen taget i betragtning.
Træneren må påtage sig ansvaret for fejlvurderingen
med at tilmelde holdet i DH 43 frem for den rene klasse
D16.

Drivende våde og møg
beskidte fandt vi frem til
Glamsbjerg efter stævnet og
vi blev indlogret på et rigtig
provinshotel, men vi var
inden døre, kunne komme i
bad og få noget mad og en

varm seng inden næste dags
DM individuelt.

Dm individuelt blev heldigvis en noget tørre affære end
dagen før. Vi havde parkering på Krengerup Gods og
løb i de tilstødende skove. Som sædvanlig var der sten-

hård konkurrence i D14 hvor 25 af landets bedste pige
orienterer, skulle dyste om de 3 medaljer.
Nynne startede tidligt i feltet og Dicte lidt senere. Efter
start var det trænerens opgave at holde øje med resulta-
terne og være ved sidste post, med melding om der skul-
le løbes lungerne ud af kroppen til mål.
Begge vores løbere startede med en parallefejl på samme
post 3. 2 høje af samme størrelse, med samme slags sti
op over  og begge høje på samme side af en større grus-
vej. Mister man koncentrationen kommer man ikke langt
nok frem og vupti kommer man op på den første - for-
kerte- høj og det gik der 3 minutter med for hver før de
fandt ud af fejlen, fandt posten og kom videre.Det betød
at der skulle løbes igennem på resten af banen, alt eller
intet, som jo så betød at Nynne løb ud i endnu et bom,
imens Dicte var tættere på. Ved sidste post kunne træne-
ren råbe til Dicte at det handlede om sekunder om bron-
zen, så der blev virkelig løbet igennem til mål af kvinde-
løbets treer. Foreløbig 3 plads, men inden Dicte havde
fået luft til brok over sit løb var hun skubbet ned på 4
pladsen og med 2 mere som startede i sidste halvdel af
klassen forbi, endte det med en 7 plads i den hårde klas-
se. Et blik på stræktiderne undervejs viser at Dicte på
over halvdelen af   er med helt fremme med både 2 og 3
bedste stræktider iblandt. Det var ikke et tilfælde at Dicte
var den første i mange år, der i foråret tog en længe ven-
tet ungdoms medalje ved et DM, dengang var det så på
sprint hvor hun erobrede bronzen, med lidet held i sprøj-
ten havde hun også været på podiet på Fyn. 
Vinterens fokus punkt og trænings emne må vist blive at
undgå parallel fejl.

Dicte og Nynne lavede 2 super
flotte præstationer til DM kort

Det var hele
Danmarks eliten i
D14 som var til start
ved lørdagens DM
kort ved Sorø.

Der var 25 til start i
klassen hvor Dicte
kun var sølle 11 sek-
under fra bronzen på
en 5 plads.

Nynne havde et af
sine bedste løb
nogensinde og med
en 12 plads satte hun
flere af de mere etab-
lerede på plads i klas-
sen.

Resultaterne betyder at vi ændre på vores årelange stafet
opstilling med Dicte på første tur og Nynne på sidste
turen således at Nynne starter for eftertiden.
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4 af 5 piger til start i divisions matchen,
lutter topplaceringer som resultat

1 - 1 - 1 - 2, det er ikke starten på ugens tipskupon, men
placeringerne for de 4 ungdomsløbere som stillede op i
klasserne til og med 16 år - og 2 tallet er kun fordi det var
en HSOKèr som nappede 1 pladsen i den klasse. Sophie
Hill kom ikke til start.

Dicte nummer 1 i Gruppe D3, Olivia og Nynne nummer 1
og 2 i gruppe D6 og Emily nr 1 i begynderklassen.

Tilsammen scorede de 4 piger  17 point og vandt soleklart
deres klasser i matchen imod Herlufsholm, Køge og FSK.

På bane D6 vinder Olivia og Nynne  10-0 , 10-0 og 10-2

På bane D4 vinder Dicte sammen med Birgitte Kruger : 13-
9 , 12-10 og 13-4

På Begynderbanen scorede Emily, Ulla og Line de maxi-
male 3 point.

Med de flotte resultater, og de flotte resultater i de andre
grupper blev de 3 modstandere kørt baglæns ud i skoven
igen og HSOK bliver i 3 division

Nynne på vej i mål

Kanon flotte HSOK ungdomsre-
sultater ved kvindeløbet

Det var Dicte som stjal rampelyset ved HSOKs kvindeløb,
da hun som bedste ungdomsløber i klassen undet 19 år,
samtidig blev samlet nummer 3 i Ophelia kvindeløbet.
Alle 4 ungdomsløbere fra HSOK løb rigtig godt og vi ser
frem til en klasse resultatliste for ungdomsløberne .

