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28. juli, 2017
Redaktør:
Flemming Larsen
fllarsen@image.dk
Tlf.: 49 13 12 84
Stof til Sokken sendes til følgende:

Klubbens bestyrelse:
Formand:
Kassereren:
Bankkonto:
Ski:
Løb:
Klubhus:

Rolf Lund
Tordenskjoldsvej 8
Ruth Waidtløw
Hathjulet 45
2255-0274114126
Flemming Larsen Topasvej 8
Kenneth Sørensen Heimdalsvej 22 B
Lille Godthåb
Gl. Hellebækvej 63A

3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
3140 Ålsgårde 23 86 83 42
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

m.krogs@stofanet.dk
eva.mullert@email.dk
birgitte.k@stofanet.dk
olai@stofanet.dk
hogsjorg@stofanet.dk

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. 09:15
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, ...............................................................Nygård
O-tekniktræning ....................................................Klubgården
Løbetræning (Lang tur 15 - 22 km) ..........................Klubgården
Løbetræning (Interval Sjoskerne) .............................Klubgården
Cykeltræning, (Racer) Opsaml. Nygård 9:30 ....................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykeltræning, (Racer) ...................................................Nygård
Løbetræning...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykeltræning, (Racer) ..................................................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

Turbotøser:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 28 29 86 32

Cykling
Maleren
Tlf.: 40 37 56 43

E-mail: m.krogs@stofanet.dk

Fredagsløberne

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

Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14

Forsidebilledet

Kurt Jørgensen

Anna Lise Lyk fra vores påskeløb i Klosterris Hegn
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indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling og så
håber jeg på, at vi samtidig kan få udvidet bestyrelsen,
når de enkelte arbejdsopgaver bliver overskuelige og velafgrænsede.
Der mangler nu kun 3 skåninger och en dansk. Lad det
være lige så nemt for Flemming af få hjælp til dette løb.
Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god sommer.
Rolf
Efter et noget koldt forår begynder jeg at tro på varmere
tider. Jeg begynder også at tro på bedre tider for HSOK.
Motionsafdelingen er godt i gang med et løbetræningsfremstød og der er potentiale til nye medlemmer.
Ungdomsafdelingen har været i Sverige til Tiomila og holdet gennemførte og fik en oplevelse for livet. I det hele
taget har klubbens ungdomsløbere været ualmindeligt flittige i de sidste par måneder.

Sarah, Dicte og Nynne forbereder sig til SM-stafet
Lige om lidt er der Kronborgstafet og der bliver deltagerrekord igen i år. Antallet af hold er moderat stigende år
for år. Sidste år 499 hold, i år er der foreløbig tilmeldt 580
hold. Det kan vi stadig håndtere ( eller det vil vise sig).
Det er en glæde at det har været så let at skaffe hjælpere.
Tak for det.
Som det kan ses andetsteds i bladet lægges der op til en
diskussion af vores vedtægter. Der bliver en klubaften
mandag den 12. juni med spisning. Efter sommerferien

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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HSOK`s klubtøj
Fra klubbens formidler og
forvalter af klubtøj, har
Redaktionen modtaget følgende:

Velkommen til:

Vi laver en bestillingsrunde
på nyt klubtøj i løbet af sommeren med frist til 15. august.
Vi vil opsætte bestillingslister
i Klubgården og tillige på
klubbens hjemmeside, så hold
øje ….. og få bestilt, idet: Jo
større vores ordre er, jo billigere får vi det!

Vinnie Helmann
Gl. Hellebækvej 55
3000 Helsingør
Morten Halmø Petersen
Strandgade 7
3000 Helsingør
Oscar Hjørlund
Mørdrupvej 71B
3060 Espergærde

Hvis nogen ligger inde med
en herre O-bluse med lynlås,
str. L, som ikke bruges, så har
jeg én, der gerne vil købe.
Henvendelse herom til
Birgitte, mobil 22770836 –
birgitte.k@stofanet.dk.

Adresseændring.
Sarah Dinesen
Mjølnersvej 17
3000 Helsingør

Sune Larsen
Valmuevej 2
3000 Helsingør.

Opdatering af klubtøj på
lager pr. 15.5.17 ser således
ud:

Annoncer i Sokken
P r i s er f o r 2 0 1 7
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

"HSOK"s
hjemmeside

Dame:
1 stk. O-bluse, str. L
2 stk. Singlet, str. S og L
1 stk. T-shirt, Run str. S
Herre:
1 stk. Singlet, str. XL
2 stk. T-shirt, Run str. S
Til alle:
Necks (halsrør) med HOSK
logo
Redaktionen

LARS LUNDSGAARD

hsok.dk
OBS

aut. el-installatør

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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John Steenfeldt fyldte

80 år
den 23. maj 2017, i hvilken forbindelse Helsingør Kongelige Skydeselskab lagde lokaler til et
"Åbent hus" arrangement, hvor rigtig mange mennesker mødte frem for at lykønske John med
dagen.
Naturligvis mødte der mange HSOK`ere frem, men John er jo også en kendt op meget populær
person i HSOK, hvor John netop i år for 50 år siden var med til at stifte HSOK, og som John for
øvrigt for år tilbage blev æresmedlem af. I dag er John formand for HSOK`s Venner, en klub John
for øvrigt selv var med til at stifte for mange år siden.
Det blev en fin dag for John og de mange gæster, hvor især John`s barnebarn, Jeppe, gjorde lykke
gennem sin sang og musik for sin farfar, og hvor vores fhv. borgmester Per Tærsbøl tillige fik sagt
nogle "borgerlige" ord til John.
Så en stor tak til John (og Karen) for den fine reception, herunder det dejlige udbud af "vådt og
tørt"
Redaktionen ønsker hjertelig tillykke
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Forslag til ændringer af klubbens love:

medlemmerne uden for bestyrelsen to revisorer og en
revisor-suppleant. Valgene finder sted som ved bestyrelsesvalg.
Revision af regnskabet skal foretages af revisorerne hvert
år inden generalforsamlingen.
Desuden skal der af revisorerne uanmeldt udføres kasseeftersyn mindst en gang om året. Ekstrakt / udskrift af det
reviderede driftsregnskab og status fremlægges skriftligt i
klubgården for medlemmerne inden generalforsamlingen.

Som varslet i sidste nummer af Sokken (April 2017) har
bestyrelsen planer om at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling med henblik på at få ændret klubbens
love og få valgt en større bestyrelse.
Planen er at vi holder en

Klubaften med spisning mandag den 12. juni
kl. 18.30

§ 8 Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den
ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februarmarts måned. Den skal varsles skriftligt mindst 14 dage
forud.
Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Beretning fra relevante funktionsområder.
4) Kassererens beretning.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Fremlæggelse af aktivitetsplaner.
7) Fastlæggelse af kontingent.
8) Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftligt i formuleret stand være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, der
henvises desuden til § 13 og § 14.
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ingen
stemmeret.
Valgbar til bestyrelsen og revisioner kun medlemmer, der
er fyldt 18 år.

umiddelbart efter mandagstræningen. På klubaftenen diskuterer vi ændringsforslaget - evt. kommer med ændringer til ændringsforslaget, således at vi en gang efter sommerferien kan gennemføre en ekstraordinær generalforsamling på et godt grundlag.
Dette er det foreløbige ændringsforslag. De gældende love
kan ses på www.hsok.dk. Ændringerne er markeret med
kursiv.
§ 1 Klubbens navn er HSOK (Helsingør Ski-, Løbe- og
Orienteringsklub
§3. Klubben er tilsluttet følgende forbund under
Danmarks Idræts Forbund: Dansk Orienteringsforbund,
Dansk Skiforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund.
§ 5. Klubbens bestyrelse vælges enkeltvis af generalforsamlingen og består af:
1) Formand
2) Kasserer
3) 5-7 medlemmer, som hver har et funktionsområde.
Formand og kasserer vælges for to år ad gangen.
Formanden vælges på lige år, kassereren vælges på ulige
år.
Funktionsområderne for den øvrige bestyrelse offentliggøres i
forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges enkeltvis for et år af gangen.
Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et
medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Ved
stemmelighed gør dirigentens stemme udslaget.
Ved forfald af bestyrelsesmedlemmer udpeger bestyrelsen
nye ledere til disse poster.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og er
berettiget til at delegere ansvaret for den daglige ledelse til
et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen
er berettiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af klubbens daglige drift.
Bestyrelsen kan når den er valgt justere de nøjagtige funktionsområder.
Til supplement af klubbens love udarbejder bestyrelsen et
sæt ordensregler.
§ 7: Regnskab og Revision:
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi.
Klubbens kasserer fører klubbens regnskab, der fremlægges på generalforsamlingen.
Der vælges en passende bankforbindelse. Foreningens kassebeholdning administreres af den til enhver tid værende kasserer. Over for banken kan den til enhver tid værende kasserer og/eller foreningens formand - hver for sig - disponere over foreningens midler.
Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.
Til revision af regnskabet vælger generalforsamlingen af

Hvis ændringerne går igennem forestiller jeg mig en
bestyrelse på 8 personer, der f.eks. kan have følgende
funktionsområder repræsenteret:
1.
Formand
2.
Kasserer
3.
Sekretær og klubadministrator: En funktionsleder,
der tager sig af medlemsbevægelser og aflaster formanden
ved at være et filter, som modtager henvendelser udefra
og sorterer dem til de relevante funktionsledere
4.
Løbetræning: En funktionsleder, der tager sig af
koordineringen af løbetræningen i klubben, samt er koordinator af kvindeløbet og 10'eren.
5.
Orienteringstræning: En funktionsleder, der koordinerer klubbens o-træning. Det kunne også være en funktionsleder for korttegning.
6.
Kommunikation: En funktionsleder, som koordinerer hjemmeside, PR, Facebook og Sokken.
7.
Ungdom: En funktionsleder, der koordinerer ungdomstræningen.
8.
Arrangement: En funktionsleder, der koordinerer
o-løbsarrangementer og Kronborgsstafetten
Skiløb, materiel, klubgård er for små områder til at kunne
bære en bestyrelsespost - efter min mening. Rolf
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Nyt fra kassereren.

flere gange gået og ventet på svar i 2 dage, og alligevel har jeg
skullet rykke for svar. En gang ringede jeg og sagde, at nu
havde de altså kun 1 time inden time out. De nåede det. Men
med hensyn til min sidste forespørgsel måtte jeg også rykke
for svar, og her tog det 3 bankdage.

I dag har jeg taget brokkassen
frem. Først vil jeg lige prioritere at det ikke er selve grundelementerne i kassererjobbet,
dvs. betaling af regninger og
bogføring af indtægter og
udgifter. Det er til at overkomme. Det er alt det andet, som tager tid.
Det er meningen at kontingentbetaling i fremtiden skal foregå
via betalingsservice, og jeg håber at alle vil tilmelde sig denne
ordning. Det vil spare meget tid for kassereren, og tid er efterhånden en mangelvare for alle. Desværre så forekommer det
mig svært at oprette aftaler med nets, dels fordi jeg ikke helt
forstår at udfylde de rubrikker som kræves. Jeg er ganske
enkelt usikker på, hvor jeg skal sætte kryds. Er det i rubrikken: datatransport via internettet (HTTP/S) eller er det: datatransport via internettet (SFTP)? Og hvilket delsystem vil vi
benytte os af????? Nogle oplysninger skal komme fra vores
bank, i vores tilfælde Nordea. Og hvis der er nogen, jeg er
træt af, så er det Nordea. Det er så ringe en service. Nu fremgår det af deres hjemmeside, at virksomheder kan få hjælp til
betalingsservice. Så jeg cyklede ned til Nordea på Stengade.
Men ved servicekassen oplyste to damer mig om at det skam
ikke var noget de kendte til, og det var ikke noget de tog sig
af. Den unge mand som oprindelig ekspederede mig, og som
havde hidkaldt de to damer, ville dog gerne hjælpe, men da
der ikke er tilknyttet en bankrådgiver til klubbens konti, så
kunne han ikke hjælpe mere. Så jeg måtte cykle hjem igen
med uforrettet sag. Nogen vil måske spørge, hvorfor jeg ikke
ringede til Nordea i Stengade, men det kan ikke lade sig gøre.
Telefonnumre til lokalafdelinger bliver holdt ganske tæt ind
til kroppen. Vil man i kontakt med Nordea, er man tvunget til
at ringe til et call-center et eller andet sted i verden.
Medarbejderne der, taler dog et pænt dansk, måske med en
smule jysk accent, og de er flinke, stiller gerne om til
Helsingør, men bliver telefonen ikke taget i Helsingør, så tilbyder man, at der ringes op senere, så heller ikke på denne
må kan man lokke et telefonnummer ud af Nordea. Det med
senere skal forstås således, at Nordea har som målsætning, at
opringningerne sker indenfor 2 bankdage. Så jeg har altså

Jeg er ikke færdig med Nordea. Nordea har desværre været
indblandet i noget snavs, som lidt for ivrige medhjælpere til
at overføre penge til skattely lande. Nu vil Nordea gerne rette
op på sit image og vise, at man gør noget for at undgå lignende skandaler. Derfor har jeg med posten fået et brev indeholdende en kode til log-in på banken for at afgive en mængde
oplysninger. Og her bliver klubben ligestillet med en virksomhed. I brevet stod, at det ville tage en 15-20 minutter. Jeg
nåede aldrig at blive helt færdig efter en halv time. Jeg skulle
svare på, om jeg forventede at sende penge til udlandet og i
bekræftende fald til hvilket land. Allerede her kom jeg i
knibe. Skulle jeg vælge at skrive at jeg havde sendt startafgift
til Sverige på 500 svenske eller skulle jeg vælge at skrive at
jeg havde sendt startafgifter til Tjekkiet for ungdomsløberne?
Om klubben ville modtage penge fra udlandet. Her skyndte
jeg mig at skrive at vi nok får lidt i forbindelse med 3 skåninger og 1 dansk. Så skulle der vedhæftes kopi af mit pas –
billedsiden – referat fra generalforsamlingen, her måtte jeg
erfare, at referatet som jeg havde liggende i Word, ikke kunne
godtages, da alle dokumenter skulle medsendes i pdf-format så måtte jeg i gang med at gemme i pdf-format. Så skulle der
også medsendes vedtægter, udskrift fra forhandlingsprotokol,
tegningsregler og sådan blev det ved. Mange af de ønskede
dokumenter har overhovedet ikke noget med en forening at
gøre, derfor besluttede jeg, at dem ville jeg så springe over og
trykkede derfor på tasten send. Men nej. Tilbagemeldingen
lød at jeg ikke havde vedhæftet alle de ønskede dokumenter.
Så blev jeg sur og trykkede på esc-tasten. Heldigvis skulle
Mogens og jeg på en uges ferie i Lemvig næste dag. Nu venter jeg på et nyt brev med rykker og ny kode.
Jeg må vel på den igen, men nu har jeg tænkt over det og jeg
har besluttet at skrive et dokument med teksten: ”efterspurgte
dokument forefindes ikke”, og vedhæfte det, hvor jeg ikke
har noget relevant. Går den ikke, må jeg ringe til call-centeret.
God Sommer. Ruth Waidtløw

