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SOKKEN

Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Bjarne Jensen
22 34 25 24

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 29 78 00 31

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:
Henrik Bang

Tlf.: 30 85 52 54
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Maleren

Tlf.: 49 28 41 25
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 525 kr.
Senior fra 26 år til 65 år 367 kr.
Pensionister fra 66 år 262 kr.
Familiekontingent ..........................630 kr.
Passive minimum for et år. ..............210 kr.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Rolf Lund Tordenskjoldsvej 8 3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Gull-May Kronb.havebyvej 17 3000 Helsingør 49 21 67 32 gmj.knudsen@stofanet.dk
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Bjarne Jensen Margurittens kvart. 60 2990 Nivå 22 34 25 24 bjje@dsboresund.dk
Motion: Stig Johansen Dalvænget 10 3000 Helsingør 29 78 00 31 stig.johansen@skolekom.dk
Ski: Henrik Bang Sudergade 2 C 3000 Helsingør 30 85 52 54 hen@bang.mail.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
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 Ydonsvej 14 3000 Helsingør 49 20 36 28
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: Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B. 3060 Esperg. 26 24 29 45 anoerregaard@yahoo.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. 17.00  O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval Sjoskerne)..............................Klubgården
Torsd.:kl. 09.30  MTB-træning (skov, store stier) ................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker)....................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09.30  MTB-træning, (skov, store stier) ..............................Klubgården
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  09.30  MTB-træning, (skov, store stier) ...................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 apri

D E A D L I N E
22. marts

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.: 49 21 54 32

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk

Tlf.: 29 78 00 31

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 indeholde tekst og/eller
navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 
2013 halvårligt

(undtaget passive)

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

Preben Brinck blev klubmester i nat-orienteringsløb 
den 2. januar i Teglstrup Hegn

Forsidebilledet Foto: 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 har nu været formand i et år og jeg synes stadig jeg lige
er startet. Men det er jo også kun en bagatel i forhold til
Flemming, der nåede 23 år. Jeg vil gerne takke alle dem,
der til daglig gør det muligt at drive en så stor og aktiv
klub som HSOK er. Listen af frivillige er lang - så den vil
jeg ikke trætte jer med. Men der er en jeg vil sige en særlig
tak til: 

Det er snart generalforsamling og Gull-May har bebudet at
hun går efter over 10 års tro tjeneste med en af de virkelig
arbejdstunge poster - kassererjobbet. Du kan dog roligt
komme til generalforsamlingen, da vi tror vi har en afløser.
Især i de sidste par måneder har Gull-May ydet en ekstra-
indsats. Jeg kan kun opfordre at man snarest får oprettet
en profil og indbetalt 1 kr i første omgang. 

Jeg vil ikke påstå at det går godt over hele linjen. Lad os
tage de gode ting først: Motionsafdelingen kører fint og
det var f.eks. en glæde at løbe forleden onsdag i regnvejr
og tåge og opleve at der trods det snuskede vejr alligevel
troppede over 20 op til intervaltræning + dem der løb for
sig selv. Det må betyde at vi har et velfungerende klubliv,
som betyder noget - for ellers blev man da hjemme sådan
en sur dag. 

Der skal arrangeres både Craft Grand Prix, Halvmarathon
og kvindeløb i 2013. Støt op om disse arrangementer, enten
som deltager eller som hjælper. Begge dele er en del af
klublivet.

Klubbens økonomi er grundlæggende god. Ombygningen
kostede ganske vist en del, men der var også sparet op til
den og ekstraregningen blev ikke så stor som frygtet. Der
er luft til sjove ting, som vi kan lave i klubben og menige
medlemmer må meget gerne tage initiativer. Bestyrelsen er
åben for næsten hvad som helst, der kan styrke klubben.
Hvis ikke vi kan finde på noget, må vi hellere sætte konti-
gentet ned!

Skiafdelingen er en lille håndfuld meget entusiastiske ski-
løbere - især Henrik, der farter til Sverige hvert andet øje-
blik. Det kniber med at få noget samlet rulleskitræning til
at køre regelmæssigt, men kontakt Henrik og hør hvornår
der trænes. Der trænes mod Vasaloppet. Årets skitur går til
Vemdalen og alt tyder på at der også bliver en i 2014.

Orienteringsafdelingen kunne godt køre bedre. Man kan
godt føle sig som en uddøende race. Vi har dog rigtig gode
forudsætninger for at komme tilbage: Kortene er up to
date, vi har lov til at komme i skovene og de er gode (eller
bliver det igen...)og klubgården ligger godt. Men vi mang-
ler (unge) ledere med børnetække og karisma og ikke
mindst tid og lyst til at banke en ungdomsafdeling op. Og
sådan har det været i mange år. Vi prøver dog igen i løbet
af foråret med nogle introduktionsløb, som ligger før
påskecuppen. Der bliver også spisning for alle bagefter.
Klubben skal stå for Påskecup, 3 skåninger och en dansk
og en divisionsmatch. Altså ikke ligeså meget som de sid-
ste to år. I februar startes op med træningsløb tirsdage og
lørdage igen og vi skal igen ud i vores nærskove, som vi
forsømte at løbe i i 2012.
Jeg ønsker alle medlemmerne et godt 2013 og håber vi ses
til træning/generalforsamling/konkurrencer i den kom-
mende tid.