Der var 75 startende til Ophelia kvindeløbet og vores ung-
domsløbere placerede sig sådan :

3. Dicte Højbjerg Andersen: 23:05 
(Vandt samtidig ungdomsklassen under 19 år.)

21. Emily Johnson: 27:09

23. Olivia Bonefeld: 27:43

29. Nynne Høst Nedergaard: 27:55

Dicte suveræn klubmester hos
kvinderne i HSOK

Dicte vandt idag klubmesterskabet
i orientering i HSOK.

I år var der endda kun en klasse
for samtlige kvinder, altså ingen
ungdomsklasse, så HSOKs ung-
doms piger var oppe imod flere
Danmarks mestre, bl.a Lene
Jensen, der så sent som sidste wee-
kend blev Dansk mester.

Dicte vandt mesterskabet på dagen hvor HSOK fejre 50
års jubilæum med borgmester taler, reception og fest så
der var masser af mennesker til at hylde Dicte.
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En lille håndfuld HSOK’ere deltog i
weekenden den 1. - 3 september i de

Nordsjællandske skove.

Fredag den 1. sept. blev der kørt sprint i Boserup.
Her deltog Laus i kl. H50 med en førsteplads i tiden 27,16,
13 sek. foran den næste.
Birgitte Krüger satte også tingene på plads i D 60, med en
førsteplads i tiden 23,16, 2 min foran den næste.
I H 60 deltog Flemming Wennelbo og blev nr. 6

Den 2. sept. som foregik i Grib Skov syd var lang distan-
ce og havde følgende resultater:
Laus blev nr. 3 i H 50. Han kørte de 20,1 km i tiden
1:39:38.
Birgitte Krüger i D 60 fik en 2’ plads og kørte de 12,8 km i
tiden: 1:33:49.
Mette hansen deltog i samme klasse og fik en flot 3’ plads
i tiden: 1:49:33.
Flemming Wendelbo blev nr. 8 i H60 i tiden: 1:38:30 for de
17,3 km.
Kurt Jørgensen kørte en åben bane og fik en 2’ plads i
tiden 1:31:35 for 11;5 km.

Den 3 sept. blev der kørt mellem distance i Lystrup
Skov.
Her var eneste HSOK’er Laus, og han gjorde det fremra-
gende ved at vinde i tiden 47:19, 4,31 foran Bjarne Topp.

Flemming Wennelbo er flittig gæst når der er MTB O-løb.
(arkivbillede)

Laus dominerer i sin klasse, når der er MTB O-løb.
(arkivbillede)

MTB o-løb
Kniber det med at løbe, så er MTB o-løb en fin erstatning

Cykling
Vi nærmer os tiden hvor
vintercyklen skal frem.
Maleren vil, når tiden er
inde melde ud hvornår vi
skifter. Ellers se på side 2
under træningstider.

Er du ikke på “Malerens” telefonliste, og har lyst til at
cykle med, skal du kontakte ham på tlf. nr.: 40 37 56 43

Ophelia Kvindeløb 2017
Tirsdag, den 15. august afholdt vi det
årlige ”Kvideløb”, hvortil der kom 75
deltagere for at løbe de 5 km. i den
smukke sensommerskov, Teglstrup
Hegn, hvor vejret var aldeles pragt-
fuldt.
Vi havde nok troet på lidt flere deltage-
re, men vi prøver igen og håber på flere
deltagere til næste år.
Løbet blev sikkert vundet af Sussie
Bogut, der var med igen efter nogle år med lidt skader og/eller
speaker for løbet. Sussie sejrede i tiden 21.24, der var godt et
lille minut foran Lærke Lilleøre, der er kendt som en dygtig tri-
atlet med ”Ironmen” på sit c.v. Nr. 3 blev Dicte fra HSOK i den
udmærkede tid 23.01, hvilket var 50 sek. foran evig unge
Annette Hansen, HSOK, der løber i klassen D 60.
Efter løbet var der præmieoverrækkelse m.m. i Klubgården.
En stor tak til de mange mandlige hjælpere, samt, ikke mindst,
de gavmilde sponsorer.

Redaktionen
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Beitostølen
Som tidligere oplyst finder turen sted i uge 5
2018, hvor vi lige nu er 20 personer, der skal
med.

Turen går til Beitostølen (Norge), der er belig-
gende i Jotunheimen, hvor byen er beliggende
900 m.o.h.
Klubben har tidligere haft mange skiture til
Beitostølen, bl.a. sidste år, så mange  kender
efterhånden området godt, så vi ser frem til en
god uge i et skiområde, der har mange pister
og råder over et fint løjpenet på i alt 320 km,
der går i såvel skovområde som åbent fjeld, og
så hører Beitostølen til et meget snesikkert
område!

Hvis der findes medlemmer, der gerne vil med,
så kontakt mig hurtigst muligt, så vil jeg under-
søge, om der er ledige pladser.

Flemming Larsen, 23 30 41 50  

HSOK`s skitur
i uge 5 2018
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