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Flemming Larsen Topasvej 8
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kassererhsok@gmail.com
3060 Esperg.
23 30 41 50
3000 Helsingør 40 13 04 66
3000 Helsingør

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

Lindehøj 27
Gurrevej 116 b
Ydunsvej 14
Abilgårdsvej 19
Gl. Hellebækvej 19 d

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

49 21 80 37
49 26 38 03
22 77 08 36
25 32 67 39
20 85 74 86
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olai@stofanet.dk
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Stürup Plads 3.

3000 Helsingør 20 13 08 58

jsj@infoconsult.dk

Rolighedsparken 24

3060 Esperg.

HSOK's venner:
Formand:

John Steenfeldt

Kassereren: Anna Lise Lyk

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

28 44 03 33

Klubbens
trænere og
kontaktpersoner:
Orientering:

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.: 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 indeholde tekst og/eller navn.
Er du i tvivl, ring til Kurt

allyk@email.dk

Faste træningstider:

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

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

fllarsen@image.dk
khs@sampension.dk

Carsten Agger
Tlf.: 21 48 34 24
Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 09:30
Tirsd.: kl. 17.00
Tirsd.: kl. 17:00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 09:30
Fred.: kl. 10.00
Fred.: kl. 13.30
Lørd.: kl. 09:30
Lørd.: kl. 11.00
Lørd.: kl. 13.00
Sønd.: kl. 09:30
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykeltræning, (Racer når vejret tillader) .........................Nygård
O-tekniktræning ....................................................Klubgården
Løbetræning (lang tur 15 - 22 km) ...........................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) .............................Klubgården
Cykeltræning, (Racer) Opsaml. Nygård 15 min. senere .........Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykeltræning, (Racer når vejret tillader) .........................Nygård
Løbetræning...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykeltræning, (Racer når vejret tillader) ........................Nygård
Løbetræning ..........................................................Klubgården

A dresseændringer, tilføjelser, evt. e-mailadresser
til klubbladet skal meldes til Kurt.

Kontingent 2017
Opkrævning sker pr.
1. august og 1. februar

Børn og unge til og med 25 år
Senior fyldt 26 år
Pensionister fyldt 65 år
Familie på samme bopæl
Passive

262 kr. halvårl.
367 kr. halvårl.
262 kr. halvårl.
630 kr. halvårl.
210 kr. årligt.

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 80 37 / mob.:28 69 35 66

Orientering
Ungdom:
Bjarne Jensen
Tlf.: 24 68 44 92

Løb:
Kenneth Sørensen
Tlf.: 40 13 04 66
Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Turbotøser:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 28 29 86 32

Cykling

E-mail: m.krogs@stofanet.dk

Maleren
Tlf.: 40 37 56 43

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

Fredagsløberne

Forsidebilledet

Kurt Jørgensen

HSOK afholdt Danish Spring Sprintløbet den 24. marts
for en stor del af Verdenseliten i Espergærde
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Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14

SOKKEN
te opgave er at lave en årlig skitur. Nu laver vores skiformand (Flemming) heldigvis betydeligt mere end det!
På bestyrelsesmødet blev vi derfor enige om at bestyrelsen
skal udvides til 7-8 personer, og at hver person får et
udvalg, som vedkommende skal være ansvarlig for. Det
kunne f.eks. være: Arrangementsudvalg, kommunikationsudvalg (hjemmeside, Facebook, flyers) træningsudvalg osv. Om navnene på udvalgene skal indskrives i
vores vedtægter er måske lidt usmidigt, men til valget til
en generalforsamling, kan det på forhånd være klart, hvilken opgave det er, man melder sig til.

Så har vi haft generalforsamling. Der var et meget flot
fremmøde og det hang jo nok sammen med at mange følte
for “Sokken” og gerne ville kæmpe for at bevare den i
papirudgave. Det kan jeg godt forstå. I disse tider med
NemID, PostNord-nedtur, e-boks og andet, der trækkes
ned over hovedet er det trygt, hvis noget er som det plejer.
Det var ikke nogen overraskelse for mig at afstemningen
faldt ud til bevarelse af Sokken.

En ændring af ledelsesstrukturen i klubben kræver imidlertid en vedtægtsændring. Vi mener, det haster, da vi
ikke kan humpe igennem til næste 2018 med en amputeret
bestyrelse. Arbejdsgangen er, at Flemming og Rolf laver et
forslag til en ændret tekst til vores vedtægter og at denne
tekst bliver trykt i Sokken i næste nummer (juni-nummeret). Ved samme lejlighed indkaldes til et klubmøde med
spisning, hvor vi kan diskutere oplægget, og der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som kan finde
sted i august måned.

Det var desværre heller ikke nogen overraskelse, at ingen
meldte sig til at afløse Carsten Agger i bestyrelsen. For
godt et år siden havde jeg mange spekulationer om mit
liv, fordi jeg ikke rigtig kunne få enderne til at hænge
sammen. Jeg bedømte, at det var nemmere at sige mit
gode job op end at komme fri fra formandsposten i HSOK,
så det gjorde jeg. Det er dejligt at have fået mere tid og jeg
fortryder ikke mit valg, men jeg må indrømme, at jeg ikke
har kastet mig ud i at bruge 40 timer om ugen på HSOK.

Får vi ikke valgt en større og bredere bestyrelse er jeg
bange for, at der inden længe ikke er et blad som Sokken,
man kan sidde at læse i. Så vil der simpelthen ikke være
noget at skrive om.
Nu er det ikke sort deprimeret snak det hele. Som man
kan læse i dette blad er motionsafdelingen, som pønser på
at skifte navn til løbeafdelingen, i gang med et fremstød i
samarbejde med Helsingør Dagblad. Efter sommerferien
indledes et samarbejde med Nordvestskolen. Og så har vi
netop afholdt et WRE-sprintløb i Espergærde med stor
succes.
Rolf

Her efter generalforsamlingen har jeg igen kigget mig selv
i spejlet og spurgt mig selv. Er det det jeg vil? Svaret er, at
det vil jeg ikke. Jeg skal aflastes, for det kan ikke være
meningen, at formanden er den, der udover at deltage i
kedelige HSU-møder, møder med Helsingørhallen og dagligt svarer på alle mulige spørgsmål pr. telefon/e-mails
også er den person, som skriver på hjemmesiden, facebook, indlæg til Sokken og er banelægger til WRE-sprintløb,
tovholder til Kronborgstafet, for bare at nævne nogle af de
store klumper.
Bestyrelsen, der nu er skrumpet til 4 personer, trænger til
en udvidelse, så flere af klubbens medlemmer bliver inddraget og kommer til at tage ansvar. Jeg kan godt forstå, at
ingen meldte sig som afløser for Carsten, for det er en helt
uoverskuelig og udefineret opgave, der venter. Er man
som formand for O-afdelingen ansvarlig for træningsløbene, for o-stævner, for rekruttering af nye medlemmer osv.?
Bestyrelsen har netop afholdt møde og diskuteret hvad vi
gør. Som det er nu, er der en formand, en kasserer og 3
afdelingsformænd. O-formanden og motionsformanden er
der store forventninger til, hvorimod skiformandens enes-

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gasfyrsservice:

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

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
• Naturgas
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Adresseændring.
Mette Bertram
Frejasvej 16 D
3000 Helsingør

Udmeldte.
Linn Bertram
Borsholmvænget 8 B
3100 Hornbæk
Sten Hansen
Hornbækvej 766
3100 Hornbæk
Kristine og Mikael Sølvhøj
Volmersvej 6 B
3000 Helsingør

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk
LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

OBS

49 21 68 68

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

Fax 49 21 69 88

www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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Æresmedlem
Flemming Larsen
æresmedlem af HSOK
Flemming Larsen blev til generalforsamlingen hædret med at blive udnævnt som
æresmedlem i HSOK.
Det er stort set overflødigt at skrive hvorfor Flemming blev indstillet til denne
hæder: Flemming har de sidste 30 år eller
mere taget ledelsesansvar i HSOK. Først
som formand i over 20 år og dernæst som
medlem af bestyrelsen. Flemming nøjes
ikke med at fortælle om sine gode ideer,
men er altid den, der går forrest og leverer
rå arbejdskraft til de mange opgaver i
HSOK.
Et stort til lykke til Flemming og en stor
tak for alt det arbejde han har udført og
stadig udfører.
Rolf

80 år

Den 23. maj 2017 fylder jeg 80 år
– og kan samtidig fejre, at det er 70 år siden,
at jeg begyndte at løbe orienteringsløb i
Helsingør Roklubs Ski- og Orienteringssektion,
som efterfølgende kom til at hedde HSOK.
I den anledning inviterer jeg til

Reception
i Helsingør Kongelige Skydeselskabs lokaler,
Stengade 46, Helsingør
(Lidt kongelig har man lov at være!)
den 23. maj 2017 fra kl. 13.00 til kl. 16.00
Alle medlemmer af HSOK, De grå Sokker, HSOKs Venner
og andre idrætskammerater er velkomne til at komme forbi
og hygge sig og få lidt vådt og tørt.
John Steenfeldt-Jensen
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Ved Leif Kofoed`s død.