Rolf
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OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

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

Bagsiden er ledig for
ny annoncør.

"SOKKEN"
Hvis du ikke ønsker klubbladet "Sok-
ken" i din postkasse, men kun læse
den på klubbens hjemmeside, så kan
du framelde den, ved at sende en mail
til Marie.

m.krogs@stofanet.dk

 

Jeg fylder 70 år og fejrer det med at servere 
brunch i klubgården 

Fredag 1. marts Kl 7-10 

Jeg glæder mig til at se så mange som muligt  

Jette Lassen 

Fitnessrummet i Helsingørhallen
Vil du benytte fitnessrummet i Hels-
ingørhallen, skal du kontakte Rolf,
som vil give dig information om frem-
gangsmåden.

Velkommen til:
Janne Berg Sørensen
Tjalfesvej 5
3000 Helsingør

Karen Andresen
Frejasvej 11
3000 Helsingør

Bjørn Helstrup
Svanevej 4
2990 Nivå

Kim Madsen
Ørebakken 10 kl.th.
3000 Helsingør.

Hold  lige  denne  her,  jeg  skal  lige  redde  min  kone!
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Klubmodul 
HSOKs nye regnskabs- og registre-

ringssystem

Når du læser dette, håber jeg, at vi har
fået alle medlemmer oprettet i Klu-
bmodul. Pr. 1. januar var der 275
medlemmer i HSOK. Langt de fleste
har e-mail, så de selv har kunnet
oprette deres profil i Klubmodul.
Medlemmer uden e-mail har vi måttet
oprette. Medlemmerne kan betale
med visa/dankort, hvilket er meget
nemt og billigt for medlemmerne, og
sparer meget tid for kassereren. Desu-
den er det billigere for klubben (ingen
opkrævningsblanketter, kuverter og
porto). Vi har valgt at opkræve kon-
tingenterne i 2 rater om året, da det
ikke kræver ekstra arbejde for kasse-
reren. Men der er stadig nogle med-
lemmer, der ikke har visa/dankort,
som kassereren må sende en opkræv-
ning. Vi håber, der bliver flere og fle-
re, der anskaffer sig et visa/dankort
og benytter det til betalingen.
Medlemmerne opfordres til at tilmel-

de sig de hold, der har interesse. Det
er gratis.
Holdene finder I på www.hsok.klub-
modul.dk. 
Klik på fanen KONTINGENT. Der er
følgende hold: Orienteringsløb, Moti-
onsløb, Skiløb og Cykling. Fordelen
ved at være tilmeldt et hold er, at du
kan få relevante meddelelser sendt på
e-mail, for eksempel om arrangemen-
ter, der ikke er nået at komme i SOK-
KEN, om tilmeldingsfrister, aflys-
ninger o.l.

Klubmoduls kalender indeholder
oplysninger om løb og andre arrange-
menter med links til yderligere oplys-
ninger.

Det har taget noget tid for mig at sæt-
te mig ind i det nye system, som skal
have ros for venlige support og deres
gode instruktionsvideoer. Det er et
virkeligt godt system, som er nemt at
bogføre på, og som har faciliteter til
nem tilmelding og betaling af f. eks.
Grand Prix løb, ½ maraton og andre
arrangementer. (Bemærk, tilmelding

til orienteringsløb skal fortsat ske via
www.o-service.dk).

Jeg er på valg i år. Efter 14 gode år
som kasserer for HSOK ønsker jeg
ikke genvalg denne gang. Jeg glæder

mig over, at jeg kan
overdrage et godt
bogførings- og regi-
streringssystem til
den kommende kas-
serer.

Hilsen Gull-May

"HSOK"s
hjemmeside
hsok.dk

Der bliver i øjeblikket arbejdet på
en ny hjemmeside. 

Den kommer til at hedde:
www.hsok.klub-modul.dk

Ved Kirsten Madsens død

Kirsten Madsen døde den 7. december 2012 efter
knap et halvt års alvorlig sygdom 
- kun lige fyldt 60 år.

Kirsten startede i HSOK sammen med sin afdøde
mand Jens, da deres to drenge som børn begyndte at
løbe orienteringsløb. Målet var i første omgang at
hjælpe og støtte deres drenge, og begge var  aktive i
forældrearbejdet. Efterhånden blev de også selv ori-
enteringsløbere.

