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Klubbens
trænere og
kontaktpersoner:

Stof til Sokken sendes til enten
Fl. Larsen eller Kurt Jørgensen

Orientering:
Flemming Larsen
Tlf.: 23 30 41 50

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.
Uopfordrede billeder bedes indeholde tekst og/eller navn.
Er du i tvivl, ring til Kurt

HSOK’s hjemmeside:
www.hsok.dk
Forsidebilledet
John Miné på svær opgave
i Höst-Open på Bornholm,
oktober 2018,
i flotte omgivelser.
(Samkopi)
Foto: Kurt Jørgensen

jsj@infoconsult.dk
allyk3060@gmail.com

Orientering
Ungdom:
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
Sønd.: kl. 10.00
Sønd.: kl. 09:30
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning Damer, (Turbotøserne) .......................Klubgården
Cykeltræning, MTB (opsamling Gurre kirke) .........Klubgården
Orienterings-tekniktræning ...................................Klubgården
Løbetræning (Lang tur 15 - 22 km) ..........................Klubgården
Løbetræning (Interval Sjoskerne) .............................Klubgården
Cykeltræning, MTB (opsamling Gurre kirke) .........Klubgården
Orienteringsløb (De grå Sokker) ...................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykeltræning, MTB (opsamling Gurre kirke) .........Klubgården
Løbetræning...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykeltræning, MTB (opsamling Gurre kirke) .........Klubgården
Løbetræning ..........................................................Klubgården

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

Kontingent 2019
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.: 28 69 35 66
E-mail: m.krogs@stofanet.dk

Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 20 85 74 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk
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Rolf Lund
Tlf.: 24 29 33 74

Orientering
Nye ungdommer:
Bjarne Jensen
Tlf.: 24 68 44 92

Løb:
Kenneth Sørensen
Tlf.: 40 13 04 66

Turbotøser:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 28 29 86 32

Cykling
Maleren
Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
13:30
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14

SOKKEN
på samme vis kan finde frem til retningen for 2019 og sammen
sætte retningen for vores aktiviteter.
Der er i kommunen en tendens til at flere sportsklubber rykker
en division ned i år, om det er fodbold eller O-løb spiller ingen
rolle-og måske følger håndbolden med ned også. Vi må så bare
håbe at vi får det sjovt der og vi ikke kommer til at ligge i bunden. Men der får vi åbenbart lidt hjælp fra forbundet som har
lavet nye regler som hjælper os da de ikke helt unge klasser bliver delt mere op og der er vi lidt bredere end vi er i de yngre
årgange. Men det er lidt teknisk og jeg ved der er flere i klubben
som netop nu er ved at finde frem til hvorledes vi på bedste vis
kan drage fordel af dem.
Så alt i alt et fantastisk HSOK år går på hæld og vi kommer jo
ikke udenom at vi er en gammel klub med stolte traditioner, så
formår vi alligevel at tilpasse os, forny os, udvikle os og jeg
glæder mig til store oplevelser med Jer i 2019.
Tusind tak for i år og må i alle få en velsignet jul med masser af
motion!!!
De bedste løbehilsner
Ole Kyhl

Så sidder du med årets sidste ”Sokken”. Og rigets tilstand i
HSOK følger jeg lidt fra sidelinjen vil nogen nok mene, jeg bliver i hvert fald budt velkommen som nyt medlem hver gang jeg
dukker op i omklædningsrummet og det er jo af omsorg, kærlighed og betænksomhed fra mine søde løbevenner, det er jeg jo
godt klar over og som jeg faktisk sætter stor pris på. Jeg har en
god løbeven som også snart bliver hentet af mig eller får tilsendt
et ”bekymringsbrev” på grund af at der simpelthen har været for
mange udeblivelser fra HSOK’s faste træninger.
Vi har jo haft et roligt efterår, sådan arrangement mæssigt –
Klubmesterskabet i august, Ophelialøbet i august og
Hamletløbet her i starten af november og fælles for alle 3 løb
var der plads til flere deltagere! Vi har en diskussion i bestyrelsen som går på hvordan vi måler succesen af vores arrangementer og om det er tilfredsstillende med få eller dalende deltager antal og det er tydeligt at vi ser forskelligt på det. Er antallet
af deltagere afgørende og kan vi måle succeen bare på antallet,
og findes der sådan en succes målestok? Ja arbejdet for dem der
stiller op, planlægger banerne, printer kort og markedsfører etc.
er det samme om vi er 20 eller 100. Så i min optik er spørgsmålet som vi skal arbejde med:
Hvordan får vi flere til at deltage?
2 garvede herrer havde samlet HSOK O-løbs folket her i november måned til et møde i klubgården, for at sætte en retning for
HSOK O-løb det næste års tid og jeg er oprigtig glad for
opbakningen fra alle som mødte op. Det boblede med ideer og
vupti inden vi får set os om så er der et fast træningsløb hver
måned med O-track, Tirsdagstræningen fortsætter med pandelamper her i vinter, de kan også løbes onsdag eller torsdag hvis
det passer bedre, en ny Facebook gruppe bliver nok også til virkelighed  – og det mest glædelige var energien og villigheden
til at byde ind med nye og gode ideer, så det bliver spændende
at følge. Der er på samme vis i HSOK Løb en bevægelse i gang
som arbejder på at vi som noget nyt næste år, vil tilpasse træningerne 3 måneder før Københavns Halvmaraton, med det for
øje at alle er toptrænet og motiveret til at få en fantastisk løbeoplevelse sammen. På samme vis som O-løb vil jeg gerne i det
nye år kalde sammen til ”fællesmøde” hos os i HSOK Løb, så vi

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

Peter Arhnung var bedste HSOK’er i Hamletløbet

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
• Naturgas
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Velkommen til:

Der indkaldes til:

Liva Mai Rørbæk
Janne Hjorth

Generalforsamling

Phillip Henriksen
Martin Christensen
Karsten Mottlau

onsdag, den 13. marts 2019 kl. 19.00
i klubgården.