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
Priser for 2017
1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år
1/4 side..........600 kr. pr. år
minimum........500 kr. pr. år

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

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,

13. juni

Horserød Hegn
P-pladser på Esrumvej

20. juni

Danstrup Hegn
P-plads på Helsingørsvej

o.s.v.

Herefter sommerferie indtil 15. august 2017

NB!
Klubmesterskaberne og ikke mindst fejring af at
HSOK er fyldt 50 år i år er ikke glemt. Det var blot
ikke muligt at finde datoer i foråret.

49 21 22 11
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HSOK’ påske cup 2017
Vores ”Påskecup” var på mange måder noget anderledes end normalt, hvor årsagen hertil var mange. For det
første havde en del af det faste stævneteam besluttet at
deltage i påskeløbene i Jylland, der i år var henlagt til
Nationalparken Thy samt Tved Plantage, hvor sidstnævnte ligger ud til Vesterhavet. Denne beslutning
bevirkede, at vores Påskecub, der normalt består af 4 løb,
nu blev ændret til 2 løb, hhv. Påskedag og 2. Påskedag.
Optakten til disse 2 løb var dog med visse vanskeligheder, hvor vejret bestemt ikke var med os omkring etableringen af stævnepladsen, idet et kraftigt snefald satte ind
og i en sådan grad, at lastbilen med alt grej kørte fast i
sneen og efterfølgende frøs fast. Først tidlig morgen på 1.
stævnedag fik vi med fælles kræfter trukket lastbilen fri,
hvorefter vi kunne afslutte indretningen.
For os, der var deltagere i det jyske arrangement, måtte
vi på egen krop konstatere, at vejret 3. dagen var noget
”særligt”, idet regnen styrtede ned under hele dagens
løb, og da temperaturen kun lå mellem 3 – 5 grader, var
det en barsk dag for deltagerne, men det er vel også en
charme ved o-løb!!
Sådan blev vejret heldigvis ikke under vores 2 løb, selv

om metrologerne havde ”lovet” det. Vi fik sol begge
dage, så trods opstarten på stævnet, blev det alt i alt et
par gode o-løbs dage.
Selv om antallet af deltagere var tilfredsstillende (stigende i de sidste par år), er der endnu ikke taget stilling til,
om der også næste år bliver ”Påskecup”, så fra min side
skal jeg her rette en stor tak til teamet bag løbet gennem
de mange, mange år, hvor John Mienè og Flemming
Marcussen altid har klaret starten, Jørgen Jensen med
assistance fra Karina Dixen og Lasse Nielsson, har stået
for det EDB-mæssige (målgang, resultatformidling
m.v.), samt nogle ”løsarbejdere” (parkering, uddeling af
saft m.m.)
Tak for i år!

Fl. L.
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Arrangementet består som vanlig af 4 etaper, hvor tilmeldingen
hertil sker til Helsingborg SOK, jfr. link herom via vores hjemmeside. Hvis man ønsker at deltage i løbet i Krogenberg, er dette
muligt, idet der tilbydes åbne baner af forskellige kategorier.
Banelæggeren for vores andel er også i år Laus Seir, som tidligere har varetaget denne rolle med stor succes, så mød bare op på
dagen, hvor der som oven for nævnt tilbydes åbne baner.
Hvis nogle af jer har lyst til at deltage som hjælper i arrangementet, så meld jer meget gerne til Laus eller undertegnede.
Flemming L

3 Skåningar och en Dansk 2017
Vi er jo en klub med mange traditioner omkring arrangementer. Et
af disse traditionsrige arrangementer er vores andel af ”3
Skåningar och en Dansk”, der i år finder sted lørdag, den 17.
juni, og løbet skal foregå i Krogenberg Hegn.
Som stævneplads har vi valgt et område i bøgeskoven på hjørnet
af Hornbækvej og Krogenbergvej , hvorfra der vil være ca. 400
meter til start. Deltagerne består primært af løbere fra Sverige,
hvor lang de fleste vil blive transporteret i busser, men for deltagere i egen bil sker parkeringen ved på den ”høje ” parkeringsplads med indkørsel fra Hornbækvej, hvorfra der er ca. 300 – 400
at gå til stævnepladsen.

Sprint MTB-0-løb 12. maj i Frederiksværk
4 hsok’ere deltog med fine placeringer:

I dame 60 vandt Birgitte Krüger i tiden 26,05. 1,47 ned til
nr. 2.
Mette Hansen blev nr. 4.
I herre 50, vandt Laus i tiden 24,41, med kun 9 sek. ned til
nr. 2.
I herre 60, havde Fl. Wennelboe desværre fejlklip.