Det var en trist meddelelse vi fik overbragt om at Leif var afgået ved
døden, kun 72 år gammel, og netop i dag, hvor disse linjer skrives, blev
Leif bisat fra Vestervang Kirke i Helsingør.
Vel var mange af os i HSOK klar over, at Leif var alvorlig syg, men alligevel kommer budskabet som en trist og uvirkelig kendsgerning.
Leif var hele sit liv en dygtig idrætsmand, hvor han i sine unge år mest var løber med
speciale på 400, 800 og 1.500 meter, der den gang foregik i HIF, men sidst i 70`erne
meldte Leif og Kirsten sig ind i HSOK for at prøve noget nyt, nemlig orienteringsløb,
hvilken sportsgren blev ”kærlighed ved første blik”, og i en sådan grad, at Leif blev en
af de flittigste deltagere fra HSOK i mange af de orienteringsløb, der foregik såvel i Danmark som andre steder
rundt om i den store Verden.
Jeg selv (og Ulla) har haft meget stor fornøjelse af at have rejst sammen med Leif og Kirsten til mange af disse
løb, hvor især VM løbene i Tyskland og Estland og o-turene til Sicilien og Sardinien er minderige for os.
Leif var dog ”multisportsmand”, hvor han udover o-løb tillige deltog i såvel skiløb som cykling, hvor Mallorca
og La Santa Sport, mange gange har ”trukket” Leif og Kirsten, tillige med en række andre HSOK`ere, hvorfra
cykelsportens glæder m.m. kom til fuld udfoldelse.
Nævnes skal det også, at Leif var en fin løbetræner i klubben, hvor de ture, som Leif stod for altid var meget
afvekslende, hvor især turene rundt om i Helsingør i den mørke periode, foregik på stier og stræder, hvor
mange af deltagerne, selv om de boede i Helsingør, ikke anede, hvor de var.
Det skal her oplyses, at når træningsturene påbegyndes i klubben, nævnes mange af disse ved navn, navne som
Motionsafdelingen selv har givet, så en fortjent anerkendelse, at én af Leif`s klassikere nu har fået navnet ”Leif
Kofoed Memorial”.
Det er nu slut. Leif har klippet sin sidste post og løbet sit sidste orienteringsløb og dermed tillige – netop –
været på sin sidste orienteringsrejse, men jeg er sikker på, at Leif har nydt hele sit liv som sportsmand.
Æret være Leif`s minde, han gjorde en forskel.
Flemming

Nyt fodboldstadion
HSOK er blevet inviteret med til at være med i en stadiongruppe, som kan give input til udformningen af det
nye stadion ved Helsingørhallen. Erik Trolle og undertegnede deltog i det første møde. Trolle har markeret sit synspunkt her i bladet og det vil jeg så også gøre.
Grundlæggende har jeg nok den for mænd lidt specielle
holdning til fodbold: Jeg synes fodbold er ualmindelig
kedeligt og jeg følger hellere en curlingkamp end en fodboldkamp i fjernsynet. Jeg synes fodbold fylder altfor
meget i vores samfund og at fodboldspillere er ualmindeligt forkælede, vasker ikke deres spillerdragter selv, slår
ikke græsset selv, maler ikke striberne selv og er nogle af
de idrætsudøvere, der træner allermindst. Men selvfølgelig skal de have et stadion. Det manglede bare.
Jeg må sige, da jeg så planerne og var med til mødet og
hørte om visionerne, så blev jeg omvendt. Jeg synes det er
en glimrende idé at lave det ordentligt, fremfor at lappe på
det stadion, der ligger på Strandvejen. Det var især en
ting, som gjorde, at jeg så nogle muligheder. Stadionet graves jo 2-2,5 m ned og det medfører at der bliver en hel del
jord til overs. I følge planerne skal denne jord placeres i et
aktivitetsbælte rundt om stadion plus at der skal lægges
nogle udsigtshøje rundt omkring mellem træningsbanerne.

I sidste etape udbygges hallen med en ny badmintonhal
teringsløb. Jeg forestiller mig et lille mini-Fanø lige udenfor døren, men det kan godt være, at jeg skal dæmpe forventningerne lidt.
Der var store protester inden Storebæltsbroen blev lavet.
Der var store protester inden opførelsen af Kulturværftet.
Jeg kender ikke mange, der savner at vente i Knudshoved
og se M/S Sprogø stævne ind og vide, at den kun kan tage
halvdelen af de biler, der venter på at komme over bæltet.
Kan du huske det? Eller det gamle bibliotek på Marienlyst
Allé?
Jeg tror det nye stadion bliver godt, og at visionen om at
på sigt at samle flere idrætter omkring hallen også bliver
til glæde for HSOK.
Rolf

Jeg har foreslået at disse bakker bliver forsynet med lavninger, udløbere og slugter, så vi kan bruge dem til orien-
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FARVEL TIL EN IDRÆTSKAMMERAT
En idrætskammerat der gennem rigtig mange år har repræsenteret HIF Atletik og Helsingør Ski og Orienteringsklub er taget fra
os.
I 1962 mødte jeg Leif Kofoed Larsen af gamle venner kaldet
Mesteren på Helsingør Stadion.
Steen- Aage Nielsen HIF havde taget en arbejdskammerat fra
værftet med og præsenterede ham som håndboldspiller der godt
kunne tænke sig at løbe lidt.
Det blev til ikke så lidt, Leif Kofoed viste hurtigt talent og det
varede ikke længe før han var med på vort divisionshold.
Det blev især på distancerne 400 meter og 800m som blev hans
favoritter og her kunne han gøre sig gældende helt i toppen
blandt de bedste Sjællandske løbere.
Den dag i dag er han medindehaver af klubrekorder i HIF Atletik
på stafet i 4x400 meter, 4x800 meter 4x1500 meter og 1000
meter.
Efter læretiden kom Leif til Aalborg for at læse til ingeniør og
det var her han mødte en af den tids bedste 1500 meter løbere
Kirsten Ellekilde der skulle blive blev hans livs udkårne.
De flyttede til Helsingør hvor de sportslige aktiviteter fortsatte.
Efter seniortiden rykkede Leif op i veteran klassen hvor det blev
til mange danmarksmesterskaber.
Senere blev orienteringssporten hans store lidenskab og også her
hentede han mange flotte placeringer.

Leifs plads i omklædningsrummet er underlig tom og det netop
nu hvor han med sine kun 72 år skulle have tid til Kirsten og sit
dejlige Teglstruphegn.

Sammen med Kirsten var han en stærk støtte for de unge løbere
som kom til HSOK.

Du vil blive savnet og vore tanker går til Kirsten og Jeres datter
Rikke.

Når der ikke blev trænet var Mesteren en rigtig god kammerat
som vi alle værdsatte at være sammen med.

Ære være Leifs minde.

Det gælder ikke mindst hans interesse og medvirken i foreningen
F.F.G.F.

Erik Trolle

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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ORIENTERINGSAFDELING EN
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

Annoncer i Sokken

Natklubmesterskaberne

Priser for 2017

Det var en tung våd og mørk Danstrup Hegn som lukkede
sig om løberne til natklubmesterskaberne.

1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år
minimum........500 kr. pr. år

Efter heftigt snefald fredag og efterfølgende tø og regn til
selve løbet så skulle der motivation og kræfter til strabadserne ved natklubmesterskaberne

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

i Danstrup sidst i februar. Det var ikke et kæmpe tilløbsstykke, men de der mødte op til mesterskaberne, frem for
at se Grand prix ,fik en herlig dyst i skoven på de 3 baner.

1/4 side..........600 kr. pr. år

Natklubmesterskaberne gik til:
Senior:
Preben Brinch
Junior:
Dicte Højbjerg Andersen
Veteraner:
Jørgen Jensen

Helsingør Therm
Har du tænkt på-

Oversigt over træningsløb for
o-løbere,
mellem kl. 17.00-17.30:

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
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4. april

Nyrup Hegn fra
P-pladser på Skindersøvej

25. april

Klosterris Hegn
P-plads midt på Hornbækvej

2. maj

Danstrup Hegn
P-plads på Hornbækvej

9. maj

Teglstrup Hegn
Gurrevej

SOKKEN
Tips og Tricks

Nyt fra kassereren.

Lige om lidt skal 14 HSOK’ere prøve kræfter med vestjysk
klitterræn til årets påskeløb. Jeg har haft nogle rigtige
store fiaskoer i den type terræn, men også en del succesoplevelser. Jeg ved ikke om jeg er den rette til at
komme med gode råd i den anledning.
Hvis det er som det plejer vil noget af ens bane foregå i
skov og resten i åbne klitter. Skoven består typisk af bjergfyr, som på grund af den stride blæst og dårlige jord vokser vandret og det gør det vanskeligt at se langt og i det
hele taget at komme frem.
Sørg for at tage nogle vejvalg på stier også selvom du
kommer til at løbe langt. Find evt. hvid skov, gule bælter
eller moser, som kan være nemmere at løbe i end i den
grønne skov. Moserne plejer at have fast sandbund og i
modsætning til nordsjællandske moser, skal man ikke
være bange for åbent vand.
Vær helt sikker på hvor du er, inden du forlader
stien/mosen/gult område og begiver dig det sidste stykke
ind mod posten. Hold øje med kompasset, kurverne og
afstanden. Alternativt: Prøv at forestil dig hvordan terrænet ville se ud uden træer og løb på kurvebilledet alene.
Lad være med stædigt at blive ved med at lede samme
sted, men søg ud til et sikkert udgangspunkt, hvis posten
ikke bliver fundet efter 1 minut. Undgå panik.

Jeg synes det hele bliver nemmere når skoven er væk og
der kun er klitter. Men der skal man være skrap til at læse
kurver og i øvrigt stadig holde styr på retning og afstand.
Der kan være langt til nærmeste sikre udgangspunkt, men
tit kan det betale sig at begrænse ulykken og søge hurtigt
ud på en sti og starte en ny eftersøgning.
Som fortræning kan jeg anbefale at gå ind på Nordjydsk 2
dages hjemmeside fra i år og kigge på de baner, der er lagt
på nettet. Tag et par baner og forestil dig hvordan du ville
have grebet posterne an.
Rolf
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Så sidder jeg to år mere på
kassererposten. Som ventet blev der ikke noget
kampvalg. Desværre så
blev der heller noget
kampvalg om posten som
orienteringsformand. Der
blev slet ikke noget valg. Ingen ville påtage sig opgaven. Der var ellers et pænt fremmøde på generalforsamlingen, men det var nok fordi, Sokken i papirform var på dagsordenen. Flertallet ønskede at bevare Sokken i papirudgaven, hjulpet lidt på vej af en
donation på kr. 10.000,- fra Vennerne. Jeg er kommet
til at tænke lidt på vores allesammens Matador. På et
tidspunkt skal Socialdemokraterne have anlagt en vej
til et strandområde for offentligheden, og
Socialdemokratiet foreslår derfor, at den kommer til
at gå gennem sommerhusområdet på Feddet. For at
undgå dette får velhaverene pengene op af lommen,
så der kan man anlægge netop den vej, som
Socialdemokratiet havde ønsket, men ikke talt højt
om. Men den sammenligning gælder nu ikke hos
HSOK. Bestyrelsen ønskede at overflytte bladet til
elektronisk form, men blev altså nedstemt.
Anderledes mere alvorligt er det, at vi har haft alt for
mange udmeldelser i årets første måneder. Skuden
skal vendes. Vi skal have fornyet tilgang af medlemmer og vi skal have medlemmer som vil påtage sig
opgaver og ansvar i klubben. I øjeblikket satses der
meget på ungdomsløberne, som fremtiden. Der er
bare det ved det, at jeg ikke har tænkt mig at vente
med at gå af som kasserer, når ungdomsløberne bliver gamle nok til at overtage. Derfor tænker jeg, at
det kunne være klogt at satse på aldersklassen 50+.
Det er den aldersklasse som har tid til at yde en indsats udover selve motionsdelen. Og når man ser,
hvem det er der deltager i udvalg og påtager sig
arbejdsopgaver i klubben, så er alle over 50. Mange
er endda over 70, og der er stadig mange gode år i
dem. Så derfor kan jeg ikke se andet end fordele ved
at satse på en lidt ældre aldersgruppe i vores jagt på
nye medlemmer. Desværre koster det tid og energi at
få fat på nye medlemmer, og som det er nu magter
bestyrelsen ikke at påtage sig flere opgaver, vi vil
tværtimod gerne af med nogle af dem. Se Rolfs indlæg.
Noget bliver der dog gjort. Løbeformanden Kenneth
Sørensen er ved at stable et stort projekt på benene
og formanden har kontakt til en skole.
Ruth Waidtløw
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Danish
Spring 2017

Verdensmester Maja Alm var helt suveræn og vandt alle 3 etaper
ret, Maja Alm, Cecillie Klysner og Tue Lassen deltog, der
alle 3 levede op til deres standard med Maja og Cecillie
som nr. 1 og 2 mens Tue blev nr. 7. Nævnes skal det da, at
Maja Alm løb sin bane på 3,4 km. med 17 poster på 13,47
min, hvilket var med en margen på 20 sekunder ned til
Cecillie, hvilket var meget imponerende!
For HSOK blev det en fin dag, hvor forårsvejret for første
gang i år viste sig frem med fuld sol og 2 cifrede varmegrader, så selv om det nok var en hård tørn for alle postvagterne, tror jeg dog, at også de synes det var umagen
værd, hvor det for nogle var første gang de besøgte
Espergærde ”på den måde” og i det område, men hvor
konklusionen var, at det både var et spændende og anderledes område end sidste år.
Så en stor tak til såvel Rolf og John Mienè , men tillige til
Jørgen Jensen, Hans Lassen og John Pihl, der holdt hoved
koldt under en hektisk periode i starten af løbet,, samt alle
jer andre hjælpere, herunder HSOK`s Venner for kiosken,
for uden jer intet løb, og tænk jer, der kom næsten 700
løbere – flot, flot.
For øvrigt har Rolf nævnt, at det kunne være spændende
at arrangere løbet igen til næste år, hvor der kunne være i
Hornbæk (men det er nok kun et rygte).

På samme tidspunkt som sidste år, har vi igen stået for
afviklingen af et sprintløb, der som sidst udgjorde det 1.
løb i OK Øst`s 3-dages løb, ”Danish Spring”, der blev
afviklet i dagene 24. – 26. marts.
OK Øst havde igen været så kloge at spørge Rolf, om det
ikke var noget for os for 3. gang at arrangere sprintetapen,
og da Rolf jo bestemt både er en venlig og meget visionær
person, sagde han ”ja tak ” til arrangementet. Rolf havde
allerede inden forespørgslen fra OK Øst kom spurgt John
Mienè og undertegnede om det ikke var muligt at bruge
Espergærde Gymnasium som stævnecenter og den
omkringliggende bebyggelse, herunder idrætsfaciliteter,
åbne græsområder, moser m.m., til dette formål, hvilket
det senere viste sig at være.
Som tænkt, så gjort, hvor Rolf påtog sig rollen som banelægger og John Mienè besluttede heldigvis at udnytte sine
gode evner som korttegner ved at tage denne roller, i alt
en stor mundfuld, men med et meget flot resultat.
Samtidig spurgte Rolf om jeg var interesseret i at være
stævneleder, og da jeg i sin tid blev født ”midt i løbsområdet” (på gården ”Rolighed”, der nu er ombygget til
andelsboligere, men hvor vi fik afslag til at løbe – lidt øv),
kunne jeg ikke sige nej!
Som tidligere var stævnet et WRE-arrangement, som tiltrak mange eliteløbere fra flere lande, herunder en del af
den danske elite, hvor bl.a. de 3 verdensmestre fra i efterå-

Flemming Larsen
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Jeppe Ruud, FIF Hillerød

Emma Klingenberg, Faaborg OK

Mikkel Skårup, Ballerup OK

Maja Alm, OK H.T.F.

Nikoline Holm, FIF Hillerød

Caroline Finderup OK Pan

11

SOKKEN
Generalforsamlingen
Den 1. marts 2017 afholdte HSOK sin årlige generalforsamling,
hvor der var fremmødt 55 medlemmer, hvilket må siges at være
flot.
Sussie Bogut blev valg til dirigent, der efterfølgende gav ordet til
Bestyrelsen for aflæggelse af beretning for de enkelte afdelinger
og hvorom der henvises til andet sted i Sokken.
Under punktet indkomne forslag, havde Bestyrelsen indsendt
forslag om, hvorvidt Sokken skulle overgå til IT-løsning eller
fortsætte som papirudgave, som vi kender det i dag.
Sagen blev sendt til afstemning, med det resultat at 28 medlemmer stemte ja til at Sokken skulle udkomme som hidtil, mens 15
medlemmer gerne så bladet som en IT-løsning, og 12 medlemmer undlod at stemme.
Som følge heraf fortsætter Sokken, som vi kender den i dag,
altså i papirform.
Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at Sokken længe tillige
er udkommet elektronisk, hvor hvert nummer offentliggøres via
klubbens hjemmeside, hvorom skal bemærkes, at nogle medlemmer har frameldt at få papirudgaven tilsendt, så hvis flere medlemmer ønsker sig denne ordning, skal man give besked herom
til Marie Krogsgaard.

ikke var på valg (kun hver andet år) , men det var den øvrige
bestyrelse, herunder revisorer og revisorsuppleant.
På forhånd var det bekendt, at klubbens kasserer, Ruth Waidtløw,
samt motions-og skiformand, havde sagt ja til at fortsætte i deres
poster, hvilket tillige var tilfældet for de 2 revisorer og revisorsuppleanten, så de valg blev hurtigt klaret.
Desværre var dette ikke tilfældet, hvad angår valg af ny formand
for orienteringsafdelingen, hvor Carsten Agger i god tid havde
meldt ud, at han ikke ønskede genvalg, så det var op til forsamlingen at finde en afløser for Carsten.
Det lykkedes dog ikke at få valgt en afløser for Carsten Agger,
hvilket bestyrelsen måtte tage til efterretning.
Under punktet eventuelt blev der bl.a. talt om, at HSOK måske
burde ændre den nuværende organisation til en forening, hvor
der etableres udvalg efter behov, en løsning som Bestyrelsen
ville arbejde videre med.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med en tak til
Sussie og 3 hurraer for HSOK.
Det skal dog med, at inden starten på Generalforsamlingen
havde Rolf arrangeret en dejlig buffet, samt at Ulla havde bagt
(som sædvanlig) en masse forskellige kager, som sammen med
kaffen blev indtaget under pausen.
Redaktionen

Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor formanden, Rolf Lund,

Beretning for o-afdelingen

vi har afholdt Påskecup, Tre skåninge og en dansk, plus et MTBO-løb som vi plejer, men også WRE Sprint, Novembersprint og
en 1./2.-divisionsmatch – en kæmpeindsats af især gennemgående figurer som Flemming Larsen, Rolf og Laus, men også andre
der har påtaget sig hovedopgaverne i et enkelt større løb, som
John Pihl , Emil Ruud og Frank Johansen – plus en række andre i
mindre roller igen og igen, som Jørgen i beregningen.

Sammenlignet med 2015
har vi i 2016 haft nogenlunde
samme niveau af træningsløb og
deltagelse i dem
- jeg har gennemgået startlisterne
fra tirsdagsløbene, og der er i alt 50
forskellige HSOK-medlemmer der
har deltaget mindst én gang i løbet
af sommerhalvåret; og så vidt jeg
ved, løb de grå sokker hver fredag
som de har gjort i mange år;

Men vi har haft færre klubture i 2016, og det var kun delvist fordi
DM-weekenden var lige ovre i Gribskov Nord;
Bortset fra at vi arrangerede en klubaften med DOF’s udviklingskonsulent, har vi ikke rigtig fået taget hul på arbejdet med at få
lokket nye medlemmer til o-afdelingen.

Vi har igen afholdt klubmesterskaber (Peter Larsen vandt hos
herrerne – intet nyt i det – Birgitte Krüger vandt hos damerne –
og det var nyt);
ungdomsløberne (og Bjarne) har været endnu mere aktive i 2016
end i 2015, blandt andet ved at arrangere træningsløb to gange
og tage på en række ture, blandt andre to gange Sønderjylland og
to gange til Bornholm – og de er blevet så gode at Dicte, Sarah
Dinesen og Nynne vandt bronze ved SM Stafet;
Vi har holdt vores plads i 3. division i holdturneringen, især fordi
vi stillede med hele 53 mand til de afgørende matcher i september;
Vi har vundet dobbelt så mange danmarksmesterskaber i stafet
(både Torben Seir, Svend Erik Mathiassen og Rolf i H60- og
Bjarne, Flemming Marcussen og Lene i DH185-); og næsten dobbelt så mange individuelle danmarksmesterskaber (4 til Rolf, 3 til
Lene); vundet nat-SM, hvilket vi ikke gjorde i 2015 (Jørgen);
I alt har 15 forskellige løbere taget medaljer ved DM eller SM –
det tror jeg også er flere end i 2015;
vundet lige så mange VM-medaljer (guld til Rolf, sølv til Peter,
bravo! – året før vandt Laus guld og bronze i VM MTB-O);

Klubtøj på lager

voksen/ungdom

O-bluse med lynlås dame

Large

Singlet dame

Small og Large

400,-/300,240,-

Singlet unisex

Xlarge

240,-

T-shirts Run dame m. kvart ærme

Small

T-shirts Run unisex

Small og Xlarge

267,-/199,-

Overtræksbuks

str. 160

334,-/249,-

Basic O-bukser

XS

199,-/100,-

Halsrør med HSOK logo

mange

267,-/199,-

99,-/50,-

Henvendelse til Birgitte Krüger på mail:
birgitte.k@stofanet.dk
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Formandens beretning.
Generalforsamlingen 1/3 2017
I bestyrelsen har vi
fordelt årsberetningen i forskellige
emner – hvor jeg
tager mig af de
generelle klubmæssige ting:
Medlemsbevægelser:
Medlemmer i alt pr. 31-12 2015: 249.
Medlemmer i alt pr. 31-12 2016: 241
Det betyder at vi er gået ned med 8 medlemmer i løbet af året. I løbet af 2016 har
der ikke været nogen helhjertede forsøg
på at få nye medlemmer og det betyder at
den faldende tendens i klubben fortsætter.
Der har dårligt nok været noget halvhjertede forsøg. Værst ser det ud i o-afdelingen, hvor der ganske vist er pæn aktivitet
til træningsløbene, men færre hænder, når
vi skal afholde løb og færre, der har lyst til
at deltage i konkurrencer.
Medlemsnedgangen er sket udelukkende i
o-afdelingen
Her for nylig faldt en gammel o-løber og
æresmedlem: Erik Seir, som i en årrække
var formand for HSOK. Der er en del
herinde, som har kendt ham i mange år.
Lad os mindes ham med 1 minuts stilhed
Tak til Marie og Ruth for deres arbejde
med at holde styr på medlemmer og indbetalinger.
Her for nylig har vi tilsluttet os DGI.
Hvad det kommer til at betyde, ved vi
ikke, men DGI har stor erfaring med breddeidræt og rekruttering. De kan tilbyde
konsulenthjælp og kurser.
Vi startede kort efter sidste generalforsamling med at rive det gamle køkken ned.
Som det ofte sker med byggerier kom det
både til at tage længere tid og koste mere
end beregnet.
Det vil senere fremgå af kassererens gennemgang af klubbens økonomi, at vi derfor for første gang i mange år underskud.
Det tager jeg ikke så alvorligt, da det vi i
2017 ikke skal have tilsvarende udgifter.
Vi har nu et professionelt køkken, som gør
det let at lave mad til mange mennesker
og det giver os nogle muligheder, som jeg
gerne så udnyttet.
I det hele taget har vi en klubgård, som
mange klubber misunder, som har en
meget fin beliggenhed, størrelse og stan-

dard. Det burde kunne udnyttes rigtig
godt til rekruttering af nye medlemmer.
Tak til Arne og Henning, som passer så
godt på huset og hele tiden tager initiativ
til at forbedre standarden. Der bliver en
klubgårdsdag den 6. maj, hvor den pæne
stue skal males. Hvis vi bliver mange på
dagen finder vi nok på noget mere.
Mht. samarbejde med skoven står
Flemming for kontakten. Han gør hvad
han kan for at forhindre skovvæsenets
hærgen. Men ellers må man sige at vi bor i
en heldig del af landet hvor vi kan få lov
til stort set det hele. Tak til Flemming.
2016 har været et meget flittigt år mht.
arrangementer. At lave arrangementer har
for mig to vigtige aspekter. Hvis ikke der
er nogen, der laver arrangementer, så er
der jo ikke nogen sport. Jeg synes også at
det at lave arrangementer er en vigtig del
af klublivet og vi er gode til det i HSOK.
Vi får altid ros for at være velorganiserede. I 2017 er der skåret lidt ned på aktivitetsniveauet, da det også kan blive for
meget. Der er en trofast skare, som man
kan regne med både til o-arrangementer
og motionsløb, men i 2017 vil der ikke
blive drevet ligeså meget rovdrift på dem.
Tak til alle, der har givet en hånd med.
Jeg har selv været involveret i flere af de
store arrangementer i 2016 og det
sammenholdt med det arbejde, det har
været at koordinere køkkenrenoveringen
har gjort at der ikke har været overskud til
så meget andet. Jeg har beklaget mig før,
men der er mangel på ledere eller personer, som har lyst til at tage ansvar og tage
initiativer.
En særlig tak til HSOK’s venner for deres
store bidrag til køkkenrenoveringen og
fordi de stiller op og laver kiosk til de
store arrangementer. Også tak for deres
økonomiske støtte til ungdomsafdelingen,
som både har brug for penge og skulderklap. Her for nylig har HSOK’s venner
igen givet penge til ungdomsafdelingen
og Kurt Jørgensen har meget fortjent fået
årets lederpris for sit mangeårige arbejde
som redaktør af Sokken.
Internt har der været nogle klubaftener.
Foredrag om træning inkl. spisning,
Klubmesterskaber med spisning, diskussionsaften med udviklingskonsulent fra
DOF, så helt på den lade side har vi ikke
ligget. Der er fortsat et absurd højt aktivitetsniveau med organiseret træning flere
gange ugentligt året rundt. Det er fantas-
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tisk, at De Grå Sokker fredag efter fredag
trækker fuldt hus uden at ret mange af
klubbens øvrige bemærker det.
Der er ikke tradition for det store samarbejde mellem o-afdelingen og motionsafdelingen, men det har glædet mig at
mange motionsløbere deltog i sidste afdeling af divisionsmatchen og var med til at
sikre at vi blev i 3. division. Omvendt har
det også glædet mig at o-løbere gav en
hånd med til afviklingen af
Kronborgstafetten. Jeg håber på lignende
opbakning i 2017
I klubben er der mange basisfunktioner,
som bare skal fungere. Jeg har allerede
takket Ruth, Marie og Flemming. Men jeg
vil også gerne takke Jørgen Jensen for at
være med ved alle o-arrangementer og
sørge for tidtagningen. Tak til Jakob, for
utrætteligt at vedligeholde klubbens kort.
Også tak til de øvrige korttegnere. En helt
speciel tak til Bjarne, som giver og giver af
sit store overskud til ungdomsafdelingen
og som heldigvis også kan se at de hygger
sig og bliver bedre. Også tak til Kirsten og
Leif, som har hjulpet Bjarne.
Sokken er som altid meget flot og er sandsynligvis, det flotteste klubblad i landet.
Tak til Kurt for hans store arbejde med at
samle stoffet og sørge for at den bliver
trykt – og tak til alle de frivillige uddelere.
Selve Sokkens fremtid er på et punkt senere i aften.
Tak til Eva for artikler til Helsingør
Dagblad og Frederiksborg Amts avis.
På motionssiden vil jeg gerne takke Trolle,
som kører Tubotøsetræningen år efter år
og som uge efter uge gør sig tanker om
hvad der skal på programmet.
Sjoskertræningen, fredags- og lørdagstræningen er fordelt på flere hænder nu, og
det er rigtigt positivt at flere er kommet i
sving.

SOKKEN
Beretning for løbeafdelingen
Det korte budskab fra motionsafdelingen
er, at det egentlig går meget godt. Og som
Rolf nævnte, er
det nok O-afd.
hårdest ramt
mht. aktive
medlemmer og
aktiviteter - når
vi ser bort de
ofte velbesøgte
O-løb.
Der er ikke tale
om et egentligt
boom i aktive motionsløbere, men alligevel må vi konstatere, at der det seneste års
tid er kommet jævnt flere folk til træningsaktiviteterne - som også er blevet
udvidet lidt.
Aktive løbere
Antallet af motionsløbere har været i jævn
og rolig stigning de sidste par år - faktisk
siden Bjarne tog initiativ til den ugentlige
halvmarathon-træning om mandagen
dengang vi trænede op til Unicef By ½
halvmarathon-løbet. Det startede en positiv udvikling medlemsmæssigt som egentligt har holdt ved. Der er fortsat en hård
kerne af gamle eliteløbere, hvor nogle nu
er mere løbere end elite - men de kommer
fortsat trofast og træner med. Om mandagen har Trolles turbotøser fået fast selskab
af et hold primært mandlige motionsløbere, der løber ca. 10 km i roligt tempo og
derefter går i hallen og træner i motionsrummet - med maskiner osv
Hertil kommer en ny gruppe - tør man
sige ny generation? - af talentfulde løbere,
som også finder glæden i at løbetræne i
HSOK-fællesskabet. Nu er Bo Søby, Bjørn,
Jørgen Olsen, Michael Knudsen og mig
selv m.fl. (som alle er over de 50 år) ikke
længere "de unge". Nu er der faktisk
nogle, der er unge - eller i hvert fald
yngre…
De nye løbere er gledet meget flot og nemt
ind i klubben og vores løbeaktiviteter.
Mens det tidligere - som da jeg begyndte i
klubben - kunne være lidt slidsomt at
finde sin plads - både fysisk i omklædningsrummet og i fællesskabet - synes jeg,
at der nu om dage er en god bevidsthed
om at tage godt imod nye medlemmer og
vise til rette - og vise dem, deres plads i
omklædningsrummet, så de ikke kommer
galt afsted:
Men selvfølgelig kræver det også, at de
nye medlemmer selv viser interesse, engagement, gå-på-mod og lidt frækhed for at
blive godt integreret. Jeg tror ikke det er
mange, der flygtet fra klubben det sidste
års tid, fordi der ikke blev taget godt imod
dem.
Antallet af løbere til træningsaftenerne
varierer naturligvis, men jeg synes, vi
efterhånden er helt en pæn flok, når vi
stikker afsted ved 17-tiden - flest om onsdagen selvfølgelig.

Træningspassene

Vi har det senest år taget endnu mere og
bedre fat om opgaven med at finde trænere til de enkelte træninger - især onsdage
og lørdage. Nu er det ikke alene Jørgen
Olsens ansvar enten at træne eller finde
trænere. Nu er det mest således, at jeg
sætter trænere på til næste måneds træninger - nogen gange efter at have spurgt ellers bliver folk "udpeget" - og det fungerer faktisk meget fint - og folk er meget
ansvarsfulde og taget opgaven på sig.
Det har også det positive med sig, at vi får
prøvet mange forskellige ting til træningerne:
" Bo Søbys hårde ryk op ad Fredericiavej,
Århusvej, Stubbedamsvej og Flynderborgvej (rekord i frafald under en træning…) - eller det dobbelte ottetal i
Sydskoven
" Lisbeths barske bakketræning i skoven,
som er flyttet til Kongens Have,
Ørebakken og Højvænget om vinteren meget nemmere:
" Michael Knudsens superplanlagte intervaltræning på vejene omkring hans eget
hood med printet kort og udmålt med
meters nøjagtighed
" Bjørns altid nærmest umenneskelige
udfordringer om lørdagen - enten det er
samtlige stigninger fra Marienlyst til
Julebæk og retur eller lange temporyk på
vejene
" Jørgen Olsens klassiske træningspas; 6 x
1000 m. på Strandvejen eller som fornylig
5 x 1000 m. x 2!
" De hårde oplæg fra Henrik, Michael B
og Sune eller Rikkes veltilrettelagte onsdagspas
" Og så har jeg helt sikkert glemt nogle,
der også har løftet træningerne - undskyld
og mange tak til alle.
Jeg synes, der er skabt en god stemning
omkring disse træninger - og folk møder
op og træner loyalt med. At det så nogen
gange er nødvendigt at give instruktionerne flere gange (til enkelte store irritation…- hmm Bjørn) må vi nok leve med.
Mens det tidligere især var onsdagstræningen med intervaller - som jo er for alle
motionsløbere - og lørdagstræningen med
temporyk for de hurtige drenge og piger der var ugens træningsløb, er vi de seneste år nu oppe på at der er træningspas
næsten hele ugen. Bl.a. er tirsdagen nu
taget i brug til en ugentlig tur til
Kirkegården i Hornbæk og retur ad
strandstien og Strandvejen til Julebæk og
hjem via den Skrå Bomvej - i alt ca. 21 km.
Fast hver tirsdag hele året - respekt. Hvis
du vil med, så mød op kl. 17.00 i klubgården. Rolig tur med km-tider på mellem
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4.45 og 5.15, så de fleste kan være med:
Stævner
Efter beslutning for et par år siden satses
der på løbssiden primært tre stævneaktiviteter, hvor de to er vores egne løb Ophelia Kvindeløbet og Hamlet 10'eren. og det sidste Kornborgstafetten, som vi
laver sammen med Helsingør Kommune
og HIF Atletik.
Ophelia Kvindeløbet afvikles som regel
medio august og Hamlet 10'eren som et
åbent klubmesterskab i begyndelsen af
november.
Selvom vi kom sent gang med planlægningen af kvindeløbet i 2016 - primært
fordi den nye formand for motionsafd.
Ikke var fuldt uddannet løbsarrangør blev løbet en succes. Større deltagelse end
årets før og et velafviklet løb i flot flot sensommervejr. 1000 tak til de aktive klubmedlemmer, der stillede op og var med til
få det hele til at køre - også tak til Rikke
for indsatsen på Facebook - det er jo der,
løbet finder sin målgruppe.
Og traditionen med hygge og mange lodtrækningspræmier i klubgården bagefter
er en vigtig del af løbet. Der er fuldt hus,
højt humør og stor spænding mens der
drikkes kaffe og spises kage - meget kage:
Og i år var der så en gruppe - jeg tror fra
Running Rhino - der fortsatte aftenen med
fællesspisning bagefter - det så hyggeligt
ud. Måske skal vi dyrke og udvikle denne
del af løbet også. Lad os overveje, om vi
selv skal tage initiativ til at fremme den
sociale ramme endnu mere. Skal vi ha'
gang i grillen og baren den aften fx??
Og ellers håber jeg, at Sussi og venner
fortsat vil stå i spidsen for at skabe den
gode stemning omkring Ophelia
Kvindeløbet. Foreløbig tak for indsatsen.
Det andet store løb er jo Hamlet 10'eren eller Klub-tieren, som det jo også kaldes.
Det har lidt sit eget liv og sin egen tradition - og sådan skal det nok være. I år dvs. i november 2016 - var vi ramt af
usædvanligt dårligt vejr - regnen og blæsten tog til samtidig med at vi var ved at
gøre klar. Jeg løb selv - og i en dårlig tid.
Ikke kun pga. vejret. Turen hjem ad
Strandvejen til "Skatteforvaltningen" var
lidt hård. Hvordan det ellers gik, kan I
læse om i Sokken, hvor jeg fik bakset en
lille artikel sammen - men vejret påvirkede nok lidt deltagelsen, som var lavere
end året før.
Men Henrik blev klubmester - for anden
gang: Meget flot og stort tillykke. Også
selvom der kom HIF'ere på de første (4)
pladser….
Som I ved arbejder vi på at skabe en ny
ramme for dette løb, så det bliver gjort lidt
større og mere kendt - det kommer I til at
høre mere om, så bare lige et par ord:
Begyndertræning og Hamlet 10'eren:
HD og HSOK vil bruge Helsingør
Dagblad Hamlet 10'eren som den foreløbige kulmination på et samarbejde om løbetræning for nuværende og kommende
motionsløbere, der sættes i værk i foråret
2017.

SOKKEN
Konkret er det hensigten - forhåbentlig
med opstart i løbet april 2017 - at HD og
HSOK iværksætter løbetræning 1 gang
ugentligt med det formål at træne frem
mod HD Hamlet-løbet i november. Det er
planen, at træningen finder sted hver torsdag sidst på dagen. Med afgang fra
Helsingør Dagblad på Klostermosevej
løbes i 3-5 forskellige hold med forskellig
fart, primært i Teglstrup Hegns sydskov.
Som supplement til torsdags træningen
tilbydes de motionister der ønsker det og
er lidt mere trænede, at deltage i træning
mandag, onsdag og lørdag fra HSOKs
klubgård.
Træningstilbuddet vil være gratis frem
mod HD Hamlet-løbet.
En lille arbejdsgruppe under motionsafdelingen er gået i gang med planlægningen,
og vi kommer til at kontakte nogle af
klubbens trofaste og erfarne løbere for at
få hjælp til træningsaktiviteterne. Vi skal
nok bruge 2-4 trænere pr. gang, så vi
håber på god opbakning. Til gengæld kan

det give et boost til klubben og blive en
positiv oplevelse at være med til.
Vi har nogle navne i tankerne, vi meget
gerne vil have til at være med som trænere - og jeg håber, I vil tage imod udfordringen, når vi tager fat i jer - og melder
jeg klar til at tage en tørn. Nogle af jer var
også med til halvmarathon-træningen til
Unicef-løbet dengang
Alle aftaler er ikke på plads endnu, men vi
forestiller os, at HSOK står for træningstilrettelæggelse og trænere, markedsføring
og den praktiske afvikling af løbet samt
tidtagning mv.
Dagbladet bistår med at være torsdagsvært for træningen, markedsføring og
frem mod træningsstart i marts og i perioden frem til HD Hamlet 10'eren løbende
sætte fokus på træningsaktiviteterne - dels
i den trykte avis, dels på Facebook. Vi
håber at komme i gang med de næste
skridt meget snart og vil blive glade for al
den opbakning, vi kan få i klubben.

HSOK`s Påskecup 2017

Deltagelse i andre løb
Flere af klubbens medlemmer deltager heldigvis - i andre løb og stævner - i
Danmark og i udlandet.
" Spring Cup i Helsingborg
" Malmö-milen
" Amsterdam Halvmaraton
" Berlin Marathon (4 personlige rekorder i
2016)
" New York Marathon
" Helsingborgs Terrænglopp (med hygge
bagefter)
" Sikkert flere…
Copenhagen Half
Copenhagen Marathon
Griseløbet
DM i Cross
Og andre
Det sociale liv i motionsafd.
Sommerfrokost/-afslutning hos Michael
Knudsen
Middag efter Hamlet 10'eren

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

I år vil vi ændre lidt på traditionerne omkring vores
Påskecup.
Normalt består arrangementet af 4 etaper, men i år vil vi (som i 2015) ændre
dette til kun at omfatte 2 etaper. Og hvorfor nu det?
Jo, sagen er den, at det traditionelle Påskeløb i Jylland i år
finder sted i Nationalparken Thy, der ligger Nordvest for
Thisted. Arrangørerne er Nordvest OK og Mariager Fjord,
og det forventes, at deltagerantallet vil ligge på mellem
2.000 – 2.500, hvilket må siges at være et scoop.
Som følge heraf er vi overbevist om, at rigtig mange oløbere i år vil søge til Jylland i Påsken for at deltage i dette
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.
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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 Flemming Larsen som
banelægger og 2. etape i Klosterris Hegn med John Mienè
som banelægger, så banelægningen må siges at være i de
bedste hænder, i hvert fald hvad angår 2. etape.
Som sædvanlig bydes der begge dage på 6 baner af forskellig længde og sværhedsgrad og af en sådan kategori,
at alle klubmedlemmer kan deltage, så vel mødt til det lidt
amputerede
HSOK Påskecup 2017, hvor tilmelding kan ske via OService eller på ophængt liste i klubgården.
Stævneledere

Ungdom

SOKKEN

Ungdomsafdelingen stod for 6 afdeling af vinterlang distance.
Ungdomsafdelingen med support fra Jørgen Jensen stod
søndag for 6 afdeling af vinter lang distance serien søndag
den 26. februar.
Efter at have solgt åbne baner, stillet start op og gjort klar
til at modtage løberne, deltog løberne selv i selve løbet på
deres efterhånden trætte ben, for langdistance løbet, ( med
længste bane på 17.2 km i luftlinje)lå søndag efter en heftig trænings weekend i hytten v/Tikøb og Danstrup Hegn.
Lørdagen startede med en postflytnings stafet over 5.1 km
- eftermiddagen bød på pointløb over 30 minutter og lørdag aften stod den så på klub mesterskaberne i natløb.

Lige før start på lang distance løbet som er med fælles start.

Så det var en flok møre ungdomsløbere der stod på startstregen søndag formiddag med de 70 andre løbere som
var fordelt på 5 løbsklasser. Trætheden var dog ikke større
end at Dicte, der som den eneste kom under timen på
banen, løb med 1 pladsen på den korteste af de lange
baner, 6,6 km i blødt sugende terræn efter heftigt snefald
med efterfølgende tø og regn.

1. Dicte Højbjerg Andersen Helsingør SOK
2. Tobias Olloz Tisvilde Hegn OK
3. Tim Lasman Husgard
4. Nynne Høst Nedergaard Helsingør SOK
5. Sarah Dinesen Helsingør SOK
6. Jan Skov
7. Olivia Bonefeld Helsingør SOK mangler post.

Forårs sæsonen står for døren.

Vidste du at HSOK ungdom har deres
egen hjemmeside?

Resultat fra Vinterlang distance 6,6 km

Så er det så tæt på som det nu kan komme, de sidste vinterløb
afsluttede med både Sjællands mesterskaberne og
Danmarks mesterskaberne i natløb og så følger ellers Danish
spring, påskeløbene i Thy samt DM på sprint og ultralang i
Himmerland.
Programmet for resten af marts og april i ungdoms afdelingen ser
således ud:
Onsdag den15. marts
Lørdag den 18. marts
Tirsdag den 21. marts
Onsdag den 22. marts
Fredag den 24. marts

SM Nat Allerød
Dm Nat Nærum
Træning klubgården kl 17
Interval fra klubgården kl 17
Danish Spring - sprint Espergærde
- nærmere kommer om tid
Lørdag den 25. marts
Danish Spring - mellem distance,
Gribskov - nærmere følger
Søndag den 26. marts
Danish Spring - Lang distance,
Gribskov - nærmere følger
Tirsdag den 28. marts
Ungdomstræning klubgården kl 17
Onsdag den 29. marts
Interval træning klubgården kl 17
Torsdag den 30. marts
Terræn træning klubgården kl 17
Tirsdag den 4. april
Ungdoms træning, klubgården kl 17
træningesløb Nyrup
Onsdag den 5. april
Interval træning klubgården kl 17
Torsdag den 6. april
Terræn træning klubgården kl 17
Onsdag den 12. april
Afrejse til Påskeløb i Thy
Skærtorsdag/Langfredag/Påskelørdag: Påskeløb i Thy
Påskedag/2 påskedag: Påskeløb Nordsjælland
Onsdag den 19. april
Interval træning klubgården kl 17
Torsdag den 20. april
Terræn træning klubgården kl 17
Lørdag den 22. april
DM Sprint Støvring, Himmerland
Søndag den 23. april
DM Ultralang, Rold skov
Himmerland
Tirsdag den 25. april
Ungdoms træning, klubgården kl 17
træningsløb Krogenberg
Onsdag den 26. april
Interval træning klubgården kl 17
Torsdag den 27. april
Terræn træning
Lørdag/Søndag. den 29/30. april - 10 Mila Gøteborg
Bjarne Jensen
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54:14
1:01:06
1:03:20
1:05:00
1:29:38
1:37:54

Gå ind på WWW.HSOK.DK og klik på ”ungdomstræning” i menuen øverst
Så kommer du ind til billeder og små historier om livet i
ungdomsafdelingen
Bjarne Jensen

SOKKEN

Ungdom

HSOK ungdom holdt træning og
hygge weekend i FDF hytten Kathøj

Te og kage efter point løbet
Ungdomsløberne mødte op til et snedækket Danstrup og
Krogenberg Hegn, da de indledte trænings weekenden,
men de skulle både igennem tø og silende regn før
strabadserne var klaret.
Første træningspas var en
”postudsætnings stafet” i
Krogenberg hvor man er 2 på
hvert hold, løber 1 sætter en
post ud, løber 2 henter den og
flytter den til ny lokation, løber
1 henter den på den nye lokation og sætter den et nyt sted
igen.
Der var i alt 11 kort pr hold før
man var færdig. Der blev løbet i
tung våd sne så det krævede sin
ungdomsløber.
Emily klar til postudsætnings stafet
Efter stafetten var der frokost
og hygge inden den næste træning som var et godt gammeldags point løb over 30
minutter med plus point for rigtige poster, minus point for
forkert poster og fradrag i point for overskredet tid.
Efter pointjagten var der te og kage, imens løberne ladede
op til aftenens natklubmesterskaber, hvor også de voksne
HSOKere var inviteret og hvor første start var kl 19:00 . Da
alle var hjemme var der præmie overrækkelse og da de
voksne var ved at køre
hjemad var det endelig tid
til aftensmad.
Det var en flok godt brugte
ungdomsløbere som kl 22
gik til køjs…. kl 22:05 sov
alle J

Skifte imellem hold 2`s Olivia og
Nynne til postudsætnings stafetten

Sarah kommer hjem fra et ben på postudsætnings stafetten
Søndag morgen stod den på tidlig fælles morgenbord og
instruktion i dagens opgaver, da ungdomsafdelingen søndag stod for 6 afdeling af vinterlang distance, en løbs serie
henover vinteren, med den længste bane på en bagatel af
17, 2 km i luftlinje i det bløde tunge våde terræn. Nogen
skulle sælge åbne baner, nogen opstille start og efter løbet
skulle der samles poster ind. Jørgen Jensen ankom med sit
tidtager udstyr og kl 9 kom de første løbere til hytten. Der
var ca 70 deltagere som i en forrygende fælles start blev
sendt i skoven kl 10:40. Ungdomsløberne deltog selv på
den korteste lang distance bane : 6,6 km.
Der gik næsten 3 timer før de sidste løbere var igennem. I
konceptet for vinterlang distance er også en portion varm
mad efter løbet, så vi havde kreeret en tomatsuppe med
fyld af nudler, pasta og skinke hertil fik de alle en kildevand. Alle var glade for den portion, oven på de hårde
strabadser i den våde skov.
Herefter fulgte post indsamling, som vi gjorde i hold og
med stor hjælp fra Rolf og Lene ..tusind tak .
Efter løb og post indsamling var der bad og tid til at pakke
sammen, ungerne blev hentet søndag ved 15 tiden, imens
Jørgen Jensen og undertegnede gjorde hytten ren og klar
til tilbage levering.
Har jeg skrevet at jeg sov fra kl 17:30 søndag aften til
næste morgen J Men det var en fantastisk weekend
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Vennerne

SOKKEN

ÅRETS VENNEPRISER

På generalforsamlingen i HSOK ´s
venner blev de årlige priser uddelt.
Årets lederpris anno 2016 gik til Kurt
Jørgensen. Manden som både redigerer, sætter artikler op, fotograferer og
sørger for, at det færdige blad bliver
trykt og kommer ud til medlemmerne. Det er en helt utrolig indsats, han
yder. Kurt har i over 30 år næsten
egenhændigt produceret klubbladet.
Vi er mange medlemmer, der sætter
stor pris på vores flotte medlemsblad.
Vi siger tak for Kurts store indsats
gennem alle årene, og vi håber, at det
kan fortsætte længe endnu.

Ungdomsprisen gik igen i år til Bjarne
Jensen for det flotte arbejde, Bjarne
yder i forbindelse med ungdomsafdelingen. Bjarne har med vedholdenhed
og engagement formået at udvikle
ungdomsafdelingen. Prisen kan ses
som et lille supplement, der kan bruges til noget rart og hyggeligt, og dermed være med til at styrke fællesskabet blandt ungdomsløberene.
Sisse

SÆT KRYDS VED DEN 2. MAJ
I sidste nummer af Sokken fortalte vi om et kommende forårs- arrangement. Knud Engelsholm har arrangeret rundvisning på Rådhuset og i Skydeselskabet lokaler, med efterfølgende spisning. Maden leveres naturligvis af Skydeselskabet, og indtages også i de smukke lokaler.
Det sker d. 2. maj. Kl. 17 Knud sender indbydelserne ud her
først i april. Så husk at reservere dagen. Vi håber at se rigtig
mange af jer.
Sisse

Det kom godt nok bag på mig.

Jeg blev noget overrasket, da jeg blev kaldt op og tildelt
“Vennernes lederpris”, grundet mit arbejde med at lave
klubbladet Sokken, især efter den megen snak om at bladet fremover ikke mere skulle på papir, men kun på hjemmesiden digitalt.
Det er en stor ære og glædede mig meget, at få prisen,
ligesom det er en glæde at lave selve bladet, især hvor
mange sender indlæg til bladet og er blevet flinke til at
overholde deadline.
Tusind tak til “Vennerne”
Kurt
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EN AFTEN I GODE VENNERS LAG
nye telte, som vi glæder os til at bruge. Det første bliver
indviet ved Spring Cup i marts. John sluttede med at takke
bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.
Beretningen blev naturligvis vedtaget.
Dernæst var det kassererens tur. Anna Lise Lyk fremlægger altid gode regnskaber, så også dette blev vedtaget.
Kontingentet blev ikke ændret, og udgør altså stadig 60 kr.
om året.

Formand John Steenfeldt-Jensen aflagde som sædvanlig en fin
beretning i en munter tone.

Den nye bestyrelse ser efter årets valg således ud:
Formand:
John Steenfeldt-Jensen
Kasserer:
Anna Lise Lyk
Bestyrelsesmedlemmer: Sisse Jørgensen, Knud Engelsholm og Verner Rundh.
Suppleanter:
Annelise Hall og Lise Sewohl
Revisorer:
Lis Kornerup og Jette JessenJensen.
Revisorsuppl:
Vibeke Miené.

Onsdag d. 15. februar afholdt HSOK´s Venner deres årlige
generalforsamling. Det blev som sædvanlig en rar aften.
Der var mødt 54 medlemmer op. Aftenens dirigent var
Flemming Larsen. Han sørgede på bedste vis for, aftenen
igennem, at alt gik rigtigt til.
Formand John Steenfeldt-Jensen aflagde beretning. Her
kom John ind på, hvor svært det er at skaffe nye medlemmer blandt ellers aktive HSOK´ ere.
Derefter fortalte John kort om årets arrangementer. Vi har
holdt to store fester i 2016. En herlig sommerfest med grillmad og smagning af forskellige sommervine. I oktober var
vi samlet til en traditionel OKTOBERFEST med tysk buffet, masser af øl, sjove sange og gode grin.
Vi har i 2016 givet HSOK 20.000 kr. til det nye køkken,
men også støttet ungdomsafdelingen med 5000kr.
Derudover har vi stået for tre kiosker, der alle tre gav et
pænt overskud. John fortalte også om vores indkøb af tre

Under punktet eventuelt takkede Rolf Lund Vennerne for
de pengegaver, som HSOK har modtaget i løbet af 2016.
Rolf takkede også for arbejdsindsatsen ved afholdelse af
kioskerne til de forskellige stævner.
Som sidste punkt på dagsordenen blev Årets Vennepriser
uddelt. John takkede alle de ildsjæle, der er i HSOK, men
årets lederpris gik til manden, der i mange, mange år, har
sørget for, at vi har et medlemsblad med en fantastisk
standard, nemlig Kurt Jørgensen.
Bjarne modtog Årets ungdomspris. En lille økonomisk
bidrag, som han kan bruge til at styrke samværet mellem
de unge løbere.
John sluttede med at takke dirigenten, og vi udbragte et
leve for HSOK´s Venner.
Aftenen sluttede som sædvanlig med generalspisning.
Dejligt smørrebrød fra Skydeselskabet.
Sisse
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En opfordring til at blive medlem af
“VENNERNE”

Der er allerede mange af klubbens medlemmer som er medlem, men der er brug
for mange flere.
Ikke alene er “Vennerne” med til at skrabe
penge sammen til bl.a. nye anskaffelser,
samt støtte til klubbens medlemmer, men
der er også mange andre goder, som fester,
udflugter flere gange om året.
Så tøv ikke med at kontakte “Vennernes”
formand John Steenfeldt på tlf.nr.: 20 13 08 58
som med glæde vil tage imod din indmeldelse.

ÅRETS FØRSTE KIOSK

Ved Danish Spring Cup, havde Vennerne årets første kiosk. Vi indviede vores flotte nye telt. Det var dejlig nemt at slå
op og pille ned igen, og der er rigtig god plads i teltet.
Mange Grå Sokker havde bagt kager. Tusind tak til dem. Heldigvis blev der udsolgt. Vi havde valgt ikke at sælge pølser
denne gang, da vi sidste år kun fik solgt ganske få.
Vi er tilbage i juni måned, hvor vi har en kiosk i forbindelse med tre Skåninger og en Dansk.
Sisse
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til Hellebæk herefter ad Bøssemagergade til Nordre Strandvej, som
følges til Claessensvej inden den sidste afgørende kilometer op ad
Gl. Hellebækvej til Klubhuset

Helsingør Dagblad tilbyder gratis
løbetræning hver torsdag kl. 17.30
I samarbejde med løbeklubben HSOKs trænerteam tilbyder
Helsingør Dagblad gratis løbetræning hver torsdag kl. 17.30. Første
gang er torsdag den 20. april, og sidste gang er torsdag den 2.
november.

Deltagergebyr: 75 kr
Tilmelding: På www.hsok.dk eller på løbsdagen i HSOKs klubhus
Mulighed for omklædning og bad.

Der er hold for nybegyndere, som slet ikke har løbet før
(vi starter med at gå/lunte).
Let øvede, som godt kan jogge fem kilometer

Hvis du vil træne mere end en gang om ugen

løbere, som selv træner 1-2 gange om ugen, men som savner at
træne sammen med andre

Fra HSOK´s klubgård, Gl. Hellebækvej 63 A, er der masser af
muligheder for træning hver uge. Det er gratis for dig, der deltager i
Helsingør Dagblads løbetræning. Du kan komme omklædt eller
benytte HSOK´s omklædningsfaciliteter, hvor der også er bad og
sauna mv.

Alle er velkomne, og der er intet krav til løbeudstyr - kun løbesko
Målet er, at alle, som ønsker det, deltager i HD Hamlet 10 km løbet
den 4. november 2017.

Mandag kl. 17: Kvindetræning – løb i skoven

Det kræver ikke tilmelding at være med, og det er ikke et krav, at du
skal komme hver torsdag

Mandag kl. 17: ca 10 km. løb i tempo på omkring x minutter per
kilometer

Alle, der vil være med, mødes kl. 17.30 i gården hos Helsingør
Dagblad, Klostermosevej 101. Vi løber her fra i grupper alt efter
niveau og udgangspunkt. Hver gruppe har en træner med fra HSOK.
Vi løber fortrinsvis i skoven.

Tirsdag kl. 17: 16 – 20 km. løb i tempo på omkring x minutter per
kilometer

Har du spørgsmål, kan du kontakte træneransvarlig Kenneth
Sørensen på 40 13 04 66 eller khs@sampension.dk

Onsdag kl. 17: Intervaltræning hvor vi løber 5-8 ryk af forskellig
længde. Vi deler i grupper, så alle kan være med

Hjælpere søges

Tre løb for dig, der vil teste formen lidt af
Kronborgstafetten 1. juni
Som en del af Helsingør Dagblads tilbud om gratis løbetræning i
samarbejde med HSOK er der nu mulighed for, at virksomheder i
Helsingør Kommune kan træne deres hold op til Kronborgstaffen
den 1. juni 2017. Kornborgstafetten løbes på 2 km, rundstrækning
fra Kulturværftet, rundt Nordhavnen og tilbage. Der skal løbes i 90
minutter i hold på 4 deltagere.

Som det fremgår af Sokken begynder
vi torsdag den 20. april 2017 kl. 17.30
et fælles træningsforløb for løbere i
samarbejde med Helsingør Dagblad.
Formålet er at træne sammen op til
Kvindeløbet og Klub 10’eren. Vi satser på at stille med tre trænere pr.
gang, så der skal lidt kræfter til. Vi er
i gang med at lave det endelige træningsprogram for træningsforløbet og
sætte trænere på. Der er heldigvis
allerede flere som vil være med, og
har du lyst til at gi’ en hånd og nogle
fødder med et par torsdage, så ring
eller skriv til Kenneth: 4013 0466 eller
khs@sampension.dk. Tak for hjælpen.
Bh Kenneth

Ophelia kvindeløbet tirsdag den 15. august kl. 18.30
5 km. løb for kvinder i alle aldre i skoven. Aftenløb ad dejlige skovstier i Teglstrup Hegn. Lodtrækningspræmier, the, kaffe og kage
efter løbet. Tag en veninde, kollega eller familiemedlem med og få
en dejlig oplevelse sammen med andre friske kvinder.
Start og mål: Gl. Hellebækvej – ved Golfbanerne.
Deltagergebyr: 50 kr.
Tilmelding: På www.hsok.dk eller på løbsdagen i HSOKs klubhus
Mulighed for omklædning, bad.
After Run-hygge med kaffe, te, kage og masser af lodtrækningspræmier

Helsingør Dagblad Hamlet 10 km.
lørdag den 4. november 2017 kl. 14.15
10 km. løb for alle
Start og mål: Det traditionsrige løb afvikles som et 10 kilometerløb
med start og mål ved HSOK’s klubgård på Gl. Hellebækvej 63 A.
Vi løber både i skov og langs Øresunds kyst. Ruten går fra HSOK´s
klubgård ved Helsingør Hallen ad Gl. Hellebækvej gennem skoven
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Motion

SOKKEN

Kronborgstafetten 2017
Jeg har deltaget i nogle indledende møder med repræsentanter fra HIF, Puls 3060 og kommunen. Vi har også været
ude og justere og opmåle ruterne, så de i år bliver 2,00 km
og altså lige lange og med lige mange sving.
Konceptet bliver ligesom sidste år:
Stafetten løbes på to ruter – den ene omkring Kronborg
Slot med udsigt til Øresund, Helsingør Kulturhavn,
Helsingørs gamle by samt den anden omkring
Nordhavnen med udsigt til Øresund, Strand- og badehotel
Marienlyst.
Dato: Torsdag d. 1. juni 2017
Sted: Kulturhavnen Kronborg, Allegade 2, 3000 Helsingør
Start/Mål: Pladsen foran Kulturværftet og M/S museet
for Søfart
Løbsstart: Fællesstart kl. 18:00
Opvarmning: Fælles opvarmning kl. 17:45 – umiddelbart
før løbet skydes i gang.
Stafetpakke: Enhedspris på kr. 999,- pr. pakke (Indeholder
4 løbenumre og 4 madbilletter)
Alle hold starter fælles og løber i 90 minutter. Holdets
deltagere skiftes til at løbe en omgang, så det er holdets
samlede omgange vi registrerer. Det er helt frivilligt hvordan I fordeler turene på holdet og om holddeltagere
løber flere omgange end andre.

En af dagene op til løbet skal vi bruge nogle frivillige til at
pakke løbsposer. Onsdag den 31. maj stiller vi stævnepladsen op efter arbejdstid. Så er der ingen undskyldning
for ikke at give et nap med. På selve dagen afvikles et børneløb på Kronborgruten om eftermiddagen og til selve
løbet om aftenen er der et behov for ca. 15 hjælpere.
Hjælperne belønnes med et gratis måltid mad i værftshallerne (og så håber jeg at der er plads til os!). De 3 klubber
får ansvaret for henholdsvis Nordhavnsruten, skiftezonen
og Kronborgruten. Jeg har ikke lagt mig fast på hvilket
ansvarsområde HSOK vil tage sig af. Inden længe hænger
jeg lister op i klubgården, hvor man kan skrive sig på.
Vi burde være HSOK’ere nok til både at kunne stille med
hjælpere og med et superhold. Evt. kan dem, der gerne vil
løbe give en hånd med til opstilling af stævneplads.
Rolf
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SOKKEN

Beitostølen uge 5 2017
Der var 32 personer, der havde tilmeldt sig HSOK`s skitur
til Beitostølen, hvor transporten dertil, som altid, foregår i
bus.
Vejen derop bliver jo bedre og bedre at køre på, idet der
næsten er motorvej hele vejen, med undtagelse af de sidste
kilometer, så selv om vi kom lidt senere af sted end planlagt, nåede vi frem til vores bestemmelsessted som vi skulle, hvor et dejligt morgenmåltid stod og ventede på os.
Også vores lejligheder (med undtagelse af et enkelt) var
ledigt til os, så allerede inden 12.00 var vi på ski.
Det skal bemærkes, at da vi stod ud af bussen, var der ikke
meget sne, og det, som var, var meget iset.
Det viste sig, at vejret i nogle dage havde været regnfuld,
hvorefter frosten vente tilbage, så løjperne var det rene is,
men heldet tilsmilede til os, idet netop som vi startede ud,
ja, da begyndte det at sne, hvilket det gjorde resten af
dagen og natten med, så næste morgen var der fint med
sne, og med nyopkørte løjper, så der var heldet med os.
Vejret var i hele vores uge fantastisk, hvor de første 3 dage
var med fuld sol og ingen vind og de sidste 3 med lidt
skyer, men stadig ingen vind, så det var nok årsagen til, at

mange af os blev længe ude på skiene hver dag, idet omgivelser omkring Beitostølen samtidig er utrolig flot.
Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen: ”Beitostølen
er altid et godt sted at gæste”.

Så er det tid!
Vær klar med raceren, når vejret tillader det. Maleren melder ud når
vi starter. Sørg for du er på hans telefonliste. Alle der har en racercykel er velkommen.
Se mødetiderne på side 2.
Kurt
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Turarrangøren

Vi kører ud til dig og gi’r et gratis uforpligtigende tilbud

DANSK VIDEO SIKKERHED.DK

• Professionel
Videoovervågning
• Privat Alarmer
• Drone Foto

60 45 11 11

DANSK VIDEO SIKKERHED - 60 45 11 11
- Professionel Videoovervågning