Udmeldt:
Klaus Helmgaard

Dagsorden ifølge lovene.

Birgit Vilstrup Mortensen

Bestyrelsen

Palle Schalck
Wolfhard Kliem

Klubaften – 11. december 2018 - fokus på orientering

Annoncer i Sokken
P r i s er f o r 2 0 1 9
1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år
1/4 side..........600 kr. pr. år
minimum........500 kr. pr. år

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

Første klubaften med fokus på orientering bliver tirsdag den 11. december
2018. Emnet er ikke fastsat endnu, men det kunne blive noget med hvordan
man bruger O-track, up-loader sin rute og lignende.
Der vil være mulighed for at løbe en træningsbane fra kl. 17.00. Der er ungdomstræning, så man er velkommen til at løbe den træningsbane, som Rolf
laver til om tirsdagen.
Der bliver lavet noget mad, så der er spisning ca. kl. 18.30. Drikkevarer
medbringes selv (der vil være vand og saft). Derefter fortsætter vi til vores
orienteringsemne. Og mon ikke der vil blive lidt kage og kaffe undervejs.
Det koster 30 kr.
For at vi får nogenlunde styr på hvor meget mad der skal laves, må I gerne
give et praj, enten på mail til: kassererhsok@gmail.com eller på liste i klubgården.
Alle er velkommen og vi glæder os til en hyggelig aften.
Klubaften-folkene Lene, Rolf, Laus, Jakob og Birgitte A.

"HSOK"s
hjemmeside
hsok.dk
OBS

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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Ved Bent Nyhegn`s død.

Det var en trist meddelelse vi fik overbragt om, at Bent
Nyhegn var afgået ved døden, 77 år gammel.
Vel var mange af os i HSOK klar over, at Bent var alvorlig
syg, men alligevel kommer budskabet som en trist og uvirkelig kendsgerning.
Bent har været medlem af HSOK gennem mange år, hvor
hans interesse var orienteringsløb, især deltagelse i divisionsmatcher og etapeløb i ind-og udland, men også omkring klubbens arrangementer har Bent ydet en kolossal hjælp gennem
mange, mange år at stille såvel lastbil som trailer til rådighed
for os – vederlagsfrit – en fantastisk gestus, som vi har været
meget taknemmelig for.
Bent blev bisat den 2. november fra Humlebæk Kirke.
Æret være Bent`s minde.
Flemming Larsen

Nyt fra kassereren

tænke på om O-service også kunne opkræves denne
vej…det må der tænkes lidt over. Nu er de fast løbende
opgaver er ved at indarbejdet, så bliver der snart luft til at
få kigget nærmere på klubbens økonomi, hvordan hænger
den sammen. Årets afslutning nærmere sig og dermed
også regnskabsafslutning. Så nu det med at sørge for at
alle ind- og udbetalinger kommer på plads. Så skal der
stemmes af og regnskabet kan laves. Det skulle jo gerne
ske uden de store udfordringer.
Birgitte A.

Efter et år på post som kasserer har jeg
nu været alle opgaver igennem, og har
lige sendt opkrævninger ud for startafgift
betalt via O-service, hvilket var den første opgave jeg lavede for et år siden. Ikke
at det hele nu sidder på rygraden, men
nu ved jeg da hvad det indebærer at
være kasserer. Da vi nu har fået tilmeldt
kontingent opkrævningerne til BS, og jeg har set hvor
nemt det fungerer, så kunne jeg ikke lave være med at

Deltag i det
traditionsrige løb

HUSK
LIGE

Gurresø rundt
mandag den 24.12.18 kl. 10:00

Og
løb samme rute mandag den 31.12.18
kl 10:00 !
Og se om du skal lave om på dine nytårsforsæt...
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Nedtursmatchen!
ØV! – så skete det, der
ikke skulle ske!
Degraderet til 4. division…
Trods et (for HSOK) talstærkt fremmøde og en
brav indsats blev vi slået
eftertrykkeligt i alle tre
matcher og sluttede på
sidstepladsen med 0 point.
Undskyldninger kan der være nok af – det var vådt – vi
havde ikke de stærkeste løbere med –mange brombærranker osv. – dårlige undskyldninger! Vi var bare ikke gode
nok og heldet var ikke med os i år som det har været de
seneste år. Vi har nok været lullet lidt i søvn med forventningen om at ”vel er vi sløve til at gi’ den gas i de indledende runder, men vi klarer jo op/nedrykningen som vi
plejer”. I år har været ganske sløv (måske af gode grunde
– måske ikke) og vi har fortjent denne lussing!
Der må gøres noget – HSOK hører ikke til i 4. division!
Jeg kan kun opfordre alle til at bakke op om de super
gode initiativer, der blev sat i søen på mødet den 1.
november og håber alle vil gøre en indsats til divisionsturneringen i 2019 så vi kan vise de andre klubber, at vores
ophold i 4. division blot var en (pinlig) fejl.
Sammen bliver vi bedre!
Gi’ den max gas i 2019 - VI KAN GODT!
Torsten

JÆTTEMIL 2018
For 55. gang afholdte OK 73
deres traditionelle ”Jættemil”,
der denne gang fandt sted den
11. november i Store Dyrehave
ved Hillerød,
Vejret var et rigtigt efterårsvejr,
med regn det meste af dagen,
men når løberne først er i gang,
så tænker de ikke på det, og da
banelæggeren bestemt havde
kreeret nogle gode baner, så blev det herlig dag i et flot løbsterræn.
Løbsformen har været den samme i alle årene, hvilket vil
sige, at der er samlet start i klasserne, samt at banerne er
omtrent dobbelt så lange, som ved ”normale” løb. Fra
HSOK var der en beskeden flok deltagere, men nogle
bestemt med flotte resultater. I mange år har Rolf Lund og
Lene Jensen vundet deres respektive klasser, men sådan gik
det ikke i år, hvor Rolf desværre var skadet og ikke stillede
op, og Lene nappede sig en frisøndag, så det var kun Jørgen
Jensen og Dicte Højbjerg Andersen i hhv. klasserne H 80 og
D 16, der kom på præmieskamlen, hvor Jørgen fik en 2.
plads og Dicte en 3. plads – ganske flot begge 2.
Jættemilen har altid markeret, at nu er det slut for i år, hvad
angår de åbne løb på DOF ´s terminsliste, men orienteringsløberne stopper ikke af den grund for eventuelt at gå i
hi, nej, nu er det tid til at forberede sæsonen 2019, hvilket
kan ske gennem de mange træningstilbud, hvorom der allerede er et stort udbud, herunder en række natløb, mens
”Vinter-Cuppen” (dagløb) starter den 1. december, jfr. Oservice.
Fl.L.

Helsingør Therm
Har du tænkt påat 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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HSOK må ned i 4.div.

bliver afholdt et månedligt klubmøde, hvor mange ting vil
blive drøftet. Ved mødet var der også tilslutning til at forblive i divisionsturneringen. Der vil blive ændret lidt på
reglerne til denne turnering. Bl. a. skal de ældre løbere, og
dem har HSOK mange af, tilgodeses.

Da Helsingør Ski- og Orienteringsklub (HSOK) i nedrykningsmatchen søndag den 4. nov. i Tokkekøb Hegn
mødte de tre konkurrenter, endte det med en nedrykning.
Det var ellers med en smule håb, den lokale klub stillede
op, da der havde tilmeldt sig flere end de sidste gange,
helt præcis var der 43, der var parat til at kampen op.
Deltagermæssigt matchede HSOK i hvert tilfælde sine
modstandere; der var Amager OK, en ret ny klub, FSK,
som vi har mødt ret mange gange, og Herlufsholm. Det
var Allerød, der var arrangør. Men som kampen skred
frem, kom klubbens mangler til skue. Det var dyrt, at
HSOK slet ikke var repræsenteret i D1 og D2, der tæller
gode point. Således tabte vi 0-22, 0-26 og 0-32 til de tre
modstandere, og det er umuligt at rette op på. Desuden
var der et par sikre pointtagere, der havde fejlklip.
Men som helhed var der en god stemning, og der var flere
ting at glæde sig over. De fire fra ungdomsafdeling gjorde
det flottest muligt. De vandt hver deres bane: Dicte
Højbjerg Andersen sejrede suverænt på D3, Sophie Hill
Petersen tog sig af førstepladsen i D6, Emily Johnsen spænede fra alle på D8, og Frederikke Kjær Hansen holdt alle
konkurrenter på bane 9 bag sig.
Også flere af de voksne løbere bed godt fra sig. Bo
Bertram blev nr. 3 på bane H3, Laus Seir Hansen blev toer
på H4, og klubbens formand, Ole Kühl, der ikke haft et
kompas i hånden flere år, imponerede med en andenplads
på H8. Jørgen Jensen og John Miené skaffede point på H5
med en anden- og tredjeplads.
Mette Seir Hansen løb andenpladsen hjem på D4, og
Kirsten Ellekilde og Inge Olsen kunne ikke gøre det bedre,
da de besatte de første to pladser i D5.
Det samlede resultat blev: Amager- HSOK 105-80, FSKHSOK 116-80 og Herlufsholm-HSOK 130-78. Herlufsholm
blev dages vinder og skal skrive 3. div. på deres CV, og
FSK forbliver i 3. div. HSOK har en gang tidligere haft sit
tilhørssted i 4. div. men da var opholdet kun forbigående,
da der var oprykning det følgende år. Vi får se, hvordan
det går denne gang.
Ved et velbesøgt møde den 1. nov. blev der forslået, at der

Hvordan vil HSOK så begå sig i 4. div.?
I 4. div. og nedefter gælder der andre regler end i de tre
øverste div. Jeg havde forventet, da der er blevet ændret
noget ved reglerne, at der ville blive flere point til de
ældre løbere. I de tre øverste div. er der også indført en
H80 klasse, men så vidt jeg kan se, er H70 den ældste klasse i de nedre div. Generelt er den ældste dameklasse D70.
Men en fordel er det for os, at der ikke gives så mange
point i flere af klasserne. Således er der kun tre løbere, der
kan tælle i H1(H20, H21 og H35), For klassegrupperne
H2(H40 og H45), H3(H16, H50 og H55) H4(H60 og H65),
H5(H70), D1(D20,D21 og D35) D2(D40 og D45),
D3(D16,D50 og D55) D4(D60 og D65) og D5(D70) tæller to
deltagere fra hvert hold, og der gives 4-3-2 og 1 efter placeringsrækkefølge. For klassegrupperne H6(H14 og H16B)
og D6(D14 og D16B) tæller en deltager fra hvert hold. For
klassegruppe H7(H20B, H21B og H35B) og D7(D20B,
D21B og H35B) tæller to deltagere fra hvert hold, og der
gives pointene 2-2-1-og 1. For klassegruppe
H8(H12,H14B, H20C og H21C) og D8( D12, D14B, D20C
og D21C) tæller en deltager fra hvert hold. For klassegruppe 9 (H10, D10, H12B og D12B og Begynder) gives 1 point
pr. gennemførende deltager, dog højst 2 pr. hold.
Fra 4. div. og nedefter gives der ikke ekstra point til ungdomsløbere.
Hvis I ikke kan finde ud af det, med de nye regler, så
skriv jer bare på, så skal de kloge folk fra vor klub nok
finde ud af at få jer placeret på den rette hylde. Hæng bare
i med træningen, så formen er god, når signalet til den første match lyder. Husk så, at vi nærmest har givet hinanden hånd på, at vi skal møde fuldtalligt op til HVER
match, ikke blot til den sidste!
Og jeg lover at producere en kage hver gang, vi drager til
match!
Eva

Tips og Tricks

noget smart - eller det modstatte. Prøv at se
om der er et mønster i de fejl du laver:

Øvelse gør mester siger man, men
det er ikke nok at øve sig, man
skal også øve sig på en god
måde. Ungdomsløberne har en
stor fordel i forhold til de voksne.
Ind i mellem kan de unge være
heldige, at der er nogle, der skygger dem eller underviser dem i
særlige teknikker. De har også
mulighed for at komme på kursus. Men langt de fleste orienteringsløbere bliver aldrig rettet og bliver heller
aldrig bedre. Ærgerligt.

Retningsfejl? Løber du tit skævt, løber i en forkert retning?
Afstandsfejl? Leder for tidligt, for sent?
Koncentrationssvigt? Springer poster over,
glemmer at læse kortet, glemmer hvor langt
du er nået på strækket?
Løb efter andre løbere? Tror du mere på andre
løbere?
Fejltolkning af kortet? Kan du alle kortets signaturer og bruger du kortet fuldt ud? Nogle
undlader f.eks. at kigge på kurverne eller
overser den gule farve.
Sæt dig ned i sofaen og kig på dine sidste 5
løb og se om der er et mønster. Tag derefter
ud i skoven og løb f.eks. de ugentlige træninger med pandelampe. Det er god træning.
Kom til de kommende klubaftener og få ny
inspiration.
Rolf

Hvis man som de fleste er henvist til selvstudie, er der heldigvis kommet godt værktøj på
banen. Har man et GPS-ur kan man nu i det
mindste finde ud af hvor man har været og
ved hjælp af mellemtiderne kan man også
finde ud af om man ind i mellem har lavet
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Min tur til Spanien 2018
Skrevet af Dicte Højbjerg Andersen
I efterårsferien fra d. 13/10 - 19/10
2018 var jeg i Spanien på træningslejr.
Jeg var afsted med Tisvilde Hegn OK,
som jeg løber internationalt for, og det
gør, at jeg også kan komme med på
deres træningslejre. Jeg var også med
sidste år, hvor turen også gik til
Spanien. Vi boede i år i en lille by ved
navn San Leonardo de Yagüe, på et
lille hotel. Byen lå tæt på Sofia.
d. 13/10 kl. 9.00 tog jeg mod
København lufthavn, for at nå et fly
ved 12tiden. Jeg skulle flyve med 2
andre fra Tisvilde, en mor og en søn
som, jeg havde lejet bil med. Vi fløj
via Frankfurt så vi landene først sent i
Madrid lufthavn og derefter var der
ca. 2 timers kørsel til hotellet, hvor vi
endte med at være kl. 23.00. Så indkvarterede vi os lige på værelserne og
gik i seng.

Så blev det søndag og der var morgenmad kl.08.00. Som ville sige man
stod op 7.50 eller så lang tid man
kunne trække den ud. Kl. 09.15 var
der afgang til første træning. Banen
var på rent kurvekort, og jeg løb sammen med Xenia og Celina Bregensøe.
Det gik meget godt, men det var selvfølgelig svært. Så var det hjem af igen
til frokost. Det skal lige siges at der
var 3-retters menu til både frokost og
aftensmad. Og så kan man tænke ej,
hvor lækkert. Men nej! Det var som
sagt et lille spansk hotel med 2 stjerne,
og man kan ikke sige at det var god
mad. For de havde nemlig ikke sparet
på oilen eller glasgrønsagerne, og hos
dem var der ikke noget der hed varierende. Så det var altid spændende når
man skulle have mad, og om man
blev mæt.
Efter frokosten kørte vi til anden
træning som var en skov-sprint. Og så
var det hjem af til aftensmaden og
hygge.

Mandag: 1 afdeling af THOK cuppen.
THOK cup, er en cup der kører over 3
afdelinger, hvor vi løber med sportident, og vi har starttider. For mig gik
det okay, men det er noget helt andet
i Spanien, så må skulle være lidt til
skarpere nogen steder. Derefter kørte
vi til en sportsbutik ved navn decatlhon og et shopping center og hyggede
lidt rundt der indtil det var tid til at
køre tilbage til hotellet for at nå anden
træning, som var en sprintbane rundt
i byen vi boede i. Efter anden træning,
var der tid til at gå i bad og slappe af
inden aftensmaden. Til sidst på aften
var der lidt nørderi i et fællesrum,
hvor vi kiggede på banerne og nogle
vejvalg.
Tirsdag: Så blev det tid til 2 afdeling i
THOK-cuppen, som jeg syntes var
rigtig svær teknisk, fordi vi blev mødt
af nogle korte stræk rundt på nogle
skrænter med masser af sten og klippevægge. Solen var kommet frem den
dag med blå himmel, så man kunne
lige ligge og afslappe af i solen inden
det gik hjem af mod frokosten på
hotellet. Efter frokosten var det tid til
anden træning, som var en rolig træning. For Spaniens terræn er en del
mere kuperet end Danmarks, så efter
nogle træninger, kan man godt
mærke bakkerne. Mine ben var i
hvertfald meget trætte den eftermiddag. Derefter var det igen hjem til
hotellet og slappe af og hygge indtil
aftensmaden. Og igen om aften stod
den på nørderi i fællesrummet.
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Onsdag: Denne dag var en lidt mere
rolig dag, hvor der var tid til at tage
rundt til nogle nærliggende steder og
se kulturen. Så efter 1 træning, som
var en sprinttræning i en smukt
spansk by med snoede gader tog vi til
den nærliggende by Soria og gik lidt
rundt og så byen. 2 træning var også
en rolig træning, hvor man bare
kunne tage ud og løbe når det passede.
Torsdag: Denne dag var den sidste
dag, hvor jeg kunne nå nogle træninger, for vi skulle afsted fredag morgen.
Den første træning var tredje og sidste
afdeling i THOK Cup. Terrænet var
noget rigtig krigerterræn, hvor man
ikke slap for nogle heftige rifter på
arme og ben. Det forgik på en hede,
så der var meget åbent nogle steder,
men også mange buske, og kraft
rundt om stenfladerne. Man skulle
holde kortkontakt, forenkle og fin orientere ind i posten. Jeg lavede mange
fejl på den bane, men det var rigtig
fedt terræn. Derefter stod den som
sandvandelig på frokost og afslapning. På 2 anden træning var der samlet start og stjernepost. Det var min
sidste træning i det spanske, så jeg
prøvede at nyde det så meget som jeg
kunne.
Men jeg ville ikke sige, at det kun er
terrænen og bakkerne der adskiller
Spanien og Danmark. For det var
meget sjældent man så en dådyr ude i
skoven, det var mere normalt man
mødte køer og heste, og de første

Ungdom
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sammen, kunne vi først komme med
et fly i aften. Jeg siger jeg sagtens kan
tage via München. De boarder og jeg
får nogle nye boarding passboards.
Jeg tog til München og så til
København. Jeg ville jeg sige jeg var
meget lettet, da jeg så min mor i
ankomsthallen, først der faldt mine
skulder ned.

gange fik man som regel et chok, men
efterhånden blev det normalen.
Fredag: Så var det hjem af - 8.30 kørte
vi fra hotellet og mod Madrid lufthavn. Køreturen gik fint, som det nu
gå når man kører i SpanienJ Og så
skulle vi bare igennem check in og
secruity og mod gaten tænkte vi. Men
da vi kommer op ved skranken i
Check in og jeg aflevere min
billet(som jeg har købt nogle uger i
forvejen) så siger manden, at der ikke
er plads på flyet til mig. Det er fyldt.
Så jeg må over München, hvis der
ikke er nogen der misser flyet. Panik.
Vi går til gaten, med et håb om at
nogle misse flyet. Men folk begynder
at boarde og alle møder op. De var
ikke meget for at efterlade mig der i
luftehavnen, men hvis vi skulle flyve

Jeg syntes alt i alt, at det var en rigtig
fed tur, og fedt at løbe i så fede og
udfordrende terræner. Socialt var det
rigtig hyggeligt, og det er aldrig helt
dårligt at tage en tur til Spanien.

Ungdomstræning
Vi er kommet godt i gang med ungdomstræningen fra
klubgården. Indtil videre har vi været forskånet for rigtig dårligt vejr, men det skal nok komme. Hver tirsdag
bliver der lavet en let bane til Liva og mellemsvær bane
til Frederikke, Dagmar og Emily og der er et fint fremmøde. Til hver træning er der et bestemt fokuspunkt. Et
par gange har vi haft ledelinjer og skift fra ledelinje til
ledelinje. Nu er vi i gang med at blive bedre til retning
og udvælge holdepunkter undervejs. Der bliver bommet passende, men det er også let at blive væk i mørket.
Det er dejligt at se, at man tager bommene i stiv arm og
er trygge ved at løbe i mørket. Kirsten og Bjarne er ind i
mellem hjælpere (tak for det) men ellers er jeg i nærheden og kan fange dem ind igen.

Vi slutter efterårssæsonen af tirsdag den 11/12, hvor
hele klubben er indbudt til spisning. Vi starter igen tirsdag den 8/1 og kører derefter løs med træning hver
tirsdag til konkurrencesæsonen starter.
Rolf

Træningerne er, som det er skrevet rundt til alle, åbne
for alle klubbens løbere. Posterne bliver lagt ud tirsdag
formiddag -typisk, og hænger til og med fredag. Man
kan selv printe banen ud og løbe i dette vindue, eller
man kan tage ud i klubben og tage et af de fortrykte
kort. Så vidt jeg kan bedømme har mellem 5 og 10 personer benyttet sig af tilbuddet. Nogle har løbet i dagslys, andre har taget banen som natløb.
Målet er at Liva indenfor et par måneder kan løbe en let
bane alene. Frederikke, Dagmar og Emily kan allerede
løbe en mellemsvær bane, som er det, de skal løbe i
D13-14 til næste år, men teknikken skal forbedres og de
skal løse opgaverne hurtigere og smartere. Tanken er at
styrke grundforståelsen af kortet og kortets orientering
og træne hele paletten af værktøjer, så de bliver mere
sikre. Der er ikke fokus på den fysiske træning, men
ved at tvinge dem udenfor stierne, får de en bedre løbeteknik, balance og koordinationsevne. Først og fremmest skal det være sjovt.
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Arkivbillede

Våd og kold tur til Bornholm.
Tekst og foto: Kurt.

7 HSOK’ere stillede til start i Hôst-Open 2018.
Vejrmæssigt var by-sprinten i Svaneke bedst. Vi havde 3
med og heldigvis med en tidlig start, hvor det holdt tørt
lige indtil de var i mål, så væltede regnen ned.
Resultatmæssigt var det ikke det bedste der blev vist.
Kirsten Ellekilde fik en hæderlig 7’ plads, mens John Miné
og Flemming Larsen blev hhv. nr. 16 og 18. Der skal dertil
siges at det ikke var gjort let for løberne, der var en del
“putteposter”, især den næstsidste voldte mange løbere
problemer. På resultatlisten kunne man også se, at der var
mange der havde fejlklip.

Vi havde 7 deltagere med.
Bedste resultat fik vi her med en 5’ plads til John Miné i
H75. Fl. L. kom ind som nr. 16. I H55 fik Bo Bertram en 8’
plads blandt. 61 løbere.
Søren Nielsen løb i H70 og fik en 14’ plads ud af 46.
I D50 kom Pernille Hansen ind på en 15’ plads, ca. midt i
feltet.
Kirsten Ellekilde blev nr. 10 ud af 28 deltagere i D70.
I samme klasse blev Lise Bertram nr. 20.

Blykobbe.
Skoven der skulle løbes i lå mellem Rønne og Hasle.
Umiddelbart så den ikke så spændende ud, men når
man var i terrænnet, var den ret kuperet plus at man
også kom ned i klitterne. Vejret var igen koldt og
blæsende med byger ind imellem, hvilket til dels
ødelagde nogle af damernes frisurer.

En rigtig drillende næstsidstepost sendte mange løbere rundt i klipperne

HÖST- OPEN
Slotslyngen.
Sidste konkurrencedag foregik i Slotslyngen,
hvor starten lå for foden af Hammerhus ruin.
Der var mange vejvalg, så allerede i starten
havde mange problemer.
Vejret var ret koldt og blæsende. Heldigvis var
det tørvejr til tidligt startende, senere kom en
heftig byge af regn og slud, så det blev en kold
fornøjelse.
Vi havde igen 7 med, men
uden de helt store resultater.
Bedste præstation må vel
være Flemming Larsens 11’
plads ud af
42 løbere.

26. okt.: Bysprint i Svaneke.
27. okt.: Blykobbe mellem Hasle og Rønne.
28. okt.: Slotslyngen, (Hammerhus ruin)
Bo Bertram er også værd at nævne med en 23’
plads ud af 62 deltagere i H55. Søren Nielsen
kom lige i den bedste halvdel som nr. 19, hvorimod hans bedre halvdel måtte udgå.
Kirsten blev nr. 22, Pernille Hansen nr. 23.
Nu vil den skarpe læser nok tænke: Hvor blev
Miné af? Ham som altid er så sikker, især nu
hvor han ikke kan løbe så hurtigt mere. -Jo,
han havde så travlt med at hjælpe en kvindelig
løber (vist nok ret køn), så han glemte i befippelse, at klippe posten!

SOKKEN

Lise B. lidt i tvivl og Bo Bertram mere målrettet

Slotslyngen Hammershus
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Efteråret holdt sit indtog på Bornholm
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50 gange Eremitageløb

Mange venner og gamle løbekammerater mødte op da
Trolle havde inviteret til reception for at fejre hans sidste
og hans Eremitageløb nr. 50.
Vi fik alle en rigtig hyggelig eftermiddag i Klubgården
Trolle indledte receptionen med en skildring og anekdoter
fra de mange gange han har fuldført Eremitageløbet

Susse Brandt spillede og sang bl.a. Hellebæks nationalsang på
melodien:Nyboders pris

Trolle har deltaget i samtlige løb siden starten i1969.
Kun 23 løbere kan bryste sig i at have deltaget i alle 50 løb.

Alle Trolle’s startnumre var hængt op i loftet.
Her bliver Trolle gratuleret af HSOK’s formand Ole Kyhl
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Vennerne

SANGEN HAR
VINGER
Ja, det siges, meeen måske var vi ikke helt der, hvor sangen fik vinger. Ikke desto mindre havde vi en god aften.
Først fik vi en liflig velkomstdrink – perlende vin til at
klare stemmerne. Vi sang ”Den danske sang er en ung
blond pige”, inden vi gik i gang med al den dejlige mad.
Vi serverede Køkkenchefens Buffet fra Gaudium. Herlig
mad, og dertil kunne der købes god vin fra Prøvestenens
Vinhandel.

Midt på aftenen kom så Verners gode venner fra Helsingør
Håndværkersangkor. De underholdt os med smukke
sange. De har et stort repertoire. Og alt blev dirigeret af en
yderst kompetent kvindelig korleder.
Vi nøjedes ikke med at lytte. Vi fik også sunget, sammen
med koret. Vi sang blandt andet Kronborgvalsen. Højt og
smukt. Jo, vi kan godt synge, selvom vi gør det for lidt og
for sjældent.
Da vi havde sagt farvel til koret, fik vi kaffe og dessert. En
liflig chokoladekage. Uhm, hvor den smagte.
Vi sluttede aften med flere sange, og ind i mellem var der
plads til megen snak og gode grin. Der er altid en god
stemning, når Vennerne samles.
Sisse

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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SOKKEN
KEND DIN EGN
VI MØDES VED PJALTENBORG
AF ERIK TROLLE

Pjaltenborg

Malkeleddet (gl. paradeplads)

Vi varmer op og mødes ved Pjaltenborg hvor træningen
begynder, den bemærkning er de fleste i HSOK vist
bekendt med.
Men hvorfor dette navn til en plads i Teglstruphegn?
Svaret kommer til at blæse i vinden.

Den sidste kongejagt fandt sted i oktober 1962 med deltagelse af kong Frederik den 9 og denne gang var paradepladsen Pjaltenborg.
Bag Pjaltenborg ligger et område med stier og bakker
kranset af rødgran, mose og bøg, Vålådalen.

I gamle dage var der en bygning i det indre København
med navnet Pjaltenborg, hvor de mange uden fast bopæl
kunne overnatte.
Der skulle være plads til mange mennesker og derfor blev
der fra loftet nedhængt stropper, som man kunne tage fat
i, så det var muligt at stå op og sove.
Engang brændte Pjaltenborg og det mindes i den kendte
sang med datidens store stjerne Dagmar Hansen, Julia,
Julia Hopsasa.

Navnet stammer fra HIFs kendte løber Åge Poulsen som i
sin ungdom var på træningsophold i Vålådalens naturreservat i den vestlige del af Åre Kommune i Sverige.
Da han kom hjem syntes han at netop dette område i
Teglstruphegn mindede ham om sit yderst vellykkede
ophold i Sverige og deraf opstod navnet som de fleste vist
nok kender.

Men hvad har alt det så med vor Pjaltenborg at gøre?
Ifølge en gammel spejder opstod navnet ved at der var her
spejderne mødtes og når der var øvelser i skoven blev der
overnattet på Pjaltenborg af de mange spejdere.
I virkeligheden og på kort hedder pladsen Paradeplads
med reminiscens til de store årlige jagter i vor skov.
Bedst kendt er nok den store kongejagt i 1877 hvor
Christian den 9 med den legendariske skovrider Krogh
med trekantet hat førte jagten an.

Pjaltenborg

Det var en klapjagt og alle skovens folk var udkommanderet til at deltaget medens jagthornene blæste Harens Død,
Hjortens Flugt og Herlig en Sommernat.
Det gik hårdt for sig, således kunne skovløber Peter
Hansen fra Julebæk berette at den gamle rå væltede en
mand og to drenge og dermed undslap.

Malkeleddet,
(Gl. paradeplads

Da jagten blev blæst af samledes alle på paradepladsen
hvor de skudte dyr lå til parade på den tids Paradeplads
ved Malkeleddet.
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NYTÅRSKUR
Gå ikke glip af muligheden for at mødes med
dine klubkammerater, løbe en tur og skåle,
når vi siger ”godt nyt år 2019”

den 26. januar.

Vi løber kl. 11 og samles efter løb og bad kl. 13.00 til en bid mad og et glas
bobler.
Skriv dig på listen i klubgården hhv. om du løber o-løb, motionsløb eller om du
kommer og giver en hånd med arrangementet.
Vi skal have din tilmelding senest nytårsaften (det er let at huske!)

C O M FO R T T E LT U D L E J N I N G

NO. 1
I TELTUDLEJNING

DIN LOKALE FESTLEVERANDØR I NORDSJÆLLAND
Hos Comfort Teltudlejning sætter vi en ære i,

Vi stiller typisk op to dage før, så vi er sikker på at

at levere alt hvad det hører med til en god fest.

alting fungerer - og finder du ud af, at I mangler

Når du booker os til at levere telte, borde, stole

noget, så kan vi skaffe det meste.

og tilbehør, så sørger vi for at alting står klar til
den store dag.

Ole Kyhl, teltholder

VI HAR TELTE TIL ALLE SLAGS FESTER:
Konfirmationer, Bryllupper, Fødselsdage,
jubilæer.
Firmafester, Sportsevents, Havefester,
Studenterfester, mm.
Comfort Teltudlejning støtter de lokale
fodboldklubber i Espergærde, Hornbæk og
Helsingør, Helsingør Golfklub, Helsingør
Ski- og Orienteringsklub, Svømmeklubben,
Helsingør Motorbådsklub m.fl.
Alle vore telte er certificeret af Teknologisk Institut.

Comfortudlejning APS
Hejreskovvej 15A // 3490 Kvistgaard // Tlf.: +45 4020 9700/4920 1800 // www.comfortteltudlejning.dk
olekyhl@comfortteltudlejning.dk // facebook.com/comfortteltudlejning
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HAMLETLØBET
Så blev det første lørdag i november og det var en fantastisk dag
der ventede. Klubgården syede af aktivitet flere timer før start.
Blade blev fjernet, tilmeldings borde sat op, lydanlæg sat op,
vores flotte oppustelige mål blev også stillet op. Der blev klargjort frugt til når løberne kom i mål og der var selvfølgelig også
væske til alle efter strabadserne.

Kvindernes førerfelt ved Kobberdammen
kvinderne er det lidt mere overskueligt. Der var 17 kvinder som
stillede til start og kun 3 af dem var tilmeldt som HSOK’ere. Så
stort tillykke med klubmesterskabet 2018 til Susanne R. Madsen.
Susanne kom ind i tiden 50:57, så skulle der går lidt over 5 min.
før Lisbeth Jørgensen fik noteret tiden 56:09 og som den 3. hurtigste kvindelige HSOK’r kom Mikala J Nielsen i mål i tiden
57:55.
Så tak til alle hjælpere, løbere og sponsorer. Alt i alt var det et
godt arrangement og Rikke Christensen speakede alle godt i mål
og af ovenstående tider vil jeg fremhæve de 3 HSOK’ere som
lykkedes at forbedre Deres tid 2018 i forhold til 2017. Det var
Gert som på forbilledlig vis forbedrede sin tid fra sidste år med 1
min og 42 sekunder – Martin Hülten klippede 39 sekunder af og
Peter Arhnung som nævnt med 36 sekunder. Alle os andre fik
”lidt mere tid på kontoret den dag”.
Ole Kyhl

Vinderen af Hamletløbet: Esben Krogh Rasmussen
Det var en utrolig og flot vindertid i år og ligesom sidste år kom
årets vinder udenbys fra nemlig fra Frederiksberg Atletik. Esben
Krogh Rasmussen kom ind i tiden 32:39 hvilket er 1:11 langsommere end Esben’s bedste tid i år på 10 km distancen. På 2. &
3. pladsen kom der 2 løbere fra ”De løbende sko” nemlig Jacob
Aarum og Henrik Dufke med tider under 37 minutter. Og på de
næste pladser var der måske ikke så meget spænding som der
plejer at være blandt de hurtigste HSOK’r men en flot tid på
37:07 gjorde at Peter Arhnung kan pryde sig med titlen
”Klubmester 2018” og vi må nok forvente at det vil bliver nævnt
et par gange i løbet af det næste år!! Han er jo ikke blevet yngre
men alligevel lykkedes det Peter at klippe 36 sekunder af hans
tid fra sidste år hvor han blev den næst hurtigste fra klubben,
hvilket må siges at være godkendt. Lige efter kan man vel godt
sige, at Michael Bentzen kom stærkt igen her sidst på sæsonen
og han blev noteret for tiden 37:51 og det var jo med god margen til sidste års klubmester Henrik Petersen som kom i mål på
38:39. Henrik har kæmpet med en skade efter sommerferien men
alligevel lykkedes det for Henrik at holde Sune bag sig, som
kom flot i mål i tiden 39:13. På den anden side af 40 minutter
kom Jacob Wrisberg ind i tiden 40:59 og der var næppe kamp
om den placering da Martin Hultén var næste løber i mål i tiden
41:40. Da der var gået 43:04 kom Jørgen Olsen i mål og så kom
der en bølge af HSOK’ere. Mon ikke Ole Larsen som kom ind
på 43:08 var tilfreds med at have en margin på 59 sekunder ned
til Kristian som lige holdt Michael Knudsen og Michael
Svendsen bag sig og med Gert Ottenbros efter som kom ind på
44:54. Stig Jensen blev noteret for 45:56 (præcis samme tid som
sidste år) og så skulle der gå yderligere 4 minutter før næste
HSOK’r dukkede frem i målområdet, det var Carsten Krüger i
tiden 49:58 og så kom de næste lidt pø om pø, først Niels
Frederiksen 51:04, Flemming Madsen 51:23, Peter Balstrup
52:37, Ole Kyhl 53:46, Tom Jensen 56:51 og Hans Christensen
fik mest for pengene for han kom i mål på 1:04:08. Hvis vi tager

Første kvinde i mål: Lone Rasmussen
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Gives væk
Kan nogen bruge disse
skistøvleovertræk?
De er ikke forede, men
holder sne og fugt væk.
(Har aldrig været brugt)

Det er str. 35/36
og str. 37/38

HSOK`s skitur i uge 5 2019
Som tidligere oplyst finder turen sted i uge 5 2019, hvor vi
lige nu er 14 personer, der skal med.

Henvendelse Kurt J.
Tlf.: 28298632

Turen går til Geilo (Norge), hvor HSOK tidligere har haft
mange skiture til, men det er en del år siden vi sidst har
været der, så nu må det være på tide at gense området,
der byder på fint terræn for både alpint som langrend.
Hvis der findes medlemmer, der gerne vil med, så kontakt
mig hurtigst muligt, så vil jeg undersøge, om der er ledige
pladser.
Flemming Larsen, 23 30 41 50
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Husk der er håndværkerfradrag, når vi installerer din nye alarm.
Vi kører ud til dig og gi’r et gratis uforpligtende tilbud.
DANSK VIDEOSIKKERHED.dk

• Professionel
Videoovervågning
• Privat Alarmer
• Drone Foto

60 45 11 11

DANSK VIDEOSIKKERHED - 60 45 11 11
- Professionel Videoovervågning