For ca. 10 år siden blev Jens valgt ind i Vennernes bestyrelse, og kort efter
hans alt for tidlige død fik vi Kirsten valgt ind i bestyrelsen, hvor hun var
aktiv i næsten 10 år.
Vi har lært Kirsten at kende som en glad, positiv og meget aktiv pige. Hun
gjorde et stort arbejde ved Vennernes arrangementer - ikke mindst kiosker-
ne, hvor hun altid stillede op med sit store gå-på-mod.
For et par år siden var Kirsten også en af initiativtagerne til, at der blev dan-
net en gruppe til at videreføre arbejdet med at arrangere Vennernes popu-
lære vandretur. Resultatet af denne gruppes arbejde blev bl.a., at det i 2012
var muligt at gennemføre vandretur nr. 25.
Her skulle Kirsten også selv have deltaget, men blev så urimeligt forhindret
af sygdommen.

Vi i Vennernes bestyrelse vil savne Kirsten meget, men ved naturligvis, at
savnet er størst hos hendes nærmeste.

Æret være Kirsten Madsens minde.

Anni Nørregaard
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Nuværende ordlyd:
§ 11: Kontingent:

Kontingent til klubben fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling med virkning fra 1. januar samme år.
Kontingentet inddeles i følgende satser:

1) Til og med det år, man fylder 25 år.
2) Medlemmer mellem 26 og 64 år.
3) Familiekontingent.
4) Medlemmer på 65 år og derover
5) Minimumskontingent for passive medlemmer

Det forhøjede kontingent indtræffer ved det første årsskifte
efter det fyldte 25. år.
Familiekontingent omfatter indmeldte ægtefæller og hjem-
meboende børn under 25 år.
Samlevende, ugifte medlemmer er berettiget til familiekon-
tingent.
Kontingentet opkræves for kalenderåret i februar måned.
Ved indmeldelse opkræves kontingentet for løbende
måned frem til årets udgang.

Ændret ordlyd:
§ 11: Kontingent:

Kontingent til klubben fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling. Evt. ændring vil få virkning fra 1. juli
eller senest for medlemmets næste kontingentbetaling.
Kontingentet inddeles i følgende grupper:
Ungdom til og med det fyldte 25. år.
Seniorer mellem 26 og 64 år.
Familiemedlemmer på samme bopæl
Pensionister fra det fyldte 65. år 
Passive medlemmer 
Bestyrelsen vælger hvilket registrerings- og bogføringssy-
stem, der skal benyttes til registrering af klubbens med-
lemmer og bogføring af klubbens regnskab. Kontingenter-
ne opkræves efter de muligheder, systemet tilbyder. 
Begrundelse for ændringen
Ændringen er begrundet i, at det registrerings- og bog-
føringssystem, klubben har benyttes de sidste 7 år, er
ophørt pr. 31-12-2012. Vi har fået tilbudt et nyt system,
Klubmodul, som giver nogle andre muligheder for kontin-
gentopkrævning f. eks. I 2 rater om året.
På bestyrelsens vegne
Gull-May Knudsen 3/1-2013 Gull-May Knudsen

om meddelt i sidste nummer af “Sokken”, afholdes
der

Generalforsamling

onsdag, den 20. februar 2012 kl. 19.00 i klubgården.
1. Dagsorden:
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Afdelingernes beretning
5. Kassererens beretning
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fremlæggelse af aktivitetsplaner
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt

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

Ad. punkt 9:
Kasserer: Gull-May Knudsen. Ønsker ikke genvalg.
Skiafd.: Henrik Bang
Motionsafd: Stig Johansen
Orienteringsafd.: Bjarne Jensen. 
Revisorer: Søren Østergaard
Kirsten Ellekilde
Revisorsuppleant: Lisbeth Espersen

Der vil blive budt på
et mindre trakte-
ment, til de klu-
bmedlemmer
der har deltaget i
onsdagstræningen,
samt til dem,
der ikke nåede at spi-
se hjemme!
Til alle øvrige frem-
mødte vil der være
en forfriskning samt
kaffe, the og kage.
Vi håber på et stort
fremmøde og ønsker alle vel mødt til
generalforsamling.
Bestyrelsen
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Åbent hus hos Bent Solberg.
Bent holdt sin 60 års fødselsdag den lørdag den 12 januar
og havde valgt ar holde åbent hus i sit værksted i Sverige, i
udkanten af Helsingborg.
Bent har et lille firma som reparerer både.
Vi var en pæn flok som mødtes ved færgen med cykler, så
det var nemmere at komme ud til værkstedet. Ved ankom-
sten stod Bent og tog imod os og viste os ind i værkstedet.
Vi troede først ikke vi kunne være der, men efter vi havde
sunget Ædedolkenes vise og Oldermand Flemming havde
holdt tale, fik vi blandet os med alle de andre gæster. Ikke
alle fik siddeplads, flere af maskinerne blev brugt som
bord og stole, nogle måtte stå.
Selv om pladsen var trang og man måtte sno sig når der

skulle hentes forsyninger,
var der en utrolig god
stemning. Man kom i
snak med mange flere
når man cirkulerede
rundt og skiftede pladser.
Der var et par sange og
taler, så det var en rigtig
hyggelig dag, inden vi
noget senere måtte have
cykellygterne frem og
køre til færgen.
Stort tillykke til Bent og
tak for en dejlig dag.

