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Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Carsten Agger

Tlf.: 21 48 34 24

Orientering
Ungdom:

Bjarne Jensen
Tlf.: 24 68 44 92

Motion:
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
Maleren

Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14 

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

Børn og unge til og med 25 år 262 kr. halvårl.
Senior fyldt 26 år 367 kr. halvårl.
Pensionister fyldt 65 år 262 kr. halvårl.
Familie på samme bopæl 630 kr. halvårl.
Passive 210 kr. årligt.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Rolf Lund Tordenskjoldsvej 8 3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Ruth Waidtløw Hathjulet 45 3140 Ålsgårde 23 86 83 42 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Carsten Agger Dageløkkevej 47 3050 Humlebæk 21 48 34 24 carstenaggerhsok@gmail.com
Ski: Flemming Larsen Topasvej 8 3060 Esperg. 23 30 41 50 fllarsen@image.dk
Motion: Kenneth Sørensen Heimdalsvej 22 B 3000 Helsingør 40 13 04 66 khs@sampension.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding:
Sekretariat: Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 49 21 80 37 m.krogs@stofanet.dk
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Birgitte Krüger Ydunsvej 14 3000 Helsingør 22 77 08 36 birgitte.k@stofanet.dk
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 25 32 67 39 olai@stofanet.dk
Klubg.form.:Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 20 85 74 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: John Steenfeldt Stürup Plads 3. 3000 Helsingør 20 13 08 58 jsj@infoconsult.dk
Kassereren: Anna Lise Lyk Rolighedsparken 24 3060 Esperg. 28 44 03 33 allyk@email.dk

Faste træningstider:

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

A dresseændringer,  t i lføjelser,  evt .  e-mailadresser 
til  klubbladet skal meldes til  Kurt .

Udkommer 6 gange årligt.

Næste nr. udkommer april

D E A D L I N E
24. marts, 2017

Redaktør:
Flemming Larsen
fllarsen@image.dk
Tlf.: 49 13 12 84

Stof til Sokken sendes til følgende:

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

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

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

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

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 inde-
holde tekst og/eller navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 2016
Opkrævning sker pr.

1. august og 1. februar

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

Snart vil skovene være klar til mange aktiviteter igen.

Forsidebilledet Kurt Jørgensen
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SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaassffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt

1/10 - 30/4: 30 45 59 97

ee-mmaaiill::  ssyyllvveesstt@@ssyyllvveessttvvvvss..ddkk • HHjjeemmmmeessiiddee::  wwwwww..ssyyllvveessttvvvvss..ddkk

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS
• Blikkenslagerarbejde
• Fjernvarme
• Naturgas
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Så er vi startet på nyt år. Dette nummer af Sokken endte
alligevel med at blive et papirnummer, selvom det blev
annonceret sidste gang, at vi fra 2017 ville gå over til elek-
tronisk udgave. Bestyrelsen har slingret lidt i det og jeg
har ikke fået ros for forløbet, men der er ingen døde og jeg
fornemmer, at de fleste er glade for Sokken i papirudga-
ven. Men det bliver taget op som et punkt på generalfor-
samlingen, om det fortsat skal være sådan. Klubben er
ikke i økonomiske problemer. Mit hovedargument er at
mange/de fleste efterhånden bruger internettet til alt og
det derfor er lige så godt med en elektronisk udgave. Så
kan vi bruge pengene på noget andet eller sætte konting-
entet ned.

Jeg håber derfor, at der kommer en god diskussion om
Sokken til generalforsamlingen. Jeg ser til gengæld alvorli-
gere problemer for klubben end dette. Carsten Agger har
for kort tid siden meddelt, at han ikke genopstiller til
bestyrelsen og det er rigtig ærgerligt. Men Carsten er
hårdt spændt for med sit arbejde og mener ikke han kan
give posten den opmærksomhed, det kræver. Fuld respekt
for den beslutning. Jeg er spændt på, om vi kan finde en,
der kan, i stedet for Carsten. Indtil videre er klubudvik-
lingsprojektet derfor udsat til vi har en ny i bestyrelsen,
der kan tage stilling til oplægget fra i efteråret.

Langt bedre ser det ud i motionsafdelingen. Kenneth og
Bo er gået sammen med Helsingør dagblad og pønser på
en kampagne for nye motionister, som tilbydes et træ-
ningsprogram frem mod Hamletløbet i november. 

HSOK er netop blevet medlem af DGI. Bestyrelsen kunne
ikke sige nej til et foreløbigt gratis medlemskab af DGI,
fordi vi i forvejen var medlem af Dansk Atketikforbund.
DGI har stor erfaring med breddeidræt og rekrutering og
vi håber på at kunne drage nytte af det.

I 2017 venter følgende arrangementer: Sprintløb i
Espergærde fredag den 24. marts. Påskecup 16. og 17.
april. Kronborgstafetten er torsdag den 1. juni. Der er brug
for hjælpere alle tre steder. 
Rolf

Kronborgstafet

Der har været afholdt første møde i styregruppen. Puls
3060 er kommet med i år på lige fod med HIF og HSOK.
Datoen er fastsat til den 1. juni. Der var meget, der gik
godt sidste år, så man fastholder måden at opbygge løbet
på med 2 løberuter og målområde på samme måde. De to
løberuter vil justeres en lille smule, så de bliver lige lange. 
Der er et ønske fra kommunen - fornemmer jeg - at vi på
sigt overtager hele arrangementet, men heldigvis ikke
endnu. Vi har rigtig meget glæde af, at kommunen tager
sig af de tunge poster med tilladelser og sponsorater, samt
hele bespisningen. Der bliver nok lidt flere opgaver i år for
klubberne. Jeg forestiller mig at vi kommer til at tage os af
pakning af startpakker, udlevering af pakkerne og udleve-
ring af frugt og vand f.eks. Måske bliver der en ungdoms-
stafet for SFO’erne i kommunen om eftermiddagen. Det
betyder at det hele skal sættes op lidt før. Ungdommen
kunne nøjes med at løbe Kronborgruten. 

Jeg har lovet at vi stiller med ca. 15 hjælpere på dagen. Jeg
håber på opbakning til dette. 

Rolf



4

SOKKEN

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER

"HSOK"s
hjemmeside
hsok.dk

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

Velkommen til:
Jacqueline Victoria Simonsen
Æblehaven 22
3000 Helsingør

Winnie Heimann
Gl. Hellebækvej 55
3000 Helsingør

Emily Johnsen
Gammel Skovvej 2 A
3060 Espergærde.

MÅSKE  MÅSKE!
I sidste nummer blev det oplyst at decembernummeret ville
blive den sidste udgave i papir og kun have klubbladet på
hjemmesiden.

Der har været mange utilfredse med-
lemmer i HSOK, af bestyrelsens beslut-
ning, så bestyrelsen har nu besluttet, at
dette nummer også skal være en
papirudgave og så træffe en afgørelse
på generalforsamlingen den 1. marts
2017.

Hvis du vil have indflydelse på
om vi fortsat skal have bladet i en
papirudgave, er det vigtigt du
møder op og giver din mening til
kende.

Kurt Jørgensen

Udmeldt:

Lars Ejby Andersen 
Kalle Ketelsen
Jan Larsen
Jens Jonassen
Niels Hansen

Som sædvanlig mange deltagere til jule og nytårsløbene rundt om Gurre sø.
Godt nytår til alle.



5

SOKKEN
Hædersbeviser til HSOK`ere
Her i januar måned har 2 HSOK`ere været i mediernes
søgelys.
Først var det Arne Christensen, der den 7. januar var med
i DR 1 store Gallashow, Sport 2016, der fandt sted i
Herning, og som sikkert nok mange HSOK`ere kikkede
med på via fjernsynsskærmen.
Arne var af Kulturministeriet indstillet til at modtaget
årets handicappris for sin store præstation på Grønland,
hvor Arne som den første blinde langrendsløber gennem-
førte verdens hårdeste skiløb, ”Arctic Circle Race”, der
løbes over 3 etaper med en samlet distance på ca. 160 km,
og hvor der alene på 1. etape var 1.730 højdemeter!
Desværre vandt Arne ikke prisen, men det gør bestemt
ikke hans præstation mindre.
I øvrigt var det da bestemt glædeligt at se, at én af vores
orienteringsvenner, Tim Falck Weber fra Tisvilde Hegn
Orienteringsklub, fik prisen som ”Årets energibundt”.
Efter prisuddelingen fik vi dog et fint glimt af Kronprins
Frederik, der kom over til Arne og gav ham et klap på
skulderen, men de kender jo også hinanden, idet
Kronprinsen også deltog i skiløbet på Grønland.
Ugen efter var det Rolf Lund, der var indstillet til at mod-
tage en pris. Dette skete i forbindelse med Helsingør
Kommunes årlige Sportsgalla 2016”, hvor Rolf var indstil-
let til at modtaget årets ”Veteranpris” for hans præstation i
årets verdensmesterskab i orienteringsløb, hvor Rolf som
bekendt blev en sikker vinder.
Det blev dog ikke veteranprisen, Rolf løb med, men en
særpris, da komiteen bag prisuddelingen mente, at Rolf`s
præstation var noget helt særligt og usædvanligt i
Kommunen, en opfattelse mange af os er helt enig i.
Et STORT TIL LYKKE til Jer begge ønsker HSOK.

Redaktionen

Arne sammen med sin søde og hjælpsomme datter Marie, ved
prisuddelingen i “Boxen” hvor Arne var nomineret til
Kulturministerens handicappris.
(Se også side 22 og 23)
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Nyt fra kassereren

Efter en del skiftende meldinger om
hvorvidt Sokken skulle udkomme i
papirform eller kun elektronisk, så
udkommer Sokken i dette nummer
på papir. Jeg er tilhænger af kun at
udgive bladet elektronisk, da der
kun er 8 medlemmer som ikke har en mailadresse.
Disse medlemmer ville så blive tilbudt en printet udga-
ve. I elektronisk udgave vil man kunne nyde de mange
billeder der er i bladet i farver og ikke kun i sort/hvid.
Det er dyrt at udgive Sokken i bladform, de samlede
udgifter for 2016 fordeler sig således:
Trykning kr. 16.837,50
Frimærker - 3.711,00
Udbringning og fotos - 4.645,00
I alt kr. 25.193,50
Desuden er der annonceindtægter på kr. 3.100,- hvor jeg
ikke ved om annoncørerne vil fortsætte hvis bladet kun
udkommer elektronisk. Flere vil vel nok, men enkelte
vil måske falde fra.

Jeg har hørt sagt, at klubben har råd til det gode, det er
for nogle, at Sokken udkommer i papirform. Det er rig-
tigt at klubben har penge i banken, men jeg synes alli-
gevel at man godt kan tænke sig om og kun bruge
penge på relevante udgifter. Der har også ligget meget
tid og arbejde i at arrangere de events, som har betydet
at der er likvid kapital til rådighed. 

Som I har opdaget (forhåbentlig) har jeg sendt konting-
entopkrævninger ud. Foreløbig har vores nye leveran-
dør – ForeningsAdministrator – ikke skuffet. Det er bil-
ligere, og arbejdsgangene virker velovervejet og
nemme, det kan man ikke sige om Klubmoduls system
(så fik de den). Til de kommende kontingentopkræv-
ninger påregner bestyrelsen at tilknytte
Betalingsservice, så der vil blive endnu en opgave til jer
kære medlemmer med at oprette HSOK i jeres bank.

Årsregnskabet er udarbejdet for længst, men jeg har
været noget sløv med at kontakte revisorerne for at få
en underskrift – den får jeg forhåbentlig rystet ud af
dem inden generalforsamlingen. Lidt stærk kaffe og en
kage plejer at hjælpe på sagen. Revisorerne skal ikke
blot kontrollere at kassereren ikke har bogført private
udgifter, men også, at der er grundlag for udgifterne,
og at bestyrelsen følger de retningslinjer som besty-
relsen har vedtaget for udgifter. Og så bliver bankbe-
holdningen selvfølgelig altid kontrolleret.
Jeg kan røbe at vi kommer ud med et underskud på kr.
47.800. Regnskabet sender jeg ud på mail før generalfor-
samlingen, så kan I selv printe det ud. Og I må meget
gerne spørge til tallene eller baggrunden for udgiften.
Så kan jeg eller andre i bestyrelsen svare.

Ruth

Klubtøj på lager voksen/ungdom
O-bluse med lynlås dame Large 400,-/300,-
Singlet dame  Small og Large 240,-
Singlet unisex Xlarge 240,-
T-shirts Run dame m. kvart ærme Small  267,-/199,-
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 99,-/50,-

Henvendelse til Birgitte Krüger på mail:
birgitte.k@stofanet.dk

Generalforsamling:
Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19 

i Klubgården.
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Afdelingernes beretning 
4) Kassererens beretning 
5) Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har 

fremsat forslag om at Sokken i fremtiden kun
udsendes elektronisk. 

6) Fremlæggelse af aktivitetsplaner 
7) Fastlæggelse af kontingent 
8) Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant 
9) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling-
en, skal i formuleret stand være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen og revision er kun medlem-
mer, der er fyldt 18. år.
Ad. punkt 8: Formand: Rolf Lund er ikke på valg i
år. Orienteringsafd: Carsten Agger ønsker ikke gen-
opstilling. Motion: Kenneth Sørensent. Ski: Flemming
Larsen.  Revisiorer: Søren Østergaard Kirsten
Ellekilde Revisorsuppleant: Lisbeth Espersen.

Der vil blive budt på et mindre traktement til de
klubmedlemmer, der har deltaget i onsdagens træ-
ning, samt til dem, der ikke nåede at spise hjemme!
Til alle øvrige fremmødte vil der være en for-
friskning, samt kaffe, the og kage.
Vi håber på et stort fremmøde og ønsker alle vel
mødt til generalforsamling.
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Et  af  de  store,  gamle  træer  i  skoven  er  faldet

’Ham Seir’ - som han selv kaldte sig - Erik Seir Hansen har
løbet sit sidste O-løb, lagt sin sidste O-bane, løbet sit sidste
Vasaløb, været på sin sidste tur med Skovkarlene og graveret
de sidste præmier til HSOK. Erik Seir Hansen, der var æres-
medlem af HSOK, var en af de personer, som siden han kom
ind i Helsingør Roklubs Ski- og Orienterings-sektion en gang i
50’erne, har været med til at sætte dagsordenen og præge
udviklingen af HSOK. Lige siden han kom ind i klubben har
han været involveret i bestyrelsesarbejdet og var fra 1963 til
1967 formand – for første gang. I 1972 blev han igen formand,
hvilket han efterfølgende var i en årrække.
Utallige er de åbne orienteringsløb og træningsløb Erik har
arrangeret og været banelægger på, og i rigtig mange år var
han sammen med sin kone ’Mosse’ og de tre sønner Torben,
Jeppe og Laus ’fast inventar’ i HSOK og alt, hvad der rørte sig
omkring klubben. Han var formand for Helsingør Roklubs Ski- og Orienteringsafdeling, da HSOK blev
stiftet for nøjagtig 50 år siden, og var med til at etablere klubgården og gøre HSOK til en af Danmarks
bedste orienteringsklubber.
Læser man de gamle avisudklip i protokoller og scrapbøger kan man se, at også på det idrætslige
område var Erik Seir Hansen med. Ikke blot inden for orienteringsløb, men også inden for skiløb. Erik
var således – sammen med en anden HSOK-løber, Torben Johannesen – de første danskere, der deltog i
det 90 km lange skiløb ’Vasaloppet’ i Sverige i 1958, hvilket gav stor omtale i de landsdækkende medi-
er.
For én, der har været så heldige at være venner med Erik, har været i bestyrelse med ham og løbet
sammen med ham, er det jeg husker bedst hans altid rolige, afbalancerede og venlige måde at være på.
Der skulle mere end en vred elg med kalve i en svensk skov til at slå ham ud, og han kunne godt –
midt under et åbent O-løb – sætte sig ned og nyde en storslået udsigt og stilheden i skoven, for deref-
ter at løbe videre. For nok skulle man tage tingene alvorligt og gøre et godt stykke arbejde – og det
gjorde han. Men der skulle også være tid til at nyde livet.
Det er nu slut for Erik. Han døde den 25. januar 2017 i en alder af 84 år.
Æret være hans minde og de spor han satte sig.

John Steenfeldt-Jensen
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Formand:
Carsten Agger, Dageløkkevej 47, 3050 Humlebæk, 
Tlf.: 21 48 34 24, E-mail: carstenaggerhsok@gmail.com

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Husk at bruge vores annoncører
-de støtter os

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

Har du tænkt på-
at i Helsingør Therm har du mulighed 
for at gå i 33° varmt vand til:

• Babysvømning
• begyndersvømning til børn
• vandgymnastik
• vandskræk for voksne
• fysioterapi for sjæl og krop,

o.s.v.

49 21 22 11

Helsingør  Therm

KKlluubbmmeesstteerr  sskkaabbeerrnnee  ii  NNaattlløøbb
Lørdag den 25. februar afholder HSOK natklubmesterska-
ber.
Der konkurreres i Danstrup Hegn og mødestedet er FDF
Spejderhytten Kathøjvej 1 i Tikøb. Skærm opsat i T kryd-
set Kathøjvej/Hornbækvej

Der løbes i 3 klasser
Ungdom 08 – 15 = 4 Km
Senior 16 – 64 = 5 km
Veteran fra 65 = 3 km

Første start kl 19:00
Der er omklædning og bad i Spejderhytten

Tilmelding på mail bjje@dsb.dk eller sms 24684492 eller på
liste i klubgården

Bjarne

HSOK invitere til vinterlang distance.
Søndag den 26. februar i Danstrup Hegn

““VViinntteerrllaanngg  ddiissttaannccee””
Til denne 6 afdeling løbes på o-kort 1:10.000 med kortvend
på den længste bane.

Vi forventer at der til denne afdeling er sport Ident og let-
vægts stativer på alle poster.

På denne afdeling vil der være “butterfly” på de 3 baner, 2
på den længste.

Baner Lang: ca 17 km Mellem: ca 12 km Kort: ca 7 km.
Til dette løb vil der være en mellemsvær langdistance som
ikke tæller med i konkurrencen ca 8 km.

Tilmelding Via O-Service, undtagelsesvis på mail til
bjje@dsb.dk.

I begrænset omfang kan man tilmelde sig på løbs dagen til
forhøjet startafgift. Startafgift -20 år inkl.: 50 kr. 21-: 80 kr.
pr. løb. (inkl. let mad) Leje af SI brik 15 kr. pr. løb.

Ved tilmelding på dagen er startafgifterne: -20 år inkl.:
70 kr. 21-: 100 kr. pr. løb.

Mødetid:
kl.10:00 med samlet afgang til start kl. 10:30.

Mødested:
Spejderhytten Kathøj, Kathøjvej nr 1- 3080 Tikøb. Max. er
3,0 timer, hvorefter post indsamling påbegyndes.

Efter løbet vil der være mulighed for at få lidt mad og
slukke tørsten med saft, te eller kaffe. Der er i begrænset
omfang omklædning og bad i spejderhytten.

Bjarne
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Danish Spring
2017
Så er der
snart
forår i

luften, hvor
Danish
Spring

”springer
ud” med årets
første store

internationale
orienteringsarrange-
ment i Danmark!

Denne forårsklassiker har fundet sted
i mange år, hvor det i starten var FIF
Orientering, der i op mod 25 år, stod
for arrangementet under navnet
”Spring Cup”, men da de, forståelig
nok, kørte træt, tog OK Øst over for
vel 5 år siden og efter lidt nedgang i
deltagerantallet de første år, ser det
nu ud til, at interessen for stævnet er
stigende, men der er langt op til ”de
gode gamle dage”, hvor deltageran-
tallet var oppe over 2.000, men, OK,

mindre kan også gøre det.
Stævnet afvikles i dagene 24., 25. og
26. marts, og løbene består af et
sprintløb samt 2 klassiske oriente-
ringsløb, og HSOK er med – igen!
Vores rolle i arrangementet er, som 2
gange tidligere, at arrangere sprintlø-
bet, der således finder sted fredag,
den 24. marts med første start kl.
15.00.
I år skal sprintløbet foregå i
Espergærde, hvor Espergærde
Gymnasium har været så venlige at
give tilladelse til, at vi kan benytte
området som stævneplads, herunder
parkering, omklædning m.v., så en
meget fin gestus fra Gymnasiets side.
Kortet er rekognosceret og rentegnet
af John Mienè og banelægger bliver
Rolf Lund, hvor Rolf også var bane-
lægger sidste år ved samme arrange-
ment, der fandt sted på Vapnagård.
Der skal naturligvis bruges nogle
hjælpere denne dag, bl.a. til
Parkering, Postvagter og på selve
stævnepladsen omkring start og mål,
så har du lyst og tid til at medvirke
hertil, så giv mig venligst et praj

herom.
Jeg håber dog også, at I selv får lyst til
at deltage aktivt i orienteringsløbene
lørdag og søndag, hvor disse 2 løb
afvikles i hhv. Grib Skov Nord og
Harager Hegn, hvor begge skove er
helt i top rent orienteringsmæssigt.
Det skal også nævnes, at stævnet er et
World Ranking Event, hvilket bevir-
ker, at mange udenlandske topløbere,
samt – ikke mindst – den danske elite
med verdensmestrene fra 2016, for-
ventes at stille op.

Flemming Larsen

Klubbladet!!
Jeg blev ærgerlig og ked af det, da jeg hørte at klubbladet
kun skulle udkomme digitalt. Det kunne vel ikke være
anderledes, hvis stemningen var sådan.
Jeg har dog erfaret at mange andre er kede af at Sokken,
som har været en fast del af klubbens image i mands
minde, kun skulle læses på “Nettet”.
Jeg er bange for at mange ikke vil få det at se og det auto-
matisk vil sygne hen.
Som Ruth skriver, har langt de fleste en e-mail adresse,
men derfra og til at læse bladet på en skærm, er der langt,
især for de ældre, nemmere for de unge.
Prisen for at lave klubbladet og få det sendt ud ligger på
ca 22. - 23.000 kr. årligt, hvilket svarer til ca. 100 kr. om
året pr. familie, eller blad. Nogle vil nok syntes det er
mange penge, jeg syntes det er billigt for sådan et blad.
Vi har en trykker der er billig og laver bladet i en fortrind-
lig kvalitet og bliver rost mange steder.

Vi har en tendens til at det ikke må koste noget, at drive en
klub, tænk på hvor mange gratis arbejdstimer der bliver
lagt af bestyrelsen, korttegnere som bruger utallige timer i
skoven, hjælpere der troligt stiller op når der bliver kaldt,
trænere og ikke at forglemme mit eget engagement i frem-
stilling af bladet.
Det er vist kun rengøring af klublokalet vi betaler for!
Hvis vi sammenligner os med andre klubber, har vi et
meget lavt kontingent. For det kontingent har vi et rigtig
godt klubhus med køkken bad sauna som vi kan bruge
hver dag. Vi kan løbe o.løb, motionsløb, deltage i skiløb og
cykle. derudover deltage i en masse engagementer i de for-
skellige underafdelinger som: Turbotøserne, Sjoskerne,

vennerne, og De Grå Sokker.
Så måske skal vi prøve med en lille forhøjelse af kontin-
gentet, inden vi sparer os ihjel.

Lidt historik.
Da jeg kom ind i klubben i 1976, blev
Sokken fremstillet i landinspektør Ib
Nielsens virksom hed. 15 - 20 personer
dukkede op hver anden måned og
skrev, klippede, klistrede og kopiere-
de indtil bladet var færdigt.

I 1986
begyndte jeg at
deltage og kunne bibringe
med billeder. Forsiden blev nu
med et helsidefoto. Siden er den
digitale udvikling gået stærkt, jeg
er gradvist gået over til at frem-
stille bladet ene mand. 

Mange har bidraget med billeder og
tekst som jeg har sat sammen til fær-
digt format, det som vi kender i dag.

Klubbladet 2017Kurt
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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

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

Annoncer i Sokken

Februar
Fre. 03. 09.45-10.00 De Grå mødes Teglstrup S. Esrumvej midt P

Lø.  04. DM Langrend Kvitåvatn

Lø.  04. 13.30-14.00 Vintercup 5. afd. Rude skov

Tir. 07. orientering ungdoms træning teknik

On. 08. 18.00-18.30 Natcup 7. afd. Gurrevang

Fre. 10. 09.45-10.00 De Grå mødes i Nyrup v. Skindersøvej

Sø.  12. 10.00-10.30 Træningsløb Danstrup Hegn

Tir. 14. orientering ungdoms træning teknik

On.15. 18.30- ? Hsok´s venner Generalforsamling

Fre. 17. 09.45-10.00 De Grå mødes Klosterris Klosterrisvej SV-hj

Sø.  19. 10.00-10.30 Træningsløb Krogenberg Hegn

Tir. 21. orientering ungdoms træning teknik

Fre. 24. 09.45-10.00 De Grå mødes St Dyrehave Overdrevsvejen

Lø. 25. Klubmesterskaber Nat i Danstrup Hegn

Sø.  26. 10.00-10.30 Vinterlang Danstrup

Marts
On. 01. 18:00-18:30 Natcup 8. afd.

On. 01. 19.00-21.30 Generalforsamling Klubgården

Fr. 03. 09.45-10.00 De Grå mødes Teglstrup NØ i klubgården

Sø. 05.  10.00-10.30 Træningsløb Teglstrup Hegn fra Klubgården

Fr .10. 0945.-10.00 De Grå mødes Gurresø vest på Esrumvej

Sø. 12. 10.00-10.30 Træningsløb Teglstrup Hegn  syd Gurrevej

Fr. 17. 09.45-10.00 De Grå mødes i Krogenberg Ravnebakkevej

Fr. 24. 09.45-10.00 De Grå mødes Stenholt Vang på A6 vejbuen

Fr. 24. 15.00 - WRE Sprint fra Espergærde gymnasium

Fr. 31. 09.45-10.00 De Grå mødes i Horserød N. på Risbyvej

April
Fr. 07. 09.45-10.00 De Grå mødes Gurrevang på Gurrevej

Fr. 14. De Grå deltager i Hsok´s påskeløb sø.og ma.

Sø. 16. 10.00-11.00 Påskecup i Risby Vang og Klosterris Hegn

Ma. 17. 10.00-11.00 Påskecup i Risby Vang og Klosterris Hegn

Fr. 21. 09.45-10.00 De Grå mødes i Nyrup v. spejderhytten

Fr. 28. 09.45-10.00 De Grå mødes på Klosterrisvej sydvestlige hj

Øvrige faste træningstider, se side 2 

Aktivitetskalender

Ungdoms weekend i Spejderhytten Kathøj

Ungdomsafdelingen afholder træningslejr/Weekend i
Spejderhytten Kathøj

Lørdag/søndag den 25/26. februar
Af programmet kan nævnes:

Lørdag:
kl. 09:00 Ankomst og indkvartering.
Kl 10:00 Træning i Krogenberg
Kl 13:00 Frokost
Kl 14:00 Afslapning / hygge
Kl 15:00 Te/Kage
Kl 16:00 Klargøring til klubmesterskaber i natløb
Kl 18:00 Klubmesterskaber i natorientering i Danstrup 

Hegn
Kl 21:00 Præmie overrækkelse
Kl 21:30 Så må vi hellere få noget at spise.

Søndag:
Kl 08:00 Morgenmad.
Kl 09:00 Klargøring til “Vinterlang Distance” og modta-

gelse af løbere. (Vi forventer ca 100).
Kl 10:00 Vinterlangdistance, resultater, frokost.
Kl 14:00 Oprydning, postindsamling.
Kl 17:00 Afhentning og slut for denne gang.

Tilmelding til Bjarne
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MTB-O 
VinterSerien

Laus er tidligere verdensmester i MTB-O stafet.

HSOK's lille MTB-O afdeling stod for dette års 3.
afdeling af VinterSerien, i Teglstrup Hegn, lørdag
d. 3.12.2016. 

MTB-O står for mountainbike-orienteringsløb. 

"Det er altid en stor fornøjelse at arrangerer
stævne fra klubgården" udtaler stævneleder
Birgitte Krüger. "At kunne bruge
badefaciliteter/sauna og vores nye køkken, hvor
Lisbeth Rex med stor iver varmede æbleskiver,
blandede saft og lavede te og kaffe. Og den
efterfølgende hygge og eftersnak......".

75 deltagere kunne nyde det fine solskinsvejr og
lette frost, som gjorde skoven hård og hurtig at
cykle i.

Den ældste deltager var 79 år og den yngste 12
år. Også 8 svenskere, som
kom fra henholdsvis Lund OK, Ystad OK og FK
Göingarna, deltog. 

Af særlige interessante deltagere, kan vi bl.a.
nævne Peter Sandvang. De i klubben, som i sin tid
var med til at arrangere TRI, kan huske Peter.
Han er europa-mester i tri-langdistance og 3 x
verdensmester i tri-langdistance. Peter kører hur-
tigt på mountainbike, mens orienteringen halter
lidt - endnu.

Tidligere landsholdtræner og medud-vikler af
Thorax skitræner, Ulrik Ghisler deltog også. Ulrik
har, med gode resultater, også været langrends-
træner for kronprins Frederik. Og så er han selv i
god form, med en 3. plads i Herre 12km., blot 7:35
min. efter CK Kronborgs Christian Knudsen.

Vores egen Søren Nielsen deltog, og fik en flot
tid, i dette første forsøg i MTB-O.  

Jørgen Jensen og Hans Lassen styrede beregning-
en, mens Birgitte Krüger, Flemming Wendelboe og
Carsten Agger tog sig af starten. 

Laus lagde som sædvanligt sjove og spændende
baner.

Det næste arrangement i MTB-O fra HSOK, bliver
en del af Trimtex MTBO cuppen søndag d. 14. maj
2017 i Danstrup Hegn.

Og så skal Laus selvfølgelig deltage i WM-masters
i Orléans i Frankrig til sommer.
Mette Seir Hansen
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SOKKENOrientering

Tips og Tricks
Lige om lidt starter sæsonen. Et af
de større løb, som jeg selv satser på
er Danish Spring. Tidligere hed det
Spring cup. Det er et løb med mange
deltagere og som regel er der også
nogle gode med fra udlandet.

Skal man slå de allerbedste gælder
det om at være i god fysisk form, for
der kan løbes rigtigt stærkt i en
Nordsjællandsk forårsskov, før bla-
dene er kommet på træerne. Der er
sjældent alvorlige bakker, der bryder
rytmen. Evt. kan der være lidt
stormskader og fældede områder,
men der er efterhånden ryddet pænt
op efter det så rigtig slemt ud for et
par år siden. Så stram snørrebånde-
ne og være forberedt på en hurtig
tur. 

Lige på eller udenom? Vurder din
evne til at løbe i terræn. Er den god,
løber du så tæt som muligt på stre-
gen. Trives du bedre uden høje knæ-
løftninger, løber du udenom. Jo træt-
tere du er, jo mere skal du løbe
udenom! Jeg sparer noget ved at
løbe lige på, men det er ikke meget.

Skær hjørner, træk i god tid udenom
forhindringer - dvs. se langt. 

Kortlæsning. Jeg bruger mange kig
på kortet hele tiden. Jeg læser kortet
mens jeg løber og kigger så langt
frem jeg kan. Jeg kigger også til
siderne og pejler til moser, bakker,
bevoksningsgrænser, for at dobbelt-
tjekke, at jeg er det rigtige sted. Har
man god kortkontakt og høj grad af
mistænksomhed, bliver bommene
mindre alvorlige. Hvis god kortkon-
takt kræver mange stop, fordi man
ikke er i stand til at læse kortet,
mens man løber i terræn, kan man
overveje at bruge kompaskurser og
skridttælling, som ikke kræver ligeså
mange stop. Mange har succes med
den teknik, men bommer man, er det
typisk mere alvorligt. Igen kan man
vælge at løbe udenom.

Brug kurvebilledet. I nordsjælland-
ske skove er der små bakker hele
tiden. Det er ikke altid man kan se
grøfterne på afstand, men de ligger
altid i de lave områder. Træn din
hjerne i at omsætte de brune streger
til et tredimensionelt billede og for-
nem hvor grøfterne er. Stier betyder

uendeligt lidt for min orientering.
De store veje bruges mere, men for
det meste er de kun tjekpunkter,
fordi vejvalget går vinkelret på dem. 
Ud over stepperne! God tur.
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KOMMER HSOK I KLEMME NÅR
FODBOLDSTADION OPFØRES?
AF ERIK TROLLE

Helsingør Byråd har nu besluttet sig for at opføre et nyt
fodboldstadion på Gl. Hellebækvej med en anslået pris til
kr. 57 millioner.

I første omgang hentes pengene fra kommunekassen og
man har derfor sat en række besparelser ind som kommer
til at gå ud over den sociale standard for byens borgere.

Senere vil man til trods for at de grønne arealer på Ndr.
Strandvej indgår i nationalparken Kongernes
Nordsjælland sælge disse til boligbyggeri og dermed lukke
for at vi kan få glæde af områderne som for mange år
siden blev opkøbt af Kommunen netop for at sikre et
åndehul.

Har alt det så nogen betydning for HSOK?

Svaret er Ja!

Planen er at opsætte 45 m høje lysmaster som vil skæmme
vort område og det skarpe lys vil helt klart ændre naturen.

Der var i sin tid tanker om opsætning på Ndr. Strandvej,
men så må vi nok lukke vejen og det er også tvivlsomt om
toget kan køre uden at togføreren bliver blændet udtalte
borgmesteren.

Bliver det anderledes fordi masterne flyttes op på Gl.
Hellebækvej?

Tårnhøjbanen som vi flere gange har brugt som stævne-
plads bliver omlagt til P-plads.

Trafikken på vejen vil blive meget større og der vil ved
store arrangementer blive mangel på P-pladser.

Hvis senere planer om at flytte badmintonhallen, skyde-
klubben og tennis op på Gl. Hellebækvej så er det et
spørgsmål om ikke HSOK bliver sorteper i det store spil.

Vær med til at protestere mod et byråd som handler uden
opbakning fra mange af de borgere der valgte dem.

Skriv under online på www.skrivunder.net/sommariva
eller aflever den indsigelse som er lagt frem i klubben. 
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SOKKENVennerne

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)

KOM MAJ DU SØDE MILDE
Ja, det bliver heldigvis forår om ikke så længe. 
Vennernes forårsarrangement bliver lokalt. 
Vi inviterer til en 
Rundvisning på: Helsingør Rådhus 

tirsdag d. 2. maj kl. 17.00
Rundvisningen afsluttes i byrådssalen 

ca. kl. 17.45, hvor der serveres lidt drikkelse. 

Derefter går vi til Skydeselskabets lokaler, 
hvor vi også får en rundvisning kl. 18.45
Efter denne rundvisning serveres der en dejlig middag, 

naturligvis fra Skydeselskabets køkken.   
Til middagen kan der købes øl og vin. 
Vinen både som flaske og /eller bare et glas. 
Prisen for dette arrangement er 200, - kr. 
Indbydelse med tilmelding sendes ud senere. 

Husk at sætte kryds i kalenderen. Sisse
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SOKKENVennerne

 
 

HSOK´s VENNER 

 
Helsingør d. 21. januar 2017  

Der indkaldes til:  
 
Ordinær generalforsamling  
 
Onsdag den 15. februar 2017, kl. 18.30  
i klubgården Gl. Hellebækvej, Helsingør.  
 
Dagsorden iflg. Lovenes § 7:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning  
3. Godkendelse af regnskab  
4. Fastsættelse af kontingent  
5. Indkomne forslag  
6. Valg :På valg er 
a. kasserer, Anna Lise Lyk  
b. 2 bestyrelsesmedlemmer, Sisse Jørgensen og Knud Engelsholm.  
c. 2 bestyrelsessuppleanter, Lise Sewohl og Annelise Hall  
d. 2 revisorer, Lis Kornerup og Jette Jessen -Jensen 
e. 1 revisorsuppleant  
 alle villige til genvalg  
 7. Eventuelt.  
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal formuleres skriftligt og være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, gerne på jsj@infoconsult.dk.  
 
Under generalforsamlingen uddeles HSOK`s VENNERS lederpris.  
 
 

Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen for HSOKs Venner  
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Motion

Træning Træner
1 Onsdag 17:00 Sjoskertræning Bo Søby
2 Torsdag
3 Fredag 13:30 10 x 400m Steen-Ole J.
4 Lørdag 11:00 Tempotræning, 60-75 min løb Michael B.
5 Søndag

6 Mandag 17:00
Turbotøser, intervaltræning
Herrene, rolig tur, herefter styrketræning i hallen

Erik Trolle

7 Tirsdag 17.00 15-20 km. rolig tur, 4:45 - 5:15 min/km.
8 Onsdag 17:00 Sjoskertræning (intervaltræning for alle, vi løber i 3 grupper) Sune Larsen
9 Torsdag

10 Fredag 13:30 10 x 400m Steen-Ole J.
11 Lørdag 11:00 Tempotræning, 60-75 min løb Michael Kn.
12 Søndag

13 Mandag 17:00
Turbotøser, intervaltræning
Herrene, rolig tur, herefter styrketræning i hallen

Erik Trolle

14 Tirsdag 17.00 15-20 km. rolig tur, 4:45 - 5:15 min/km.
15 Onsdag 17:00 Sjoskertræning (intervaltræning for alle, vi løber i grupper) Henrik P
16 Torsdag
17 Fredag 13:30 10 x 400m Steen-Ole J.
18 Lørdag 11:00 Tempotræning, 60-75 min løb Bjørn Thygesen
19 Søndag

20 Mandag 17:00
Turbotøser, intervaltræning
Herrene, rolig tur, herefter styrketræning i hallen

Erik Trolle

21 Tirsdag 17.00 15-20 km. rolig tur, 4:45 - 5:15 min/km.
22 Onsdag 17:00 Sjoskertræning (intervaltræning for alle, vi løber i 3 grupper) Lisbeth E.
23 Torsdag
24 Fredag 13:30 10 x 400m Steen-Ole J.
25 Lørdag 11:00 Tempotræning, 60-75 min løb Ole Kyhl
26 Søndag

27 Mandag 17:00
Turbotøser, intervaltræning
Herrene, rolig tur, herefter styrketræning i hallen

Erik Trolle

28 Tirsdag 17.00 15-20 km. rolig tur, 4:45 - 5:15 min/km.

Februar
Dato & tid
Februar

Onsdag, Sjoskertræning: Intervaltræning, 400m - 2 km. Fælles opvarmning og afjog.
Opdeling i grupper efter hastighed, alle kan være med!

Lørdag, Tempotræning: Lange intervaller eller tempo ryk, 2 km - 8 km. Fælles opvarm-
ning og afjog, opdeling i grupper efter hastighed. Minimum krav: 10 km på 45 min.
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Motion

Af Kenneth Sørensen

Hvis vi følger landsstatistikken, er der i Helsingør ca.
20.000 aktuelle eller potentielle motionister. Mange af dem
vil gerne træne lidt mere systematisk og sammen med
andre - og mange har også lyst til at prøve sig selv af med
nummer på brystet.

Derfor går Helsingør Dagblad (HD) og HSOK nu sammen
om - med afsæt i den traditionsrige Hamlet 10’er - at skabe
en ny stor løbeevent i Helsingør; ”Helsingør Dagblad
Hamlet 10’eren”.

HD og HSOK vil bruge Helsingør Dagblad Hamlet 10’eren
som den foreløbige kulmination på et samarbejde om løbe-
træning for nuværende og kommende motionsløbere, der
sættes i værk i foråret 2017.

Konkret er det hensigten - med opstart i løbet marts 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 for-
skellig 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 træ-
ning 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 kan bare tænke tilbage på den flotte afvik-
ling af træningen i forbindelse med Unicef Halvmarathon
for nogle år siden, som var en succes.

Alle aftaler er ikke på plads endnu, men vi forestiller os, at
HSOK står for trænings-tilrettelæggelse og trænere, mar-
kedsføring og den praktiske afvikling af løbet samt tidtag-
ning mv.

Dagbladet bistår med at være torsdags-vært 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.

Samarbejde mellem Helsingør Dagblad og HSOK 
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Motion og Ski

Arne Christensen og hans to ledsagere fra Team Blind - Arctic Circle Race 2016 - forrest Lars Røpke, i midten Arne
Christensen og bagerst Henrik Seidelin Dam. 

Sikke en fest! ??
Jeg er hjemme efter en fantastisk tur til Boxen og Sport 2016. Det
var en kæmpe oplevelse at være til fest sammen med hele den
danske idrætselite. Vi så dem alle, hilste på mange og snakkede
også med rigtigt mange i løbet af arrangementet fra kl. 17 til kl.
03 i nat.
Jeg fik ikke Kulturministerens Handicappris, men jeg fik fantas-
tisk meget anerkendelse af vores præstation, og det betyder alt
for mig. I den seneste tid, er der mange som har spurgt mig, om
det var muligt at stemme på mig. Det har det ikke været, men
jeg vil gerne takke for den anerkendelse og støtte, som det er
udtryk for.
Et af mine mål med deltagelse i Arctic Circle Race var, at jeg
ville vise verden, at det er muligt at gennemføre verdens hårdes-
te skiløb uden syn. Det mål føler jeg virkeligt er nået i langt høj-
ere grad, end jeg på noget tidspunkt har forventet bl.a. også i
kraft af min nominering.
Jeg glæder mig over at TV-delen var perfekt. Gode billeder fra
ACR, som jeg kan takke John Christensen for. God speak på
nomineringsvideoen, og fantastiske direkte billeder af os i
Boxen. Jeg er stolt over, at jeg var årsag til, ACR blev en del af
Sport 2016, og at jeg har sat ny standard for ACR.
Jeg vil sige hjerteligt tak til Claus Geleff og min datter Marie,

som var med på turen til Boxen. Vi er enige om, at det var så
godt, at vi må finde på noget nyt at lave, så vi kan få en tur mere
i Boxen! ??

Gode hilsner Arne. Ski4ever!

Arne nomineret til Kulturministerens
Handecappris
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Årelang kamp
Arne Christensen byder Det Grønne Område inden for på
sit kontor. Anledningen er, at han  ved en ceremoni på
rådhuset fik handicaprådets handicappris. Formand for
Handicaprådet, Ion Meyer, fortæller, hvorfor man har
valgt at give Arne Christensen prisen.

”Arne har været meget engageret i blandt andet tilgænge-
ligheden for blinde og svagsynede, blandt andet ved
Lyngby Station. Det har været en årelang kamp. Han har
også gjort meget for fritidsinteresserne for blinde og svag-
synede, som han har støttet op om med forslag, ideer og
praktiske ting, så de kan dyrke forskellige fritidsinteresser.
I mange år har han været engageret i det,” siger Ion
Meyer, som fortæller, at han også får prisen for sin præsta-
tion i Arctic Circle Race.

”Han har som den første blinde gennemført de 160 kilo-

meter under kolde og fysisk anstrengende forhold. Det er
en meget stor præstation, der blandt andet har betydet, at
han er blevet optaget i Hall of Fame på Lanzarote. En Hall
of Fame, der ellers er forbeholdt idrætsudøvere, som er
verdensmestre eller olympiske mestre,” siger Ion Meyer og
oplyser, at Arne Christensen også er blevet nomineret til
Kulturministerens Handicapidrætspris.

”Arne er kendt som pålidelig, positiv og meget social. Han
er kendt som én, man har tillid til, og som er god at samar-
bejde med,” siger Ion Meyer.

”Det er en stor ære og anerkendelse af den, synes jeg, lille
indsats, men jeg er utrolig glad for, at det er blevet bemær-
ket og belønnet,” fortæller Arne Christensen, som er
repræsentant for Dansk Blindesamfund i Dansk
Handicaporganisationers lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk
Kommune og medlem af handicaprådet.

Arne Christensen som bor i Virum modtog også
“Det Grønne Områdes Handicappris blandt
andet fordi han i mange år har arbejdet for
bedre forhold for blinde og svagsynede i
Lyngby-Taarbæk

Vi nærmer os så småt foråret og dermed er det tid til at få
gjort raceren klar til landevejen.
Jeg vil tro, at når vi går ind i sommertiden, kan vi starte
op. 
Foreløbig har vejret været rimelig godt gennem vinteren,
kun få ture har måtte aflyses, men det kan selvfølgelig

godt nåes endnu, at vi bliver belemret med frost og is.
Maleren vil, når tiden nærmer sig melde ud hvornår vi
skifter.
Er du ikke på “Malerens” telefonliste, og har lyst til at
cykle med, skal du kontakte ham på tlf. nr.: 40 37 56 43

Kurt

En trofast kerne har gennem
vinteren holdt formen ved
lige. Her på Ræveskiftet.

CCYYKKLLIINNGG

Handicaprådets handicappris.

Det Grønne Område



Pakkeløsningen indeholder:
* 1 stk 8 kanals harddisk optager, 2000 GB harddisk,

Indbygget 8 ports poe switch.
* 2 stk vandalsikker dome m. IR lys, 4 mpixel, Poe (IP66)
* 2 stk 20 mtr. netværkskabler medfølger.

* Leveres uden skærm, kan tilkøbes.
* Forskellige typer montagebeslag kan tilkøbes.

Flere kameraer kan tilkøbes, 1.350,- pr stk incl. 20 mtr netværkskabel.
Optageren kan håndtere op til 8 kameraer.

Tilbuddet er gældende så længe lager haves.

Dansk Video Sikkerhed & IT ApS
~ Professionel videoovervågning

Alle systemer fra Dansk Video Sikkerhed kan fjernovervåges
via PC, Iphone, Ipad og Android.

Dansk Video Sikkerhed & IT ApS
Olriksvej 11B - 3000 Helsingør
Tlf. 60 45 11 11 / Email. kontakt@danskvideosikkerhed.dk
Web. www.danskvideosikkerhed.dk

CVR 34622671

Tilbuddet  er  ekskl.  M
ontering  og  m

om
s.