Dagen efter blev der kørt i Grønholt Vang på
den lange distance.

I dame 60, blev Mette Seir nr. 2 i tiden 46,35, slået med 40
sek.
I h.erre 50, blev Laus nr. 2, i tiden 1,18,15.
I herre 60, blev Fl. Wendelboe nr. 7 i tiden 1,25,16

Flemming Wendelboe, en flittig gæst når der er MTB-oløb
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Tips og Tricks
Til de store løb, har man i flere år kunne følge eliteløbernes vejvalg fordi de løber med GPS-vest og deres løb
bagefter lægges på nettet. Jeg husker stadig Maja’s Alms
bedrifter til WM-stafet sidste år, som man ovenikøbet
kunne se live. Det er god og lærerig underholdning, som
er sjovere at se på end DR1’s boligprogrammer. Men hver
sin smag...

vedkommende vil det give mig nyttige oplysninger om det
kan betale sig at gå lige på eller tage udenomsvejvalg. Hvis
du af til ikke ved, hvor du har været og tit bommer, bliver
det et godt værktøj til at blive klogere. Det kan altid betale
sig at analysere sit løb. God fornøjelse.
Rolf

De mest teknikkyndige orienteringsløbere har i mange år
gjort eliteløberne kunsten efter. Ved hjælp af eget GPS-ur
og forskellige krumspring, har de lagt kortet ind på computeren og synkroniseret koordinaterne og på den måde
fået tegnet vejvalget ind.
Som det ser ud nu, lader det til at teknikken i fremtiden
bliver meget nemmere. Du kan bruge din mobiltelefon og
downloade en app, der hedder Livelox. Det er endnu ikke
lykkedes mig at finde et løb, hvor kortene lægges op af
arrangøren samtidig med at jeg selv har husket at medbringe min mobiltelefon - og tænde den. Fungerer det som
det skal, kan man bagefter afspille sit løb og nyde, hvordan man glider gennem terrænet og snupper post efter
post. Og endnu bedre - se hvad ens konkurrenter gjorde
og om det kunne betale sig. Mange svenske klubber benytter allerede teknikken til klubtræninger og resultatet kan
ses på nettet.
Jeg tror det inden længe vil blive meget almindeligt, at
have den mulighed for at analysere sit løb. For mit eget
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Dicte ved publikumsposten til SM-stafet.
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Ungdomsafdelingen deltog
ved 10 Mila.
Det var en flok trætte, møgbeskidte, men glade ungdomsløbere der blev afleveret ved de respektives bopæle søndag eftermiddag efter en hektisk 10 Mila weekend i
Gøteborg.

skulle klare at finde en tør plet.
Så er det nu at jeg vil komme med et godt råd… kom ikke
med et nyt telt du aldrig har stillet op, en regnfuld, bælg
mørk nat og prøv at stille det op efter anvisningen på pakken – kæft en opgave – heldigvis havde Olivia en veninde
der havde et telt nogenlunde magen til vores, så det kom
op og kl 24 kom vi til køjs, pigerne i det fine nye telt og
træneren i et lille festival telt ved siden af.
Det blev en kold nat – iskold – for da regnen stoppede og
det klarede op blev det koldt, ikke frost, men tæt på med
de 2 grader den kom ned på. Det blev ikke til meget søvn
den nat, men da kl var 6 og solen stod op og vi alligevel
var vågne, fik vi lavet morgenmad, så løberne kunne blunde lidt bagefter og ellers være klar til de var var kommet
for, 10 Mila ungdomsstafetten.
Kl 10:30 gik starten, 32o hold blev sendt afsted, direkte på
storskærm og streamet på Internettet, der var speakning,
kameraer ved posterne, skov speaker ved andre poster,
meget stort og flot arrangement. På selve arenaen kunne
man sidder på nogle bakker og følge stafetten live på storskærm med billeder fra skoven og GPS opfølgning på
løbskortet, altid lavet så det ikke afslørede noget for andre
løbere, men alligevel så man hele tiden kunne følge udviklingen i skoven.
Det blev 4 ”tuffe” ture vores debutanter kom ud på, skoven var stort set vildmark, blottet for stier kun med mange
kurver, klipper, og diffuse moser, ganske svært – som
Dicte sagde bagefter – en mellemsvær bane her – så er en
svær i Klosterris vand ved siden af.
De kom alle 4 fint igennem og det var ellers med bange
anelser at jeg sendte hver enkelt i skoven, men de var rolige havde kortkontakt og var sikre, gjorde som de havde
lært. Det var der andre som ikke gjorde, 35 hold udgik på
grund af fejlklip eller sværheds graden.
Vores mål var at gennemfører, ikke udgå og målet blev
nået. Der er mange drenge med på de forskellige hold, der
var ikke mange som os, som stillede med 4 piger, så det er
lidt op ad bakke at konkurrere med hold hvor der er op til
3 drenge og hvor de ældste må være 16 år, så placerings
mæssigt har vi ingen chance og slet ikke som debutanter,
men de fik værdifuld erfaring og masser af motivation, for
selvom det var det sværeste de nogensinde havde løbet,
selvom stævnepladsen og startområdet var så pløret at
”smatten” på Roskilde blot er en vandpyt ved siden af, så
er det også sådan noget her de går til orientering for at
være med til.

De var ellers rene og pæne da de blev hentet fredag ved 17
tiden og efter et bilskifte fra den lille Aygo til den lidt større Corolla, satte 10 Mila holdet, i den totalt tæt pakkede
Corolla, retning imod Gøteborg. Det regnede det meste af
vejen og da vi kom til Gøteborg kunne viskerne næsten
ikke klare mere, det styrtede ned og på Facebook kunne
man læse at arrangørende var lidt desperate over parkeringsforholdene, ligesom de opfordrede til både regntøj og
røjsere. Da vi landede fik vi dog lov at parkere på den
temmelig opkørte først planlagte mark, men kun fordi at
bilen skulle blive der hele weekenden, alle der skulle
bruge deres køretøj i løbet af weekenden fik anvist parkering langt væk på sideveje, ja helt ind til Gøteborg og så
kunne man tage bybussen til stævne området. Heldigvis
blev vi så fri for det, det havde været helt uoverskueligt at
skulle slæbe alle vores ting igennem et offentligt transport
system.
Klokken var henad 22 da vi fandt vores lille 5 x 5 meter
grund, men der var ikke meget grund, men vand, blankt
vand ,flere steder og svært at finde ud af hvordan vi lige

12

Ungdom

SOKKEN

Resten af lørdagen var der først damestafet med 350 hold
af 5 damer og kl 21 startede så den ”rigtige” 10Mila stafet
med 400 styks 10 mands hold. Vi skulle selvfølgelig opleve
det hele og der var ”fri” sengetid for det var svært at løsrive sig fra alt det spændende på storskærmen, når arenaen
er fyldt med flere tusinde tilskuere, spændingen og dramaerne på GPS visningen på kortene på storskærmen er
på sit højeste, billeder fra poster i skoven viser at favoritterne taber tid, ja så er det godt nok svært at forlade
området og finde teltet.. Kl 23 var holdlederen færdig og
kl 24 fulgte Sarah, Nynne og Olivia efter imens Dicte med
sine klassekammerater fra idrætslinjen på skolen lige nappede hele natten foran storskærmen.
Det kan godt være at natten imellem fredag og lørdag var
kold – men det var intet imod hvad det var lørdag til søndag. Vores sorte og grønne telte var nu pænt ensfarvede
søndag morgen, nemlig frosthvide, for der var nattefrost,
men så er det jo godt vi havde erfaring fra forrige nat, for
selvom det var koldere, så var vi forberedte, sov med hue
og vanter, 3 lag tøj og i sovepose til op over næsen så vi fik
sovet og vi holdt varmen.
Søndag var der målgang i 10 Mila herrestafetten da 10 tur
kom i mål henad kl 8, det var egentlig beregnet til kl 7,
men terrænet som jo også bar præg af den meget regn
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gjorde det hele tungere, så vi nåede da at se de sidste etaper, vinderne og den store festivitas omkring podiepladserne inden den stod på nedpakning og tilbage slæb af alle
vores ting til Corollaèn, som igen blev top pakket og så gik
det ellers imod Helsingborg. Vi var dog knapt ude af
Gøteborg så sov alle pigerne og så kunne chaufføren jo
ellers slappe af og nyde roen lidt.
Bjarne Jensen

Ungdom

SOKKEN

NYT OVERNATNINGSTELT TIL
UNGDOMSAFDELINGEN.
Stor tak til HSOKs venner for donationer som gjorde det
muligt at indkøbe diverse overnatningsudstyr, herunder et

SM-stafet
SM stafet var en af de store udfordringer, udover 10
Mila, faktisk den største HSOK ungdom havde været
ude i.
Hos ungdomsløberne er de yngstes klasse en klasse
for både drenge og piger hvor blandt andet den ene
tur er en let bane.
Vi havde derfor valgt at stille op imod pigerne I D16
som jo er den klasse som venter når sæsonen er slut.
D16 er svære baner både i individuelle løb og i stafet.
Der var kun 3 hold tilmeldt i D16 SM stafet som så
skulle dele medaljerne imellem sig.
Da Dicte havde været syg og sengeliggende dagene
op til og vores andre løbere ikke var til rådighed og
kunne erstatte Dicte blev aftalen at det blot handlede
om at gennemføre, ingen fejlklip og ingen som udgik,
på den måde var vi sikre på en medalje. Aftalen blev
der levet op til, pigerne gennemførte de svære baner
og fik deres velfortjente bronze medalje , fik en masse
erfaring og efter løbet indtog Dicte igen sygesengen
og var først rask nogle dage efter .
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større overnatningstelt til de lidt længere ture.
Teltet blev taget i brug ved 10 Mila i Gøteborg, hvor det
kunne konstateres at der Ikke var indlagt varme, men dog
var rimen fra nattens frost ikke trukket igennem teltdugen,
men lå pænt udenpå som et hvidt is lag.
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Påsken var tæt pakket med O-Løb i
ungdomsafdelingen

Risby Vang, hvor de 3 tordnede deres baner rundt, så ikke
andre kom til fadet. Dicte blev 1 og Olivia 2 på den
mellemsvære bane med 23 deltagere og Emily blev 2"er på
den lette bane med 8 deltagere.

Rolf havde lejet et suverænt sommerhus, med et anneks,
så Team HSOK ungdom havde deres eget hus i første del
af påsken, hvor ungdomsafdelingen var sammen med
1700 andre til 3 etapers påskeløb i Thy.

Dag 2 i Klosterris hegn blev stort set en kopi af dag1, bortset fra den detalje at en Allerød dreng fik klemt sig ind
imellem Dicte og Olivia.
Det ændrede dog ikke ved det endelige resultat, at Dicte
vandt mellemsvær med Olivia på 2 pladsen og Emily
debuterede med en 2 plads. Super flot.

Arrangør klubberne havde fundet Danmarks sværeste terræner, så der var på forhånd lagt op til masse af hygge og
sjov, men der skulle nok også komme en frustration eller 2
over skovene eller klit plantagerne som det hedder, deroppe i det Nordvestlige Jylland .
Det meste af den nordiske elite var samlet i D14, og med
en meget godkendt 10 plads blandt de 34 startende var det
Dicte som kom længst frem på resultatlisten.

Efter en påske spækket med O-Løb glædede deltagerne sig
til at komme i skole og slappe af igen .
Bjarne Jensen

Sarah er ved at stabilisere sig i midten af D-14 og præsterede undervejs i stævnet at have en " hurtigste stræktid" på
3 etapes post 3 Nynne udgik på 3 etape og fik derfor ikke nogen endelig
placering, men ligger på 1 og 2 etape også ca midt i D14
feltet .
Sophie som ikke træner regelmæssigt, men er med på forskellige weekender og ture stillede op i D15c, men fejlklip
gjorde at hun ikke fik nogen endelig placering i klassen.
Trods de lidt blandede resultater var stemningen høj, og
hvad de ikke opnåede i resultater nåede de i socialt samvær og hygge.
Efter en lang hjemtur fra Hanstholm til Helsingør i silende
regn, var der lige plads til et par timers søvn inden påskecuppen stod for døren.

3 top placeringer ved påske cuppen i Nordsjælland

Vi kom som skrevet hjem fra påskeløbene i Thy lørdag sen
aften og allerede søndag formiddag stod de næste løb på
ungdoms programmet.
HSOK er arrangør af påskecuppens 2 løb og ud over Dicte
som deltager i alt hvad der er på sæsonlisten, deltog Olivia
og Emily, som ikke var med i Thy.
Man fornemmede de friske kræfter allerede ved 1 etape i

Dicte
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Hvad er et normalt blodtryk?
Et normalt blodtryk ligger
omkring 120/80. Blodtrykket kan
stige med alderen fordi pulsårerne bliver stivere. Nervøsitet og
livsstil påvirker også blodtrykket,
men det er ikke altid farligt. Du
kan måle blodtrykket selv derhjemme eller få lægen til det.
Et normalt blodtryk ligger
mellem 100-140 og 60-90
Et normalt blodtryk ligger med
den høje værdi (det systoliske
tryk) i intervallet 100-140 og med
den lave værdi (det diastoliske
tryk) i intervallet 60-90. Det skal
måles efter ca. 5 minutters hvile,
og uden at man har røget tobak
eller drukket kaffe umiddelbart
inden.
Med alderen bliver pulsårene stivere og mindre eftergivelige.
Derfor kan nogen opleve at blodtrykket stiger med alderen, og det
er ikke unormalt at have et systolisk blodtryk på omkring 150
mmHg i 70 års alderen.
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VERDENS FØRSTE WIENERBRØDSLØB
AF ERIK TROLLE
To friske fyre Tom Steffe og Ole Skjellerup der
begge elsker at løbe i naturen omkring Helsingør
har fået den glimrende ide at afholde verdens
første Wienerbrødsløb søndag den 6. august.
Starten kommer til at gå ved Sommariva klokken
9,30 og der vil være to distancer at vælge mellem
10 km. og en halvmarathon 21,1 km.
Det er meningen at deltagerne skal have oplevelsen at løbe i sit eget tempo og samtidig modtage de mange naturindtryk som ruten byder på
med poster ved Hammermøllen, Anes Hus,
Helsingør Havn, Julebæk Strand og
Kobberdammen.
Derudover vil ruten føre løberne igennem
Hellebæk Kohave, forbi Marienlyst Slot og rundt
om Kronborg.

Kulhydraterne indtages gennem Wienerbrød på
depoterne og mon ikke der også bydes på en
kop kaffe eller anden væske.
Målstregen er ved Højstrup Station og her er forberedt et sjovt indslag som foreløbig forbliver
som en hemmelighed.
Startprisen er kr. 145 på 10 km og kr. 245 på
halvmarathon frem til 30. juni hvorefter startgebyret sættes op.
Tilmelding kan ske via løbets hjemmeside
Wienerbrødsløbet.
Er du løbeentusiast eller livsnyder så er her
chancen for at være med i en Verdens
begivenhed.
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VENNERNE BØD PÅ EN FESTLIG OG
OPLYSENDE AFTEN I HELSINGØR
AF ERIK TROLLE
På opfordring af HSOKs venner i vort gode medlemsblad,
som takket være vennerne fortsat udkommer på tryk,
havde jeg udfor den 2. maj sat et stort kryds da en indbydelse kunne ventes til denne dato..
To dage før den omtalte tirsdag kom krydset frem på min
kalender, men invitationen havde jeg ikke set noget til.
Fat i telefonen og kontakt til Anna Lise Lyk som kunne
oplyse at hun bestemt troede jeg havde modtaget indbydelsen, men da også to andre havde ringet om det samme
var hun ikke mere sikker.
Det ordner jeg var beskeden og kort efter var indbydelsen
modtaget.

Et fortsat >> nu levende<< tidligere medlem af byrådet nu
medlem af HSOK Jarl Gerner tronede ligeledes frem på
foto væggen.

Jeg sender selv mail ud hver uge til mine løbepiger og her
konstaterer jeg også at navne lige pludselig forsvinder.
Ingen kan forklare hvad der sker, så vi må konstatere at
mails lever deres eget liv til stor ærgrelse for os der gerne
vil have fat i vor gruppes medlemmer.
Klokken 17,00 mødte jeg op i forhallen til Helsingør
Rådhus hvor mange kendte ansigter ventede mig.

Om det var forfriskningen
der var skyld i det eller det
var planlagt fortæller historien ikke noget om men i
hvert fald sluttede vi i
arresten hvor tidligere
berusede blev anbragt.

En del af de godt 60 fremmødte kendte jeg ikke men heldigvis blev der også flere glædelige gensyn med tidligere
gode venner som jeg ikke havde set i flere år..

SKYDESELSKABET BLEV EN OPLEVELSE

Vor forhenværende borgmester Per Tærsbøl, selv tidligere
idrætsudøver med speciale i fodbold, bød os hjertelig velkommen i det gamle hus.

Vi blev løsladt og gik derefter næsten i samlet flok til
Helsingør Kongelige Privilegerede Skydeselskab hvor værten Walther Zinck bød os velkommen.

Vi begav os op i byrådssalen hvor vi som det første
fik serveret en forfriskning.

Selskabet blev startet for 250 år siden i 1766 kunne den
oplagte vært fortælle og i 1901 blev de nuværende bygninger erhvervet formedelst 36.500 kroner

Så tog Tærsbøl ordet og
forklarede at de der sad på
byrådsstolene sat rigtig
efter deres partifarve
medens vi der sad på tilhørepladserne for en gangs skyld
var i overtal.

Igennem årene er ejendommen blevet ombygget og hvert
år får væggene en skydeskive fra den afgående fuglekonge
ofte udført af fremragende kunstnere.
Så kom dagens højdepunkt store flotte velsmagende
Wiener schnitzler og derefter kaffe/te og æblekage.

Det blev til mange gode historier om de tidligere borgmestre med fokus på kong Peder, Sigurd Schytz
Ove Thelin, Knud, isenkræmmeren og sidst dyrlægen.

Der var udtrækning af vin til de medlemmer der havde
betalt mere end normalt kontingent og da der ved to
navne opstod forvirring trådte formanden John Steenfeldt
resolut til med en ekstra flaske af de gode dråber.

Susi og vi andre fik omgående svar på de spørgsmål vi
stillede Per.

En rigtig god aften var ved at være til ende og den praktiske arrangør Knud Engelsholm skal have stor ros for arrangementet.

Så gik turen til det blå værelse med malerier hvorefter det
lykkedes Per at få jaget Benedikte Kiær ud af det røde
værelse så vi kunne gense foto af alle de tidligere byrådsmedlemmer som havde pligt til at blive fotograferet selv
om de var døde.

Med sit beskedne kontingent kr. 60 må der da være basis
for at endnu flere kan samles til de kommende arrangementer i venners lag.
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Med Larsen på cykelferie
på Mallorca

Supervejr da vi var på Mallorca og cykle vejene tynde. Mændende kørte mest i bjergene som der er mange af på øen.
Pigerne fik også kørt en hel del km. -med Kirsten som indpisker. Frokosten og kaffepauser er selvfølgelig en vigtig del af
turene.

Kl. er 9:30,
klar til afgang

På vej til bjergene på de
fredelige cykelveje,
hvor der kun er
lidt trafik
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Vi kører ud til dig og gi’r et gratis uforpligtigende tilbud
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