Redaktionen
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Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå, 
Tlf.: 22 34 2524 E-mail bjje@dsboresund.dk

Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 58 53, E-mail: soeren.oestergaard@stofanet.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:
Knud Høyer, Odinsvej 38 f, 3000 Helsingør
Tfl.: 49 21 40 83, E-mail: hsok-tilmelding@stofanet.dk

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

Priser for 2013
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 . :  49 21 54 32 /  28 29 86 32
k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

Annoncer i Sokken

Divisionsmatch i 4. div.
Blot en lille påmindelse om, at alle i HSOK, der kan finde vej på
alle niveauer, bør holde sig klar til at drage til Tokkekøb Hegn
den 14. april, hvor en af de tre modstandere er OK73. 

Jeg håber, vi bliver så markant en flok, at vi kan få en god ind-
ledning på sæsonen og derved bevise, at nedrykningen fra 3. div.
var et sammenfald af uheldige resultater og ikke et udtryk for vor
reelle styrke. Vi bør kæmpe os tilbage til 3. div., hvor jeg mener,
vi hører hjemme i øjeblikket. 

Det skulle være muligt med en god opstart, hvis alle deltagere
sætter et stort kryds i kalenderen ud for den 14. april. At så Tok-
kekøb Hegn er lige i nabolaget bør gøre opgaven lettere. Mere
eksakt om dysten senere.
Vi ses den 14. apr. Eva
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Gennem mange år har vi hvert år mel-
lem jul og nytår afholdt vores natklu-
bmesterskaber i orienteringsløb, og
således også i år, hvor løbet dog fandt
sted den 2. januar 2013, og meget glæ-
deligt blev arrangementet noget af et
tilløbsstykke med ca. 100 deltagere!

Indtil sidste års arrangement, har der
alene været tale om et internt natklu-
bmesterskabsløb, men desværre er
der jo ikke så mange medlemmer som
tidligere, der løber natløb, så heldig-
vis besluttede Bjarne B. at ændre sta-
tus fra et internt løb til et karruselløb,
herunder at tilbyde andre klubber, at
de også kunne benytte det som deres
klubmesterskabsløb, hvilket er faldet i
så god jord, at der i år mødte så man-
ge deltagere frem.

Det eneste lille minus omkring arran-
gementet, var valg af dato for afhol-
delsen - onsdag kl. 17.00 - der som
bekendt er samme tidspunkt, hvor
motionsafdelingen starter deres løbet-
ræning, så der var trængsel i begge
omklædningsrum, herunder bad og
sauna, men det gik, men næste år bør
arrangementet nok foregå på en dag,
der ikke hedder mandag eller onsdag!

Men stor ros til Bjarne, der på trods af
Skovvæsenets manglende interesse
for at rydde op efter sommerens fæld-
ninger, alligevel havde kreeret nogle
gode baner, herunder at løbet fandt
sted uden frost og sne, ja, termomete-
ret viste 6 grader.

Tak fra en deltager.

Natklubmesterskabsløbet 2012-2013
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Tips og tricks

Overtroiske ritualer før en konkurrence anbefales ikke af
førende sportspsykologer. Da jeg var ungdomsløber kigge-
de jeg altid på mit startnummer og tog tværsummen. Hvis
det blev et lige tal blev jeg glad og allerhelst skulle
tværsummen blive 8. Alligevel løb jeg som vinden blæste -
helt uafhængigt at tværsummen. Men det kan være en god
idé at have nogle fornuftige rutiner, som gør dig klar til
konkurrencen. I det hele taget går jeg ind for at man tager
det seriøst, selvom man derved risikerer at blive til grin,
men så er man da blevet til noget.

Inden starten er der to ting jeg altid gør. Jeg kigger på mit
kompas og så tænker jeg i mit hoved - Oslo er der - Rom er
der og jeg er her. Når kortet ligger foran mig, vender jeg
om muligt et hjørne på kortet og ved derfor hvordan kortet
skal vendes, for at være nordvendt fra start. Kender jeg
skoven i forvejen ved jeg også i hvilken ende af kortet jeg
skal lede efter starttrekanten. Udover opvarmning har jeg
ellers ingen faste ting jeg gør, men de to handlinger får mig
tilpas focuseret på den kommende opgave.

Når starten går og kortet vendes tages en hurtig beslut-
ning. Vær specielt på vagt hvis første stræk er meget kort.
Det er de korte startstræk, der er lettest at bomme. Er der
meget langt til første post, er der som regel et vejvalgspro-
blem, som det godt kan betale sig at tage stilling til inden
man spæner af sted. Ser strækket simpelt ud er det bare
med at komme af sted.

Til DM i Husby
startes på en sti og
når stien knækker
fortsættes ligeud.
Man kan se det
bakkeparti, hvor
man skal ramme
en slugt efter at
have kantløbet
bakken.

Der kan man godt
give den gas.

Til DM-stafet i Linå er første stræk et kompliceret vejvalgs-
stræk og det kunne godt have svaret sig at overveje lidt
grundigere hvilket vejvalg man skulle tage. Men det var
der jo ikke tid til... Jeg løb stort set ligepå, men i bagklogs-

skabens skarpe lys
ville jeg nok have
foretrukket vejval-
get til ventre -
eller højre. 

Kom godt fra start
i det nye år!

Rolf

FASTE POSTER
- fortæl vidt og bredt om 

muligheden

Hjemmesiden
Som man nok har kunne se er der ikke sket de store
ændringer på hjemmesiden. men det er der faktisk. Siden
er blevet bredere og tidligere bestod den gamle hjemmesi-
de af 3268 filer fordelt i 267 mapper. I alt 1,75 GB. Der er
ryddet op så den nu “kun” fylder 2022 filer i 209 mapper
og 1,29 GB. Det har været et stort arbejde, skal jeg hilse at
sige og klubbens webredaktører kan ikke overskue at
designe en nye side i Klubmodul. Vi skal jo også passe
vores arbejde. Så indtil videre råder klubben nu over 3
hjemmesider: 

www.hsok.dk, hvor du kan finde alle nyheder mm. 

www.hsokgrandprix.dk, hvor du finder alt om Grand Prix
finder du på  med mindre den rykker til vores tredie adres-
se: 

www.hsok.klub-modul.dk, som indeholder aktivitetska-
lenderen indmeldelse i klubben og tilmelding til motions-
løb.

Indtil videre må du leve med disse tre sider, og det går vel
også?

Vi venter os meget af muligheden for at melde sig direkte
til motionsløb over nettet. Når du har dette blad i hånden,
vil du kunne tilmelde dig f.eks. til hele grandprixserien
eller bare det første løb i rækken: Forårscrossen som er lør-
dag den 2. marts.

Rolf

Ingen tid at spilde, drikkepausen benyttes til at finde næste
stræk
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Aktivitetslisten
Til dette nummer af sokken har Jan Knud-
sen fremstillet en aktivitetskalender for de
næste 3 måneder, indeholdende alle de
ting der sker i og omkring HSOK.
For orienterings vedkommende er de løb
som var på den tidligere udsendte oriente-
ringskalender for første halvår 2013, over-
ført på denne liste, med de rettelser som er
indløbet, det er ændringer af skove,
ændringer af banelæggere, og løb der er
lagt om....så det er nu Jan Knudsens liste
der er gældende for orienteringsafdelin-
gen..vil du kigge længere frem så klik på
aktivitetslisten på hjemmesiden, så kan du
både se længere frem og hvem der er
banelægger.

Bjarne

01.02.2013 10:00-13:30 De Grå Sokker til Teglstrup på Esrumvej
02.02.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
02.02.2013 13:00-15:00 VINTER CUP Tokkekøb Hegn
04.02.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
06.02.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
08.02.2013 10:00-13:30 De Grå Sokker til Nyrup. Skindersøvej
09.02.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
11.02.2013 00:00-23:00 VINTERFERIE
11.02.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
13.02.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
15.02.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker, KLOSTERRIS
16.02.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
18.02.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
19.02.2013 17:00-18:00 Træningsløb Bykortet
20.02.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
20.02.2013 19:00-21:30 Generalforsamling
22.02.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker, STORE DYREHAVE
23.02.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
23.02.2013 13:00-13:30 Træningsløb Danstrup Hegn / A6
25.02.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
26.02.2013 17:00-18:00 Træningsløb Bykortet
27.02.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården

01.03.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker, TEGLSTRUP NØ. Konventium
02.03.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
02.03.2013 13:00-13:30 Træningsløb Teglstrup Hegn Esrumvej
04.03.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
05.03.2013 17:00-18:00 Træningsløb Bykortet
06.03.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
08.03.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker GURRESØ V.
09.03.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
09.03.2013 13:00-13:30 Træningsløb Egebæksvang Mirasol
11.03.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
12.03.2013 17:00-18:00 Træningsløb Bykortet
13.03.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
15.03.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker, EGEBÆKSVANG
16.03.2013 10:00-11:00 Danish Spring Gribskov
16.03.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
17.03.2013 10:00-11:00 Danish Spring Gribskov
18.03.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
19.03.2013 17:00-18:00 Træningsløb Bykortet
20.03.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
22.03.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker, NYRUP HEGN
23.03.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
25.03.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
27.03.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
28.03.2013 10:00-11:00 HSOK Påske Cup Klosterris Hegn
29.03.2013 10:00-11:00 HSOK Påske Cup Risby Vang
30.03.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
31.03.2013 10:00-11:00 HSOK Påske Cup Grønholt Vang

01.04.2013 10:00-11:00 HSOK Påske Cup Konventum SPRINT
01.04.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
03.04.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
05.04.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker HAMMERMØLLEN
06.04.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
06.04.2013 20:00-23:00 DM Nat Viborg
07.04.2013 10:00-12:00 Kredsløb Ravnsholt
08.04.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
09.04.2013 17:00-18:00 Tekniktræning Teglstrup Hegn
10.04.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
12.04.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker, HORNBÆK Vest
13.04.2013 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
14.04.2013 10:00-12:00 4. div. match Tokkekøb
15.04.2013 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
16.04.2013 17:00-18:00 Tekniktræning Teglstrup Hegn sprint
17.04.2013 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
19.04.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker, HORSERØD

Februar

Marts

April

         Aktivitetskalender
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HSOKs Påskecup 2013
Så er jeg ved at have styr på vores forestående Påskecup , hvorom status p.t. er følgende:

1. etape (28/3):Klosterris Hegn Banelægger: Fredensborg OK
Stævneplads: Græsmark på Hornbækvej, hvilket betyder, at såvel start som mål (men ikke brik-
aflæsning) skal foregå i Klosterris

2. etape (29/3):Horserødrød/Risby Banelægger: John Miené
Stævneplads: Samme græsmark som etape 1

3. etape (31/3):Grønholt Vang Banelægger: Frank Johansen
Stævneplads: Græsmark ca. 100 m. fra parkering, som er P-plads ved SKAT,
men det er naturligvis op til Frank, som er velkommen til at finde andre områder til hhv. parke-
ring og stævneplads.

4. etape (1/4): ”Konventum” Banelægger: Bo Bertram
Stævneplads: HSOKs klubgård.

Baner:Lang bane, svær på ca. 7 km
Kort bane, svær på ca. 4 km. herrebane
Kort bane, svær på ca. 4 km. damebane
Mellemsvær på ca. 3,5 km.
Let bane på ca. 2,5 km.

Banekontrol: Frank Johansen, som også meget gerne bistår de øvrige banelæggere med råd og vej-
ledning.

O-service: Jeg håber, at Søren Ø. sender indbydelsen til Bjarke S. Jeg tilretter indbydelsen fra
sidste år, der hurtigst muligt vil tilgå Søren. Jeg mener i øvrigt, at vi skal forhøje
startafgiften med en ”femmer”!

SI: Jeg håber, at Jørgen med ”team” er frisk til endnu en tørn.

Løbskort: Som altid bestræber vi os på, at samtlige løb foregår på nytegnede og/eller nyrevide-
rede kort, hvorom jeg for 2013 kan oplyse følgende:

Klosterris: Revision foregår p.t. og kortet vil være klar til Påske
Risby/Horserød: John Miené er p.t. i gang med en nytegning af kortet
Grønholt Vang: Kortet (”tilhører” Farum OK) trænger til en revision i hvilken forbindelse Kurt Chri-

stensen og Ole Christiansen fra Farum OK har lovet at klare denne opgave til brug
for vores løb, men har dog ikke udstedt en garanti!

Konventum: Tilrettes løbende af Jacob Vang.

Evt. spørgsmål: Kontakt Flemming.

Trods det smattede vejr, hvor der var
bedre foran pejsen var der alligevel man-
ge der stillede op til det årlige hyggeløb
rundt om Gurre Sø. Der blev som sædva-
ne skålet og ønsket glædelig jul.
Der var knap så mange der havde lyst
ugen efter på nytårsaftens dag. Der var
vejret heller ikke for godt.

Juleløb
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Den 15. dec. begav jeg mig ud til klu-
bgården med bilen læsset til med

alskens deje og alt
fornødent til juleka-
gefremstilling. Hel-
digvis var der også
andre, der ved 14-

tiden havde fun-
det vej derud.

Det var seks
børn og fire

andre
damer, som
var indstil-

let på hyg-
ge kom-
bineret
med bag-

eaktivitet.

Efter kø ved håndvasken tog slaget
sin begyndelse. Det er efterhånden
mange år, vi har været samlet for at
producere lækkerier til den kommen-
de dags juleløb. Men version 2012 vil
gå over i historien som en af de mest
vellykkede, ikke mindst i kraft af de
fire yderst kapable damer. At Magnus
var den eneste hane i flokken af nær-
mest jævnaldrende gokkende høner,
tog han med fatning. 

Takket være Hannes effektivitet ved
bageovnene var der ikke en eneste
brændt småkage, og kagerne blev
pyntet med sirlige hænder og fantasi.
Da vi havde fået bagt en gevaldig
masse kagefigurer, hjalp damerne
også med pyntningen, og vips, stod
der adskillige fade dekorerede figu-

rer, der var en fryd for både øjet og
ganen. Der blev også bagt pebernød-
der og studeøjne, og romkugler blev
trillet. Som altid endte min honnin-
gkage som flot julemand, hvor der
ikke var blevet sparet på pynten!

Efter et par timers hektisk aktivitet
sluttede fremstillingen, og vi kunne
slappe af med indtagelse af æbleski-
ver og smagsprøver på produktionen.
Således godkendt blev alt stillet frem
til næste dags juleløbsdeltagere, der
bifaldt bagværket. Alt blev ikke for-
tæret den dag, men smulerne fra de
riges bord blev konsumeret de følgen-
de dage af dem, der lagde vejen forbi
klubgården. Der var således ikke en
krumme, der gik tabt.
Mon der ikke også bliver en bagedag i

2013 dagen før juleløbet? Så kunne jeg
blot tænke mig, at vi har fået så man-
ge børn/unge ind i folden, at jeg kan
disponere over mindst dobbelt så
mange bager-svende. Eva Müllertz

Lær at løbe 
orienteringsløb

2 træningsdage med introbaner 
og fællesspisning

De 2 tirsdage,.den 12. marts samt 19. marts
vil der være både begynder og lette baner
til træningen fra klubgården kl 17, der vil
være instruktør til at hjælpe dig igang, og
til at snakke med dig bagefter om oplevel-
sen. Instruktøren er ingen ringere end
veteran verdensmesteren i sprint, Rolf
Lund. Introdagene er lagt lige op til påske-
løbene i vores nærskove, og du vil efter de
2 introløb, være i stand til at gennemføre
en bane, eller måske flere, i løbet af påsken
hvis du har lyst. Her vil du vil kunne ople-

ve stemningen når op
imod 200 o-løbere
dyster på baner af for-
skellige sværhedsgra-
der fra begynderbaner
til lange svære baner
og her selv opleve den
gode fornemmelse,
når du har gennemført
en rigtig o-bane helt på egen hånd.
Introdagene er lagt sammen med den
almindelige træning på bykortet til tirsdag-
stræningen, og når både øvede og intro-
løberne er igennem, har vi fælles spisning
hvor der er servering af et enkelt måltid
mad. 
Alle deltagere - rutinerede og nye løbere er
velkomne til at spise med...det koster gratis.

Bjarne

Store bagedag i klubgården
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Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i
HSOK ´s Venner. Se indkaldelsen nedenfor. 
Mød op og vær med til at gøre vores forening
aktiv og levende. 
Som altid er der dejlig smørrebrød og mulighed
for at købe et lille glas. 

Hilsen Sisse.

Der indkaldes til:  
 
Ordinær generalforsamling  
 
Torsdag den 7. februar 2013, kl. 19.00 
i klubgården Gl. Hellebækvej, Helsingør.  
 
Dagsorden iflg. Lovenes § 7:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Godkendelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent  
5. Indkomne forslag  
6. Valg: 

a. kasserer 
b. 2 bestyrelsesmedlemmer  
c. 2 bestyrelsessuppleanter  
d. 2 revisorer  
e. 1 revisorsuppleant  

7. Eventuelt.  
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal formuleres skriftligt og være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, evt. på anoerregaard@yahoo.dk  
 
Under generalforsamlingen uddeles HSOK`s VENNERS lederpris.  
 
Efter generalforsamlingen er der ”generalspisning” (husk tilmelding!)  
 
Spisningen består af lækkert smørrebr ød og ostebord. Der kan købes øl, vand, og vin til sædvanlige 
VENlige priser.  
 
Kaffe/ the bedes du selv medbringe.  
 

Prisen for alt dette:  100 kr. pr. deltager 
 
Bindende tilmelding til ”generalspisningen” senest d. 31. januar 2013 til: 
 
Anna Lise Lyk,  tlf. 4586 1070 eller på e-mail. allyk@email.dk                   
 
Husk sangbogen.  
 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen  

Vennerne
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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)

Til Alle HSOK’ere i anledning af min 60 års fødselsdag

Jeg er rørt over det store fremmøde af lutter glade klubvenner som trodsede kulden, 
og cyklede over til mig 

Tak til alle for opmærksomheden og alle gaver i form af glat humør, flere gavekort, 
hansker, iskager, chokolader og den forpligtende trøje  ;-) hmm!

Resultatet af gavekortene kan med sikkerhed ses i løbet af sæsonen. TAK!
Med ønsket om en god sæson.  

Bent Solberg   
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Lise’s friske isdrenge
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Endnu en spændende 
løbesæson for døren!
Det er nu, man kan håbe, at det
sure løbe slid, i den mørke og
noget triste vinter, gi'r bonus.
Jeg håber da også, at alle virke-
lig har givet den skalle på de
mørke aftener enten alene eller
i klubben. 
Som formand for motionsafde-
lingen mener jeg, at Craft
Grand Prix serien stadigvæk
har sin berettigelse!
Der kommer i år et par justerin-
ger.

Blandt andet bliver det muligt
at tilmelde sig "online"- via
"Klubmodul.dk" - Et tiltag som
jeg håber, bliver en hjælp i for-
hold til selve løbsafholdelsen
og for medlemmerne generelt!
Derud over "nedlægger" vi
"holdløbene." - Men derfor kan
vi/man jo godt tilmelde sig
med et hold! Der bliver bare
ingen "officiel" holdkonkurren-
ce. Og jeg håber da også rigtig
mange HSOK'ere vil deltage i
Craft Grand Prix 2013! - Gerne

som "hold" -og i klubtøj!
HSOK skal stadigvæk arrange-
re fem løb, nemlig HSOK´s
Forårs Cross, SPORTMASTER-
løbet, Beach Run, Mountainrace
og Helsingørmesterskabet.
Det er mit håb, at vi stadig kan
afholde løbene i gode rammer,
men det kræver, at der er hjæl-
pere til alle fem løb!
Jo flere hjælpere, jo mindre
arbejde! Johansen

Craft 
Grand Prix

2013

Craft Grand Prix 2013 
LØB DATO TID DISTANCER
HSOK’s Forårs cross Lørdag den 02. marts Kl. 14:00 & 14:15 1.5 & 6.0 km
SPORTMASTER løbet Lørdag den 13. april Kl. 14:00 & 14:15 1.0 & 5.0 km
Tikøb 5’eren Onsdag den 01. maj Kl. 18:30 & 18:45 1.0 & 5.0 km
Espergærdeløbet Søndag den 02. juni Kl. 10:00 & 10:15 1.0 & 5.0 km
Beach Run Hornbæk Torsdag den 22. august Kl. 18:30 & 18:45 1.0 & 3.5 km
Mountainrace Ålsgårde Søndag den 15. september Kl. 10:00 & 10:20 1.5 & 7.0 km
Helsingørmesterskabet Lørdag den 02. november Kl. 14:00 & 14:15 1.5 & 10.0 km
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Ski SOKKEN

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

Formand:

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

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

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

Skiudvalget

Skisæsonen 2012 - 2013

I skrivende stund har vinteren allerede budt på mulighed
for at træne på ski her Danmark, jeg konstaterede med
glæde at flere af klubbens medlemmer brugte muligheden
for at få trænet i Gribskov da der var sne i midten af
december.

Løjpemandskabet fra KS havde endnu engang lavet et
kæmpe arbejde, så trænings muligheder i Gribskov var
super gode, desværre kom tøvejret, men nu ser det ud til at
vinteren kommer tilbage.

Vasaloppet nærmer sig og det betyder at seedningsløbene
også er i gang.
Flere af deltagerne i årets Vasaloppet har valgt at løbe et
eller flere seedningsløb bl.a InterSportloppet, Everts-
bergrennet og Orsa Grønklit Ski maraton.

Lad os håbe at vinteren nu bider sig fast så vi får mulighed
for at træne på ski  her i Danmark.

Vil du med i skiudvalget?
Der mangler grangiveligt nye folk i “Skiudvalget”. 
Ser man på listen ovenover, er der kun Henrik Bang som
virker lidt. Resten Lars, Torben og undertegnede står der
mere af navn end ad gavn.
Jørgen Olsen som nok er den der gør sig mest bemærket
ved at arrangere vores årlige skitur, er ikke engang med i
skiudvalget.
Jeg håber der er nogle der har lyst til at gøre skiafdelingen
mere spændende, der er nok at tage fat på og masser af
muligheder.

Kurt
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SOKKENSki

Skitur uge 7-2013:

Lørdag d. 9. februar kl. 19:00 drager 33 HSOK'er til Vemd-
alen i Sverige for at løbe på ski. Turen kommer til at foregå
med bus fra Kruse (dem vi plejer at bruge) op gennem et
forhåbentlig sneklædt Sverige. Ved ankomsten søndag
morgen vil der være morgenmad inden vi kan få ski på og
nyde de ca. 65 cm sne der på nuværende tidspunkt ligger.
Vi skal heldigvis bo tæt på løjperne og indkøbsmuligheder
ligger kun 500 m fra hytterne. Jeg regner med at vi kan få
vores lejligheder til rådighed søndag eftermiddag. Hjemtu-
ren kommer til at ske på samme måde som vi har benyttet
før. Vi løber på ski hele lørdagen, derefter er tid til at bade
og få et ordentligt aftenmåltid, og gøre rent i lejlighederne,
hvorefter vi pakker bussen og kører hjem. Forventet
afgang fra Vemdalen er kl. 21:30 lørdag aften. Forventet
ankomst i Helsingør, søndag formiddag. 
Der kommer en e-mail ud til alle deltagere (hvis HSOK har

deres mail adresse) inden turen.
Skituren i uge 7-2014 er allerede ved at tage form. Der er
indtil videre to steder der kunne være interessante, det ene
sted er Lofsdalen, det andet er Funäsdalen (byen). Vi har
været i Lofsdalen for en del år siden mens området
omkring Funäsdalen har været besøgt nogle gange. Denne
gang kunne det måske være sjovt at bo i Funäsdalen, altså
byen. Det åbner mulighed for at komme lidt rundt i den
del af løjpesystemet, samt ture op til Anåfjället øst for
Funäsdalen. Det alpine område i Funäsdalen er også blevet
udbygget i de seneste år, med blandt andet en 6-stol lift.
Der er 16 nedfarter, 4 sorte, 6 røde, 4 blå og 2 grønne.
Længste nedfart er 2.100 m.
Hvis andre har ideer til skiture i uge 7-2014 er forslag
meget velkommen.
Hilsen
Jørgen Olsen

VVEEMMDDAALLEENN



Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør


