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SOKKEN

Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Bjarne Jensen
24 68 44 92

Motion:
Flemming Larsen
Tlf.: 23 30 41 50

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 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.: 49 21 80 37 E-mail: m.krogs@stofanet.dk

Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 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 49 70 77 60 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Bjarne Jensen Margurittens kvart. 60 2990 Nivå 24 68 44 92 bjje@dsboresund.dk
Motion/Ski: Flemming Larsen Topasvej 8 3060 Esperg. 23 30 41 50 fllarsen@image.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding:
Sekretariat: Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 49 21 80 37 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 49 20 36 28/22770836 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 49 21 84 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 Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@email.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 09:30  Cykling MTB, .......................................................Klubgården
Tirsd.: kl. 17.00  O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval Sjoskerne)..............................Klubgården
Torsd.:kl. 09:30  Cykling MTB, .......................................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker)....................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09:30  Cykling MTB.........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09:30  Cykling MTB.........................................................Klubgården
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning...........................................................Klubgården

A dresseændringer,  t i l fø je lser,  evt .  e-mai ladresser 
t i l  k lubbladet  skal  meldes t i l  Kurt .

Udkommer 6 gange årligt.

Næste nr. udkommer april

D E A D L I N E
27 marts 2015

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

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

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.: 49 21 54 32
Mob.: 28 29 86 32

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

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 2015
Opkrævning sker pr.
1. august og 1. februar

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

Så nåede vinteren lige at sætte sit præg på landskabet.

Forsidebilledet Kurt Jørgensen
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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

Jeg hørte Poul Nesgaard sige i en udsendelse sammen
med Anders Lund Madsen: “Du holder ikke i en kø - du
er køen, ligesom det ikke er samfundets skyld - du er
samfundet!” Jeg vil tilføje: “Du er ikke medlem af klub-
ben - du er klubben.” 

Der er snart generalforsamling og her er der mulighed
for at vælge og påvirke bestyrelsen i en bestemt retning.
Men det er ikke kun den ene gang om året, man har ind-
flydelse. Går du og tænker: “Det kunne være sjovt hvis
vi lavede en fællestur til XX, hvor vi kunne deltage i YY
og få en øl/rødvin/middag bagefter” eller “Hvorfor
laver vi ikke en klubaften med foredrag af ZZ eller star-
ter et styrke-træningshold op, som  styrketræner
udendørs?”

Den 19. januar var der klubaften med spisning, foredrag
ved Bo Søby og derefter diskussion. Efter min mening
var det en rigtig vellykket aften. Ikke blot var det hygge-
ligt og god og billig mad (synes jeg selv) det var også
lærerigt, interessant og det fik mig også til at se mere
optimistisk på vores muligheder fremover. Se referat
andetsteds i bladet.

I 2015 vil vi afholde færre arrangementer. Til gengæld
vil vi give den fuld skrue til motionsløbene: Kronborgs-
tafetten, kvindeløbet og Helsingørmesterskaberne på 10
km. På O-siden vil afholde 2 dages Påskecup og 3
skåninger och en dansk. 

Internt i klubben vil der være klubweekend for o-løbere
i februar og klubmesterskaber med spisning i foråret. 

Jeg blev inspireret af Bo’s foredrag og tænkte, at der sik-
kert går folk rundt i klubben med specialviden ligesom
Bo, som de har lyst til at dele ud til os alle. Det behøver

ikke at være et foredrag, som har tilknytning til løb,
løbeskader eller kost - det kunne i princippet være alt
ligefra vinsmagning til et foredrag om F1 lån eller gen-
splejsning. Ligger du inde med noget viden, som du tror
det kunne være interessant for andre at høre om, så
synes vi skal samle klubben og spise sammen.

I den anledning går jeg og håber på at generalforsamlin-
gen vil give mandat til endnu et år med underskud i
klubben og vi bruger lidt af klubbens formue på en
ombygning af køkkenet i klubgården, så det bliver nem-
mere at lave mad til mange.

Vi har en del trofaste hænder i klubben, som virkelig
tager fra med lange seje træk og det er også ofte let at
skaffe arbejdskraft til ad hoc opgaver. Det havde været
muligt at invitere dobbelt så mange til Helsingør kom-
munes Sportgallaaften, som hylder kommunens mange
frivillige. Vi er dog tyndt besat på nogle enkelte poster.
Jeg kunne godt tænke mig at der var en webkyndig, der
kunne tænke sig at lave en ny hjemmeside. Jeg kunne
også godt tænke mig at en gruppe fordelte opgaven med
at starte et hold absolut begyndere op (dem, der kun kan
løbe 500 m).

Endelig et par Facebooksuperbrugere, som har lyst til at
skrive om vores arrangementer. Det er ikke så farligt at
sige ja til, og man skal ikke holde sig tilbage af mindre-
værdskomplekser eller fordi man kun har været medlem
i et par måneder. I følge http://videnskab.dk/kultur-
samfund/frivilligt-arbejde-haenger-sammen-med-lykke
er danskerne blandt verdens lykkeligste folk netop fordi
frivilligt arbejde er så udbredt.

En af dem, der må være meget lykkelig er Flemming
Larsen. Tak for en at der igen blev lavet en god skiferie.

Rolf
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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

Velkommen til:
Christian Thelin
Lokesvej 11
3140 Ålsgårde

Per Juel Hansen
Stjernevej 15
3100 Hornbæk

Henrik Ritter
Ægirsvej 9
3000 Helsingør

Charlotte Wolfgang
Torben Johansen
Rønnevænget 9
3070 Snekkersten

Flemming W. Licht
Klyveren 37
3070 Snekkersten

Susanne Rohlin
Flemming Madsen
Eremitvej 16 B
3000 Helsingør

Bo Frandsen
Sundtoldsvej 9.  2tv.
3000 Helsingør

Marie Hasemann
Randersvej 3
3000 Helsingør

Solveig Hansen
Bøssemagergade 79
3150 Hellebæk

Stig Gellert Møller
Gurrevej 392
3490 Kvistgård

Henrik Christiansen
Ørumgårdsvej 2
3490 Kvistgård

Karen M. Jakobsen
Mølledammen 13 C
2980 Kokkedal

Adresse ændring:
Leif og Lise Sewohl
Sct. Georgsvej 1 C
3060 Espergærde

Ved Knud Høyers død

Det var en trist meddelelse, der blev overbragt "De grå Sokker" til
fredagsløbet den 19.12.2014, om at Knud Høyer 2 dage forinden
var afgået ved døden. Knud var stille sovet ind i sit hjem på Odins-
vej efter et kort sygdomsforløb med hospitalsindlæggelse.

Knud blev 92 år, hvor jeg godt tør slå fast, at Knud har haft et godt
langt liv, og hvor Knud var meget aktiv lige til det sidste.

Knud har været medlem af HSOK siden en gang i 60`erne og blev
for en del år siden udnævnt til æresmedlem. Knuds primære inter-
esse i HSOK var orienteringsløb, hvor han da også opnåede et DM
i stafetløb, men da benene for år tilbage begyndte at "strejke" , blev
det cyklingen, der tog over, og faktisk cyklede Knud hver dag,
hvor torsdag altid var dagen, hvor der blev trænet igennem.

Knud var naturligvis med lige fra starten for 23 år siden ved etable-
ringen af "De grå Sokker", og hvor i øvrigt Knud havde det privile-
gie dels at være forsanger hver fredag og dels have sin egen plads
under frokosten.

Også organisatorisk i HSOK har Knud været i centrum i mange år.
Jeg vil bl.a. nævne, at Knud har været klubbens "tilmelder" til alle
officielle danske orienteringsløb, et job der foregår elektronisk, men
dette skræmte ikke Knud, der i alle disse år har løst opgaven per-
fekt, så jeg tror, at Knud kunne komme i Guinness Rekordbog, som
den ældste person, der har udført et sådan job.

Vi i HSOK vil aldrig glemme ham.

Æret være Knud Høyers minde.
Flemming Larsen
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Klubtøj på lager november 2015: voksen/ungdom
2 stk. Advace løbejakke Medium 705,-
3 stk. O-bluse med lynlås dame Large 400,-/300,-
2 stk. O-bluse med lynlås model unisex Large og Xlarge 400,-/300,-
1 stk. Brændenældebuks Medium 292,-
3 stk. Singlet dame Medium og Large 240,-
Singlet unisex Xlarge 240,-
1 stk. Basic O-buks Xsmall /150,-
5 stk. T-shirts Run dame Small og Medium 267,-/199,-
2 stk. T-shirts Run unisex Small 267,-/199,-
4 stk. Overtræksbuks Xsmall, 334,-/249,-
Ca. 80 Halsrør med HSOK logo 99,-/50,-
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Febr.
fre d 13 10:00-24:00 Klubnat/stafet mv
fre d 13 10:00-13:15 De Grå Sokker KLOSTERRIS
lø  d 14 00:00-24:00 Klubnat/stafet mv
sø d 15 00:00-12:00 Klubnat/stafet mv
on d 18 19:00-22:00 GENERALFORSAMLING
fre d 20 10:00-13:15 De Grå Sokker STORE DYREHAVE
sø d 22 10:00-12:00 Vinterlang
on d 25 18:00-20:00 Natcup Uggeløse
fre d 27 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ
Marts
sø d 01 10:00-12:00 Vinterlang
on d 04 18:00-19:00 SM Nat 1. Valby Hegn
fre d 06 10:00-13:15 De Grå Sokker GURRESØ VEST
sø d 08 10:00-16:00 Kursus i O-løb for voksne
sø d 08 10:00-10:30 Træningsløb Danstrup Hegn
on d 11 18:00-19:00 SM Nat 2. ?
fre d 13 10:00-13:15 De Grå Sokker EGEBÆKSVANG
fre d 20 10:00-13:15 De Grå Sokker GL. GRØNHOLT
lø d 21 20:00-22:00 DM Nat Marbøk

fre d 27 10:00-13:15 De Grå Sokker HORSERØD N
fre d 27 10:00-12:00 Danish Spring
lø d 28 10:00-12:00 Danish Spring
sø d 29 10:00-12:00 Danish Spring
April
to d 02 10:00-14:00 Påskeløb Mols Bjerge

fre d 03 10:00-14:00 Påskeløb Mols Bjerge
fre d 03 10:00-13:15 De Grå Sokker GURREVANG
lø d 04 10:00-14:00 Påskeløb Mols Bjerge
sø d 05 10:00-12:00 HSOK Påske Cup

ma d 06 10:00-12:00 HSOK Påske Cup
fre d 10 10:00-13:15 De Grå Sokker STORE DYREHAVE
sø d 12 10:00-12:00 Kredsløb St. Dyrehave
ti d 14 17:00-17:30 Træningsløb Krogenberg

fre d 17 10:00-13:15 De Grå Sokker NYRUP
lø d 18 13:00-14:00 Jernbane DM Teglstrup Hegn
sø d 19 10:00-13:00 Div.match 3-6 Grønholt
ti d 21 17:00-17:30 Træningsløb Egebæksvang
fr d 24 10:00-13:15 De Grå Sokker DANSTRUP
lø d 25 13:00-15:00 Find vej dag Teglstrup
ti d 28 17:00-17:30 Træningsløb Horserød

on d 29 16:30-17:30 Skovcup

Juleløbet rundt om Gurre sø blev en våd affære. 
Som sædvanlig mødte mange op og deltog, selv i det fedt-
ede føre. Vejret bevirkede at en del kørte hjem inden alle
var samlet efter løbet, så fællesbilledet blev droppet. 
Ligeledes var det synd for dem som havde laved kaffe og
bagt kager, det var kun de standhaftige der holdt ud.

To som altid holder ud og tropper op er Lisbeth og Birgit-
te, nyder kaffen under tagskægget.

Så er det vel på tide at redaktionen ønsker et 

godt nytår
til alle klubbens medlemmer

Aktivitetskalenderen
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MMeesstteerrbbaaggeerreenn  ffrraa  EEssppeerrggæærrddee
fejrede sin 70 års fødselsdag i HSOK’s klubhus den
20. december.
Dejlig fest, god mad, god stemning og mange sjove
og festlige taler gjorde Ullas fødselsdag til en herlig
dag.

Fødselaren i strålende humør.

Annie takkede Ulla for hendes store hjælpsomhed

Formand Rolf holdt tale og gav Ulla den velfortjente gave
fra klubben.

Der er mange gode talere i klubben, og så er der dem som
virkelig kan underholde. John holdt en tale med “bid i”,
hård men kærlig.

Laus kan også det med taler, det flyder bare derudaf på en
sjov og underholdende måde

Jeg vil gerne sige tak til
alle jer, der var med til
at gøre min 70-årsdag
til 2 dejlige dage  -  og
endnu engang tak for
de mange flotte gaver.

Hilsen Ulla
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Generalforsamling
Som nævnt i sidste nummer af ”Sokken”, afholdes
der generalforsamling

onsdag, den 18. februar 2015
kl. 19.00 i klubgården.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Afdelingernes beretning
4) Kassererens beretning
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fremlæggelse af aktivitetsplaner
7) Fastlæggelse af kontingent
8) Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsup-

pleant
9) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal i formuleret stand være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen.

Valgbar til bestyrelsen og revision er kun medlem-
mer, der er fyldt 18. år.

Ad. punkt 8:
Kasserer: Ruth Waidtløw
Orienteringsafd.: Bjarne Jensen
Motion/Ski: Flemming Larsen 
Revisiorer: Søren Østergaard

Kirsten Ellekilde
Revisorsuppleant: Lisbeth Espersen

Der vil blive budt på et mindre traktement til de klu-
bmedlemmer, der har deltaget i onsdagens træning,
samt til dem, der ikke nåede at spise hjemme!
Til alle øvrige fremmødte vil der være en forfrisk-
ning, samt kaffe, the og kage.

Vi håber på et stort fremmøde og ønsker alle vel
mødt til generalforsamling.

Bestyrelsen
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Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå, 
Tlf.: 24 68 44 92, E-mail bjje@dsboresund.dk

Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 24 62 29 52, E-mail: soeren@os.dk

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

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

O-løbstilmelder:

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Husk at bruge vores annoncører
-de støtter os

Vi kan sagtens bruge mange flere annoncører. 
Hvis du kender een der måske vil støtte os, 
så ret henvendelse til Kurt tlf.: 28 29 86 32

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

HSOK`s Påskecup 2015

I år vil vi ændre lidt på traditionerne omkring vores
Påskecup.

Normalt består arrangementet af 4 etaper, men i år vil vi
ændre dette til kun at omfatte 2 etaper. Og hvorfor nu
det? 
Jo, sagen er den, at OK Pan, Århus, der i år er arrangør af
det store årlige Påskeløb, hvor der ofte deltager mellem
2.000 - 2.500, har opnået tilladelse til at afvikle de 3 etape-
løb i Nationalparken Mols Bjerge, hvilket må siges at
være et scoop.
Som følge heraf er vi overbevist om, at rigtig mange o-
løbere i år vil søge til Jylland i Påsken for at deltage i det-
te arrangement.
Vi tror som følge heraf, at deltagelsen til vores Påskecup
vil blive mindre end det plejer, hvorfor vi nu har valgt
kun at arrangere 2 løb i år, der ikke er sammenfaldende
med Påskeløbene i Jylland.

Dette betyder, at vores 2 løb finder sted hhv. påskedag og
2. påskedag, således at man, hvis man har lyst, kan delta-
ge fuldt ud i begge de nævnte påskeløb.

Som stævneplads m.m. for begge løb, har Steen Lauge
Hansen igen stillet sin græsmark på Hornbækvej mellem
Risby Vang og Klosterris Hegn til rådighed for os, en
plads der er utrolig velegnet til formålet.

1. etape foregår i Risby Vang med John Mienè som bane-
lægger og 2. etape i Klosterris Hegn med Rolf Lund som
banelægger, så banelægningen må siges at være i de bed-
ste hænder.
Som sædvanlig bydes der begge dage på 5 baner af for-
skellig længde og sværhedsgrad og af en sådan kategori,
at alle klubmedlemmer kan deltage, så vel mødt til det
lidt amputerede 
HSOK Påskecup 2015, hvor tilmelding kan ske via O-Ser-
vice eller på ophængt liste i klubgården.

Stævnelederen
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Regnskab for 2014

Indtægter:

Kontingenter 143.579,00    143.579,00       
HSOKs Venner 12.750,00      
Helsingør Sportsunion 4.960,17         
Kulturstyrelsens bladpulje 2.390,39         
Udleje af klubgård 4.350,00         
Salg af klubtøj 11.687,00      
Salg af O-kort 21.855,00      
Annoncer i Sokken 2.900,00         60.892,56         
Arrangementer:
MTB-O stævne 25-01-14 1.756,00         
Danish Spring 21-03-14 12.156,16      
Påskecup 15.400,74      
Kronborg stafetten 03-06-14 2.000,00         
3 skåninger og 1 dansk 28-06-14 19.327,51      
Kvindeløb 12-08-14 6.542,50         
Divisions match 05-10-14 18.097,59      
Helsingørmesterskabet 01-11-14 4.814,30         
Halvmaraton 16-11-14 7.984,67         
Karruselløb 3.860,00         91.939,47         

Indtægter i alt 296.411,03       

Udgifter:
Klubgården:
Lønudgifter til rengøring 52.270,00      
Løsøreforsikring 2.783,56         
Vedligeholdelse og rengøringsartikler 12.549,00      
Nyanskaffelser til klubgården (skur) 45.620,04      113.222,60       

Løbsmaterialer 21.269,49      21.269,49         
Administration:
Kontorartikler, porto 3.662,96         
Internet 2.782,20         
Klubmodul og Nets 8.647,75         
Trykning af Sokken og udbringning 26.353,00      
PR og pjecer 5.923,11         
Bankgebyrer 240,00            
Møder og repræsentation 1.332,75         
Godtgørelser 6.894,40         55.836,17         
Udgifter ved aktiviteter:
Kontingent til forbundene 32.803,00      
Fremstilling af O-kort 22.926,90      
Anskaffelser 26.232,00      
Tilskud til startafgifter, kørsel, kurser v 900,00            
Klubture -71,44             
Klubaftener, fester, præmier m.m. voks 4.213,00         
Ungdomsafdeling 19.342,84      
Køb af klubtøj 22.598,43      
Diverse 1.710,00         130.654,73       

Udgifter i alt: 320.982,99       
Underskud 24.571,96         

Nyt fra kassereren.
Året 2014 er afsluttet og regn-
skabets time er kommet. I får
hermed lejlighed til at studere
indtægter og udgifter, så I kan
stille spørgsmål på general-
forsamlingen den 18. februar.
Selvfølgelig vil jeg, som tradi-
tionen byder, uddybe regnskabets tal ved frem-
læggelsen. Måske husker I, at jeg allerede i
december nummeret af Sokken, havde bebudet
et underskud, men det blev alligevel større, end
jeg havde regnet med. Den historie kan I få på
generalforsamlingen.

Hvad oplever en kasserer ellers i jobbet? Jo, der
skal søges distributionstilskud fra Bladpuljen.
Først skal de relevante tal findes frem og bilag.
Derefter skal det hele indberettes. Det kan godt
give lidt problemer, for det hele føles så uvant.
Indberetningen skal ske elektronisk. Sokken skal
vedhæftes i pdf-format, og filen må ikke oversti-
ge 15 MB. Aner ikke om det er lidt eller meget.
Så skal det hele til sidst underskrives med min
digitale medarbejdersignatur, som jeg fået opret-
tet hos Nets.
Første problem var, at jeg ikke kunne finde ud af
at gemme Sokken i en fil, som jeg ellers havde
fået tilsendt af Kurt via mail. Heldigvis kom
Mogens mig til hjælp, han foreslog at vi kunne
skanne Sokken ind. Endelig fik vi sendt ansøg-
ningen afsted. Straks fik vi en svarmail med at
ansøgningen var modtaget. Egentlig er det hele
jo smart nok, men i starten føler man sig noget
usikker.

En af mine drenge sendte for omkring et år siden
adressen til en video på Facebook. Han mener, at
der er noget bekendt ved situationen. Den er rig-
tig sjov, og jo jeg kunne godt genkende mig selv.
Her er adressen:
https://www.facebook.com/photo.php?v=1015
1946446271522

For øvrigt så tror jeg, at vi må vinke farvel til til-
skud fra Bladpuljen i 2015. Kun tilskud over kr.
3.000 vil blive udbetalt, og det nåede vi ikke op
på i 2014. Men forsøget er gjort.

Ruth Waidtløw
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Bliv skarp til sæsonen med
hidsig o-træningsweekend.

I weekenden den 13 – 14 – 15 Februar har ungdomsafdelin-
gen lejet en spejderhytte lige op ad Danstrup Hegn.

Hytten bliver rammen om en intens weekend med ung-
domstræning, karrusel træningsløb, klubmesterskaberne i
natløb samt en klubstafet.

Ungdomsafdelingen bor i hytten hele weekenden, ( se
deres program et andet sted i bladet) men du er inviteret til
at deltage i en del af aktiviteterne:

Fredag aften: Klubmesterskaberne i natløb…Vi skal have
kåret mestrene i senior, veteran og ungdom for både herre
og damer tilmelding på liste i klubgården.

Lørdag formiddag: Klubstafet…Vi arrangere en klubstafet
hvor vi starter med at trække lod om holdene, således at
der er en senior, en veteran, og 1 ungdomsløber på hver
hold, hvorefter vi løber en stafet konkurrence med flotte
præmier. Tilmelding på liste i klubgården

Søndag formiddag: Træningsløb med sport ident og resul-
tater, udlagt som karruselløb i Danstrup Hegn ingen til-
melding bare mød op.

Reserve denne trænings weekend allerede i dag, det bliver
sjovt…..

Tips og Tricks
Der er mange glæder ved at løbe. Jeg kan lide at løbe sam-
men med andre og småsludre eller oftere tie stille. Jeg kan
lide at konkurrere til intervaller og lide at virkelig presse
mig selv til konkurrencer. Jeg kan lide at løbe ad lige flade
ruter og holde samme km-tid på sekundet men jeg kan lide
også at pløje igennem terrænnet udenfor stierne helt for
mig selv. Glæden ved flere timers løb i træk har jeg dog
aldrig kunne mærke, så det vil jeg lade andre om. Efter en
times tid begynder jeg at tænke om der ikke er andet nyt-
tigt og fornuftigt jeg kunne foretage mig. Løb på løbebånd
hader jeg.

Til de mange løbere i klubben er der søndag den 8. marts
et tilbud, som kan udvide dine løbeoplevelser. Der bliver
afholdt et begynderkursus i orienteringsløb og kurset hen-
vender sig til voksne.

Jeg har en gang stået på en tennisbane med en ketcher og
spillet med min søn. Ingen af os havde prøvet det før og
det meste af tiden gik med at samle bolden op. For sjov
skyld prøvede vi ind i mellem virkelig at banke til den og
en enkelt lykkedes det mig at ramme den perfekt, så den
strøg lavt og topspundet over nettet og ramte lige indenfor
baglinien i en ren vinder. Det var en berusende følelse, og
jeg tænker at det må være fedt at være Serena Williams og
tæve løs på hver eneste bold med samme præcision - og så
ovenikøbet råbe lidt.

Man lærer ikke at spille tennis på et endages kursus eller
ved at læse om det i en bog. Man lærer det ved at spille
selv - mange gange. Man skal derfor ikke forvente de store
mirakler efter et endages kursus i orienteringsløb. Men
man kan få nogle grundlæggende færdigheder, som man
kan gå videre med i forårets træningsløb og jeg håber man
kan få den oplevelse at finde en post perfekt og få en
“Serena Williams” oplevelse.

I al beskedenhed har jeg så meget rutine, at jeg i en vinter-
skov på Nordsjælland virkelig kan løbe alt hvad jeg kan og
ramme de fleste poster perfekt. Det er hundrede gange sjo-
vere end et 5 km løb, selvom det også er sjovt. Prøv det!

Læs om kurset andetsteds i bladet eller på hjemmesiden.
Rolf
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Klubaften mandag den 19/1 2015
Godt 30 deltog i spisningen og lidt flere var med til fore-
draget og diskussionen bagefter. Det synes jeg var et til-
fredstillende fremmøde, det var også præcis det, der var
købt ind til af mad, så det kunne ikke være bedre. Der
var sendt indbydelse ud via klubmodul , så jeg håber at
alle nåede at se det. 

Jeg kan oplyse til de madinteresserede og økonomiinter-
esserede at egenbetalingen til maden på 25 kr viste sig
at være tilstrækkelig til at dække udgifterne. 

Jeg synes Bo på en meget overbevisende måde fik gjort
klart at kunderne til HSOK er der, men at de skal fanges
på en anden måde end før og at de tænker på mere på
hvad de selv kan få ud af det end på at holde en klub
som HSOK i live. Løst anslået er der formodentlig  over
18000 i kommunen, som ind i mellem løber og en stor
del af dem deltager i 1-3 motionsløb om året. De fleste
er ikke medlemmer af en klub og deres valg af motions-
løb er styret af om de føler det kan give dem noget per-
sonligt.

Det giver nogle udfordringer og det kræver en anden
måde at tænke på og det kræver anvendelse at sociale
medier. Det sidste er ikke det store problem. Jeg bruger
selv Facebook og HSOK har også sin egen facebookside,
som flere af os jævnligt lægger noget ind på, men det
batter mere, hvis hver “event” får sin egen side, så man
kan markedsføre mere specifikt og at flere end bare
Bjarne og jeg lægger billeder og historier på.

Jeg havde frygtet lidt, at aftenen kunne have mundet ud
i tusindvis af meget arbejdskrævende forslag, men at
ingen havde lyst til at røre en finger selv. Sådan synes
jeg ikke aftenen gik. Det kom mange ideer frem, som er
realistiske at få gennemført. Vi er mange, der yder en
stor frivillig indsats i klubben og i øvrigt godt kan lide
det. Som jeg ser det, kan vi ved at gøre nogle andre ting,
end det vi gør nu, få vendt udviklingen i HSOK. “Work
smarter - not harder”, som et lidt slidt slagord lyder. 

Der forestår et stort arbejde med at lave en ny hjemme-
side, hvor flere kan skrive på. Jeg må jo nok erkende, at
det er for meget op ad bakke, at finde en motionsløber,
der er i stand til at lære html-koder, (det er gået lidt let-
tere at lære orienteringsløbere html-koderne) men jeg
gætter på at flere nok kunne overkomme at sætte sig ind
et CMS-system (Content Management System) Klubmo-
dul tilbyder faktisk denne løsning, men personlig har
jeg ikke orket at sætte mig ind i det. Ulemperne er et
meget stift system, færre frihedsgrader og at den
nuværende organisering af stoffet ikke kan lade sig
gøre. Men fordelene kunne være at gammelt stof for-
svinder af sig selv (man sætter en slutdato på nyheden)
og at flere formodentlig kan lære at lægge stof ind. Jeg
tror, det er nødvendigt, at der kommer helt friske øjne
på hjemmesiden, men når de nye rammer er lagt, vil jeg
gerne fortsætte som redaktør.

Rolf

Påskeløb og påskecup.
I år arrangerer HSOK kun en påskecup over 2 dage. Det
bliver lidt spændende om vi kan fastholde de ca. 200 delta-
gere, der i mange år fast har deltaget i vores påskecup.
Påskecuppen foregår i dejligt terræn: Risby Vang og Klo-
sterris med samme stævneplads begge dage.

Påskecuppen ligger søndag og mandag. Det giver mulig-
hed for at man kan deltage i påskeløb andre steder. Da
Lene er medejer af et sommerhus på Djursland, tager vi til
Påskeløb i Mols Bjerge. Der er plads til ca. 10 personer i
sommerhuset, hvis det har interesse. Vi har sat os på som-
merhuset fra onsdag aften til lørdag. Henvend dig/jer til
Rolf og Lene.

Kursus i orienteringsløb
Dato: Søndag den 8/3 2015 kl. 10-16

Sted: Danstrup Hegn + Klubgården i Helsingør

Målgruppe: Begyndere/let øvede, der ønsker at blive
bedre til adventurekonkurrencer eller begynde med at løbe
orienteringsløb

Program: Vi starter med at løbe et træningsløb i
Danstrup Hegn. Mødested P-plads på Hornbækvej. Man
kan løbe fra 2-7 km i forskellig sværhedsgrad. Derefter
kører vi til Helsingør og bader i HSOK’s klubhus på Gl.
Hellebækvej 63A. Efter en frokost vil der blive undervist i:
Kortkontakt Afstandsfornemmelse Brug af kompas Bom-
teknik. Der vil blive taget udgangspunkt i dagens
træningsløb og blive gennemgået almindelige teknikker
f.eks. ledelinjer, opfang og vejvalg evt. gennemgået orien-
teringsmomenter fra årets ”Kong Vinter”.

Tilmelding: Via HSOK’s hjemmeside www.hsok.dk
eller www. o-service.dk

Pris: 75 kr, som dækker træningsløbet og en let frokost.

Rasmus Djurhus OK PAN 
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Tak, tak, tak:
Nu står jeg her og takker af
det endte jo med at blive en dejlig dag
for foreningens fremtid lå mig meget på sinde
godt den ikke kun blev et minde

For hvem skulle ellers støtte HSOK,
så de tilskud til diverse ting kunne få.
Og hvem skulle arrangere kiosk,
og servere kager og pølser - til selv" en torsk"

Ofte har jeg stået her og sagt "Velkommen"
af og til med lidt træthed "i lommen",
hvis der i fremtiden igen bliver en fest,
vil jeg glæde mig til at møde op som gæst.

Tak til alle som har krydset min vej,
ikke mindst bestyrelsen, som er rigtig sej
Held og lykke med tiden der kommer,
fra en afgående formand, der ikke mere har trætte lommer.

Anni Nørregaard

HSOK`s Venner fortsætter…
Den 4. februar var der generalforsamling i HSOK`s Ven-
ner, hvor et af punkterne på dagsordenen var, om forenin-
gen skulle fortsætte eller nedlægges.
Årsagen hertil var, at foreningen ikke kunne finde en ny
formand efter Anni Nørregaard, der allerede på sidste års
generalforsamling meddelte, at hun ikke ønskede at
fortsætte som formand, men dog indvilgede i at fortsætte
et år endnu, hvilket sige frem til den nylige  generalfor-
samling.
Til stor glæde for forsamlingen blev der fundet en ny for-
mand - og hvilken formand!
Den nye formand hedder nu John Steenfeldt-Jensen, der,
som mange ved, var med til at stifte såvel HSOK som
HSOK`s Venner, og, tro os her på Redaktionen, en bedre
formand til Vennerne findes ikke, han afløser dermed
Annie Nørregaard, som har taget en lang tørn.
Det bevirkede at forslaget om at opløse foreningen blev
stemt ned. Der er pt 108 medlemmer i forneingen og der er
plads til flere! så et stort til lykke med valget ønsker vi her
på Redaktionen.

HSOK Venners lederpris 2015

På Vennernes generalforsamling blev prisen givet til Hen-
ning Jørgensen.
Henning får prisen for hans store arbejde som klubgårds-
formand.
Henning passer altid godt på klubgården og har stor
ansvarlighed for at den fungerer.
Dette indebærer bl.a. administration af udlejning samt
udlevering af nøgler.
Hans store ansvarlighed for klubgården kom meget tyde-
ligt til udtryk under den store renovering,
hvor han påtog sig lederrollen overfor håndværkerne.
Som en biting kan nævnes, at Henning også altid tænker
på "De grå sokkers" velbefindende, så 
saunaen altid er tændt og varm efter fredagsløbet, til stor
glæde for løberne, ligesom han
altid hjælpsomt træder til, når Vennerne afholder kiosk
ved de store løb.

Anni Nørregaard

HSOK`s Venner reddet på målstregen

På den nylig afholdte generalforsamling den 4. februar
2015 lykkedes det at redde HSOK`s Venner, idet John
Steenfeldt stillede op og blev valgt som formand - stor tak
til John

Bestyrelsen ser herefter. således ud:

Formand John Steenfeldt
Kasserer Anna Lise Lyk
Bestyrelsesmedlem Sisse Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Knud Engelsholm
Bestyrelsesmedlem Verner Rundh
Bestyrelsessuppleant Lise Sewohl
Bestyrelsessuppleant Anni Nørregaard
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Ungdom

Nyt  fra  HSOK-uungdom
Ungdoms weekend løbe lejr 
den 13/14/15 februar

I fastelavns weekenden har vi lejet en spejder hytte lidt uden for
Tikøb, meget belejligt lige op til Danstrup Hegn.
Her skal vi på weekend lejr hvor vi skal blive skarpe på o-løb inden sæsonen rigtig går i gang. Der skal trænes teknik, og
løbes o-løb, men vi skal også hygge os sammen. Det vil være for alle ungdomsløbere i HSOK
Programmet for weekenden vil se sådan ud:
Fredag kl 16:00 Indkvartering
Fredag kl 18:00 Klubmesterskaberne i natløb, de voksne Hsok”ere kommer og vi løber klubmesterskaber i nat o-løb.

Der løbes i   klasserne Veteran/Senior og ungdom. For de som ikke vil løbe med her, så hjælper de 
til med at afholde arrangementet.

Fredag kl 21:00 Præmieoverrækkelse 
Fredag kl 21:30 Natmad
Fredag kl 22:30 Godnat
Lørdag kl 08:00 Morgenmad og klargøring til stafet
Lørdag kl 11:00 De voksne kommer og vi trækker lod om nogle stafet hold så alle holdene indeholder 1 ungdoms

løber 1 senior og 1 veteran
Lørdag kl 13:00 Præmieoverrækkelse til de vindende hold
Lørdag kl 13:15 Frokost og Pause
Lørdag kl 15:00 ungdoms teknik træning. Vi træner start procedure og løbe /læse
Lørdag kl 17:00 Bad og omklædning og pause
Lørdag kl 19:00 Gallamiddag og hygge aften
Lørdag kl 22:30 Godnat.
Søndag kl 08:30 Morgenmad
Søndag kl 10:00 Træningsløb for alle Hsok”ere og karrusel løb for andre klubber, med sport ident. Vi deltager på 

ungdomsbanerne.
Søndag kl 12:00 Frokost, herefter postindsamling pakning og slut ca. kl 15

Tilmelding på liste i klubgården eller til Bjarne på 24684492 – Prisen er 200 kr Bjarne
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Ungdom

Traditionen tro var der også i år julebagning i
klubben, der fandt sted lørdag den 13. december,
men i år henlagt til Eva’s private adresse, da klu-
bgården var udlånt, hvor årsagen hertil dog var,
at klubgårdsformanden ikke havde fået den nød-
vendige oplysning om, at klubgården skulle
reserveres til formålet, men det er der nu til
næste julekagebagning.
Normalt plejer Eva at skrive et flot referat
omkring julebagningen, men desværre er Eva
pludselig blevet syg og p.t. hospitalsindlagt på
Frederikssund Sygehus, men vi håber og tror på,
at Eva snart er tilbage igen både i eget hjem og i
HSOK.
Vi mødtes kl. 14   -  Sarah, Liva, Eline, Maggie,
Nynne og Dicte og havde et par hyggelige timer
med dej under neglene og mel på ærmerne. Eva
havde forberedt dejen, så det var bare med at
komme i gang med at rulle og stikke fine figurer
ud, som blev bagt, afkølet og derefter pyntet
med glasur og drys til den store guldmedalje.
Derefter havregrynskugler, dem blev der ikke
mange af, jeg tror vi prøvesmagte for meget og
til sidst pyntede vi kagemanden med alskens
slik, hvoraf noget trillede på gulvet, men straks
blev samlet op af  Eva’s hund.
Da vi havde lagt produktionen bag os, hyggede
vi os med saft/te og lune æbleskiver, og natur-
ligvis måtte vi prøvesmage kagerne, så vi vidste,
det var forsvarligt at sætte dem frem for næste
dags juleløbsdeltagere.

Ulla

JULEBAGNING

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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Marathon træningen er i fuld gang.
Da HSOK halvmarathon var overstået, afholdte vi en aften
hvor vi præsenterede interesserede for et marathon pro-
gram frem til Copenhagen marathon 2015, dette skulle
være forfølgeren for den nu overståede fællestræning frem
imod HSOK halvmarathon.

Det var med stor spænding at den første rute blev lavet,
for hvor mange mon havde mod på at gå igennem et halvt
år med længere og længere træningsture, side om side
med at der skulle trænes også mandag /onsdag og så
ovenikøbet lige op til vinteren, som vi dengang ikke vidste
ville blive så perfekt til træning som den har været indtil
nu.

Der kom 15 til den første 10 km træning og lørdagen efter
hvor vi løb 11 km kom der 21, så ingen tvivl marathon
træningen er kommet for at blive fuldendt.

Konceptet er en lang afmærket tur om lørdagen med 2 fart-

holdere, hvor vi øger længden med 1 km hver uge. Under-
vejs i forløbet skal vi deltage i et par halvmarathon, der bli-
ver også en træningstur på halvmarathon på egen hånd
samt et special arrangement i påsken hvor man kan løbe
over 100 km. Vi slutter af med den længste tur som er på
ca 30 km inden vi starter nedtrapningen.

I skrivende stund nærmer vi os hastigt årets skiferie med
HSOK, som turarrangøren har lavet så perfekt, at man som
deltager kan nå begge lørdags træningerne, først lige inden
vi skal afsted kan man nå 18 km turen omkring
Rørtang/Gurre/Nygård ( så sover man godt i bussen der-
op) og ugen efter er vi hjemme så tidligt om morgenen, at
man også kan nå nitteneren som går til Gurre med en run-
de i Krogenberg Hegn.

Vi løber i øvrigt hver lørdag fra klubgården kl 10 – alle er
velkomne også hvis du ikke kan løbe så langt som de der
skal løbe marathon skal, vi finder altid et sted hvor man
kan bryde af og løbe hjemad hvis du har brug for det.

Bjarne
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STIELER MEMORIAL 2014
Af Sussie Bogut

Lørdag den 29. november genopstod den legendariske 5
km. Stieler Memorial efter et års pause. Selvom Jesper Stie-
ler ikke bebor Residence Gurre p.t., havde han indvilget i
at stille denne til rådighed for løbets afvikling, så det kun-
ne gennemføres på den klassiske rute.
Denne var i år opmålt og markeret af Michael B. og Leif K.,
så det skulle passe til sidste cm., trods højlydte protester
fra stamdeltagere.
19 glade løbere stillede til start i et friskt (læs: møg-ham-
rende-blæsende) men dog snefrit vintervejr.
”De unge mennesker” alias 2x Thestrup junior, Stieler juni-
or og Michael Sørensen lagde stærkt fra start. En enkelt så
stærkt, at han senere måtte finde en smutvej tilbage!
Tobias Stieler derimod holdt et godt og stabilt løb og kom i
mål blandt de første mænd i tiden 20.28. En ualmindelig
god præstation af Tobias, der jo ellers er en stærk cykelryt-
ter.

Michael Sørensens form var ellers på forhånd blevet ind-
hyllet i et slør af forklaringer/undskyldninger af svigerfar
(Leif K.): sygdom, rejse og manglede træning, så det må
betragtes som et rent mirakel, at Michael førte suverænt
gennem hele løbet og kom i mål i tiden 17.59.
Herefter fulgte den ”sædvanlige” tvekamp mellem Henrik
P. og Michael B., som faldt ud til Henriks fordel i tiden
18.17 mod Michaels 18.33.

På 4. pladsen kom klubbens formand Rolf Lund i tiden
18.59, et imponerende resultat, idet man næppe længere
kan tælle Rolf blandt ”de unge”.
Herefter kom Bo Søby 20.10, Ole Kyhl 21.02, Elias Thestrup
22.08, Bent Solberg 23.51, Thestrup Senior 24.32 og Hen-
ning Birk 29.24.
Ole H. dukkede op med løberygsæk og var vist egentlig på
en længere tur, men valgte så at løbe med rundt. Desværre
har vi ikke en tid på præstationen.
Hele 7 kvinder blandede sig i striden: Sussie 21.17, Annette
H. 21.51, Rikke K. 22.19, Lin B. 22.55, Helle S. 24.11, Lisbeth
E. 26.07 og Lise B. 26.35.
Efter løbet var der varme, god stemning og ikke mindst
flot anretning i Jespers hyggelige køkken; Hjemmebagte
boller og kage, diverse pålæg og frugt, varm kakao og kol-
de drikke.
Og minsandten om ikke der dukkede et par HSOKere
mere op og udvekslede røverhistorier og skader! Peter A.
kom også og sørgede for at vandrepokalen skiftede ejer.
Jesper havde flotte præmier til de første og mon ikke alle
deltagere gik derfra med en ny løbe t-shirt?
En KÆMPE tak til Jesper for det flotte traktement, præmier
og ikke mindst gæstfrihed!
Det er så hyggeligt med traditioner og så vigtigt, at vi også
har lejlighed til at tale sammen med hvilepuls!

Priser for 2015
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.  
Tlf . :  28 29 86 32

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

Annoncer i SokkenG e n b r u g s k a s s e n
Køb/salg/giv væk

Brug Sokken hvis du
har noget til overs,
som andre måske kan
bruge.
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AF ERIK TROLLE

Opfattelsen af hvilken træningsform der er bedst for at
få en bedre kondition til løb er meget forskellig i HSOK.
Det er naturligvis afhængigt af hvilken distance der
trænes mod og det gælder i stor udstrækning om at fin-
de den rette kombination af trænings former for at opnå
maximalt udbytte af træningen.
Ensidig træning fører kun til en ting og det er skader så
det er op til hver enkelt at finde den rette balance i
træningsprogrammet ved hjælp af råd fra træneren eller
ved at sætte sig ind i den omfattende litteratur om
løbetræning.
Vi skal huske at vi ikke alle har de samme forudsætnin-
ger så hvert enkelt trænings seance er op til en individu-
el vurdering af hvor ligger jeg.
Træningen må aldrig blive en konkurrence så derfor
husk at se bort fra at nogle af dem du gerne vil slå eller
følges med faktisk er bedre end dig.
Når det så gælder konkurrence eller testløb så er det
bare om at slå til og gøre alt for at få en god tid eller en
eftertragtet skalp.
Udover et veltilrettelagt træningsprogram er der en lidt
overset faktor der hedder løbeteknik.
>> Løbeteknk hænger tæt sammen med løbeøkonomi.
Dvs. hvor meget ilt du bruger per kilo kropsvægt på at
tage et skridt. Jo bedre løbeteknik, jo bedre løbeøkono-
mi.
Det er ligeså vigtigt som kilometer i benene. Man kan
være nok så flittig, men arbejder du ikke økonomisk, får
du ikke det optimale resultat<<.  Så klart udtrykker
cheftræner i løbeklubben SNIK og Tri4 Brian Dåsbjerg
vigtigheden af løbetekniktræning.
VI kan sammenligne det med skiløb, hvor en god tek-
nisk skiløber i dårlig form kan løbe meget hurtigere end
en dårlig teknisk løber i god form.
Med en god løbeteknik er der virkelig tid at hente lige-
som en forbedret teknik også forebygger skader.
Jeg vil tillade mig at bruge mig selv som eksempel på
hvad der kan vindes ved den rette teknik.
Min bedste tid på 5 km. Lå i sin tid omkring 18,15 min.
Til trods for at jeg ydede en stor indsats på at forbedre
tiden blev den ikke bedre.
HIF Atletiks træner Hugo Olofson tog fat i mig og viste
hvorledes jeg skulle ændre løbeteknikken og det skulle
være mit mål for den næste måneds træning.
Meget skeptisk tog jeg fat på programmet og overholdt
til fulde trænerens anvisninger.
Efter en måned blev jeg tilmeldt en 5 km og stor var min
overraskelse da jeg så sluttiden 16,15 min..
Selvfølgelig er det ikke alle der kan forbedre tiderne ved
at ændre løbeteknik men det er bestemt en mulighed
man bør være opmærksom på.

GOD LØBETEKNIK KAN FORBEDRE DIN 
LØBEØKONOMI OG MINDSKE SKADER

Til sidst et par klassiske råd:
Løb aldrig hårdt to dage i træk.
Lyt til din krop. 
Følg et træningsprogram og skriv træningsdagbog.
Gør dig klar på hvad du vil opnå med din træning.
Husk det er din træning og lad dig ikke presse for at føl-
ge andre.
God træning.

Maja har tillagt sig en god effektiv løbestil.
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Der var 32 personer, som havde tilmeldt sig HSOK`s skitur
til Beitostølen i uge 5, hvor transporten skulle foregå i bus. 

Selve starten på turen blev af en sådan karakter, at man
nok altid vil huske netop denne skiferie.
Vi kom planmæssigt af sted med færgen fra Helsingør
omkring kl. 21.00, hvor der ud over os var 20 andre gæster,
der også skulle til Beitostølen, men da vi skulle køre fra
borde i Helsingborg, kunne chaufføren ikke sætte bussen i
gear trods talrige forsøg, hvorfor det endte med, at vi alle
kom retur med færgen til Helsingør. Under sejllads måtte
vi fjerne alt vores bagage fra bussen, og herefter "bære" det
til Scandlines terminal ved Stationen, hvor en hurtig
rådslagning blev indledt om vores videre skæbne.
Det hele endte med, at de 20 andre gæster fra bussen, blev
bedt om at tage færgen til Helsingborg, hvorefter der ville
komme en bus, der netop kunne rumme det antal passage-
rer, hvorefter den ville køre til Beitostølen.
Vores problem skulle så løses ved, at der ville komme en
anden bus, hvorom vi fik oplyst, at den dels var på vej, og
at den netop kunne rumme os HSOK`ere.
Det tog lidt tid for bussen at komme frem til Scandlines
Terminal, hvor tidspunkterne for færgernes afgang nu kun
var 1 gang i timen, men da bussen var pakket og vi var
installeret, var klokken faktisk 01.00, hvilket var afgangs-
tidspunktet for næste færge, så vi indså, at vi nok ikke kom
med før kl. 02.10, men vores chauffør fik etableret en ægte
"Ritt Bjerregaard løsning", således at færgen ventede de ca.
10 min. vi kom for sent, så en stor tak til Scandlines.

Ja, det var så det eneste uheld vi havde i hele ugen, hvor
skivejret, løjperne og vores lejligheder var i skønneste
orden.

I "de gode gamle dage" løb vi ofte meget på selve fjeldet,
altså uden for løjperne, men i dag er løjpenette meget kom-
plette og er både til 

BBeeiittoossttøølleenn  
uuggee  55  22001155

langrend og skøjt. Endvidere blev løjperne kørt op hver
morgen uanset om det havde sneet eller ej, så jeg må sige,
at der virkeligt bliver "kræset" for kunderne, så Beitostølen
vil nok altid være et godt sted at gæste.

En deltager.



Priser for 2015
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.  
Tlf . :  28 29 86 32

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

Annoncer i sokk e n

Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør


