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HSOK's venner:

Stof til Sokken sendes til følgende:

Formand:

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

Kassereren: Anna Lise Lyk

Anni Nørregaard

Faste træningstider:
Klubbens

Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

trænere og
kontaktpersoner:

Motion: Sussie Bogut

Orientering:

Bogut@stofanet.dk

Bjarne Jensen
22 34 25 24

Tlf.: 27 45 72 23
Vennerne: Sisse Jørgensen
hogsjorg@stofanet.dk
Tlf.:49 21 84 86
Annoncer, foto, layout,
opsætning:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32
Mob.: 28 29 86 32

Indlæg til SOKKEN sendes kun
til een person!
Indsendte billeder der bliver brugt
i bladet bliver honoreret med kr.
10,- forsidebillede med kr. 100,Du skal selv meddele kassereren
hvor mange billeder du har haft i
bladet.
Billeder sendt over nettet skal
have en opløsning på 150-200
pix/tomme (DPI) og sendt som
JPEG.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument. Billederne
skal også vedlægges separat i høj
opløsning.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til Kurt
Jørgensen. Uopfordrede billeder
bedes indeholde tekst og/eller
navn.
Er du i tvivl, ring til Kurt

Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 09:30
Fred.: kl. 10.00
Fred.: kl. 13.30
Lørd.: kl. 09:30
Lørd.: kl. 11.00
Lørd.: kl. 13.00
Sønd.: kl. 09:30
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) ..............................Klubgården
Cykling MTB.........................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ....................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykling MTB.........................................................Klubgården
Løbetræning ...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykling MTB.........................................................Klubgården
Løbetræning...........................................................Klubgården

A dresseæ n d r i n g e r, t i l f ø j e l s e r, e v t . e - m a i l a d r e s s e r
til klubbladet skal meldes til Kurt.

Kontingent 2013
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 E-mail: m.krogs@stofanet.dk
Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk
Forsidebilledet

Kurt Jørgensen
Trods bidende kulde, mødte mange op til HSOK’s afd. af
VinterSerien MTBO i Danstrup Hegn.
Her ses Birgitte med hjælpere: Carsten og Flemming ved starten
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Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31
Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31
Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92
Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Maleren
Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14

SOKKEN
der går og venter på at blive opfordret til at stille op, kan
det godt være de må vente længe. Det er ikke min spidskompetance at gå rundt og spørge om den slags.
Der mangler i øjeblikket en mand/kvinde der vil stille op
til enten posten som skiformand eller motionsformand. Da
skiafdelingen er døende, vil jeg anbefale at skiformanden
bliver en tværgående formand - som jeg beskrev i forrige
nummer af Sokken.
Nogle af de ovennævnte mange frivillige og ressourcestærke folk har gjort det lettere at være den kommende formand. Kvindeløbet tager Sussie og Vibeke sig af, halvmarathonløbet er i gode hænder hos Jørgen, Peter m.fl. Jeg er
sammen med Jørgen involveret i den kommende firmastafet sammen med kommunen og andre klubber.

Så er der gået endnu et år i formandsstolen. I det forløbne
år har der igen været stor aktivitet med afholdelse af 7
Grand Prixløb, et kvindeløb, et halvmarathonløb. På osiden har HSOK stået for Natklubmesterskaber, MTBO,
Påskecup (4 løb), 3 skåninger och en dansk og en divisionsmatch. Der har været arrangeret en skitur til Vemdalen.
Det var de store mandskabskrævende opgaver. Dertil
kommer så alle de andre arrangementer, træningsløb,
klubture, introkurser, fællesspisninger og ikke mindst de
ugentlige træninger. Man kan ikke sige vi ligger på den
lade side. Og for at det hele skal køre, er der nogle der
tager sig af medlemsregistrering, hjemmeside, klubblad,
klubtøj, økonomi, rengøring af klubgård og korttegning og
materiel, samt PR.

O-afdelingen håber jeg på vil blomstre i 2014. Klubben står
for en sprint i marts og Påskecup i april og de løb er der
allerede styr på. Læg mærke til at vi har kursusdage i
februar og at vi vil have nogle introduktionsdage i marts
måned. Så er vi da godt i gang.
Jeg ønsker alle et 2014 uden skader, masser af frisk luft - og
at se rigtig mange til generalforsamlingen onsdag den
19/2.
Rolf

Jeg vil gerne takke alle dem, der i årets løb har givet en finger, en hånd - eller hele armen for HSOK i løbet af året.
Jeg vil ligesom sidste år ikke trætte deltagerne til årets
generalforsamling med en lang takketale - men nøjes med
et stort

Stor hæder til Bjarne

TAK!
Når disse linjer læses af dig har Helsingør kommune
afholdt sin årlige Sportsgallaaften, som er en hyldest til alle
kommunens frivillige og/eller topatleter. Vi har ikke så
mange af de sidstnævnte, men rigtig mange af de første.
Jeg kunne godt finde navnene på 50, som kunne have fortjent et skulderklap. Nogle af dem, der var med sidste år er
ikke inviteret i år, og nogle af dem, der hverken var inviteret med sidste år eller i år, må vente til det bliver deres tur.
Og så er der nogle der både var med sidste år og i år. En
sikker billet til årets sportsgalla er at være med i HSOK's
bestyrelse!
Jeg tror ikke, det bliver svært at blive valgt på den kommende generalforsamling. Jeg har været rundt at spørge
enkelte, men har indtil nu kun fået nej. Hvis der er nogle,

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

Ved årets Sportsgallaaften i Kulturhuset, blev Bjarne velfortjent kåret som årets træner.

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Driftsplan for Naturstyrelsen Nordsjælland

Velkommen til:
Stine Køj (Senior)
Ørebakken 21
3000 Helsingør
Henrik Petersen (Senior)
Mjølnersvej 22
3000 Helsingør
Som det tidligere har været omtalt i ”Sokken” (dec. 2012), har Naturstyrelsen planer om at opdele samtlige skove i 3 zoner,
benævnt som: Stillezoner, Facilitetszoner
og Friluftszoner.

Grete Nielsen (Senior)
Hellebo Park 88
3000 Helsingør
Linn Bertram
Borsholmvænget 8 B
3100 Hornbæk

De endelige planer foreligger nu og forslagene til denne nye driftsplan, der skal
være gældende i de næste 15 år, er nu
sendt i offentlig høring.

Adresse ændring:
Allan Bjerre
Peter Willemoes Vej 4 st.
3000 Helsingør

Naturstyrelsen inviterer alle til at kommentere såvel forslagene i planerne samt
forhold af mere generel karakter.
Forslagene til driftsplanerne kan findes på
Naturstyrelsens hjemmeside, hvis adresse
er: www.naturstyrelsen.dk.
Fristen for at indsende bidrag er den 28.
februar 2014.

Hans Henrik Olsen
Marienlyst Alle 30. 3-2
3000 Helsingør

Bagsiden er ledig for
ny annoncør.

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk

Og hvordan vil den af Naturstyrelsen
foreslåede zoneopdeling så påvirke os?
Ja, i de skove vi normalt bruger til
træning og mindre arrangementer, hvilket
vil sige: Danstrup, Krogenberg, Nyrup,
Teglstrup, Hornbæk, Risby og Horserød
(nord for Esrumvej) samt Klosterris, vil
der ikke blive ændret i vores adgangsmuligheder, idet Naturstyrelsen har planlagt
at kategorisere disse skove som værende
facilitetszone eller friluftszone, der så
giver ret til orienteringsløb.

Der bliver i øjeblikket arbejdet på
en ny hjemmeside.
Den kommer til at hedde:

Desværre gælder dette ikke skovene
omkring ”Gurre Sø”, hvor Naturstyrelsen
her foreslår at denne store skovpart fremover skal kategoriseres som ”stillezone”!
Og hvad betyder dette så for f.eks.
HSOK?
Ja, som Naturstyrelsen beskriver det, så
skal ”stillezoner” være for den/de stille
vandrere, (hvem det så er!) der så kan finde ro og fred på deres færd i skoven, men
kan Naturstyrelsen så leve op til denne
tese?
Næppe, idet ”stillezonerne” på ingen
måde udelukker den uorganiserede idræts
færdsel i nævnte zoner.
Jeg tror at mange med mig er enige i, at
færdslen i statsskovene er under kraftig
stigning hver eneste dag fra især MTBfolk, hestefolk og hundeluftere (de fleste
uden snor), der således klart favoriseres til
fordel for den organiserede idræt, hvorunder vi hører.
Denne forskelsbehandling synes jeg
bestemt ikke er i orden, og ser derfor gerne, at der tillige åbnes muligheder for os
til 1 gang eller 2 om året at kunne arrangere løb, der også omfatter ”stillezoner”,
hvorfor vi bør gøre indsigelse herfor over
for Naturstyrelsen.
Fl. Larsen

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

www.hsok.klub-modul.dk

49 21 68 68
OBS

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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Banelægning

,

Condes, assistenttræner...

HSOK har skruet et vinterkursus sammen hvor du over en
weekend kan lære det hele.
Vintertid er kursus tid, og HSOK holder derfor en kursus
weekend den 21 - 22 - 23 Februar, for alle der har interesse
i emnerne som du kan læse om nedenunder.
Kursus weekenden er modul opdelt og du er velkommen
til at deltage i 1 - 2 eller alle 3 moduler.
Modul 1 er et kursus i condes. Det henvender sig både til
begynderen og dem der vil opgraderes til den nye version
9.0. Underviser er Rolf Lund og kurset er fredag den 21/2
fra 19:00 - 22:00

dag, hvor ungdomsafdelingen er til rådighed for afprøvning af skygning i praksis. Modul 3b afholdes Søndag den
23/2 fra kl 10:00
til 15:00. Efter træningsløbet vil det være muligt at smøre
sig lidt mad inden vi går igang igen.

Modul 2 er et banelægger kursus. Det henvender sig til alle
som lægger baner til både træning og større løb. Underviser er Rolf Lund og kurset er Lørdag den 22/2 fra kl 09:00
til 12:00

Fælles for alle moduler er at HSOK betaler udgifterne for
deltagerne samt det du modtager af bøger, skriftlige materialer og erindrings "gaver" og bespisning.

Modul 3a er første del af Dansk idrætsforbunds kursus " 1
- 2 - træner " . Når du har gennemgået
både modul 3a og 3b er du i stand til at virke som assistent
træner, og vi vil gerne have en lille stab af assistent trænere
som kan hjælpe lidt til på skift, når vi i den nye sæson gerne vil udvikle vores både voksen og børne o-afdeling.
Modul 3a afholdes lørdag den 22/2 fra kl 13:00 til kl 17:00
Underviser er Bjarne B Jensen

Det samlede program ser derefter sådan ud:
Fredag den 21/2 kl 19:00
Lund
Lørdag den 22/2 kl 09:00
Rolf Lund
Lørdag den 22/2 kl 12:00
kursusfrokost i klubgården
Lørdag den 22/2 kl 13:00
v/ Bjarne B Jensen
Søndag den 23/2 kl 10:00
del v / Bjarne B Jensen.

Modul 3b er anden del af Dansk idrætsforbunds kursus " 1
- 2 - træner ". Hvor modul 3a mest handler om " De store
linjer" og det der er fælles for alle idrætsgrene, så er modul
3b det som kaldes DOF delen, hvor vi ser mere på specifikt
orienterings relateret planlægning og øvelser.
Der er også en del om "Skygning" den slutter vi dog modul
3a af med, idet vi starter modul 3b
med at deltage i træningsløbet i Danstrup Søndag formid-

"Kursus i Condes" v / Rolf
"Kursus i Banelægning v/
Hsok er vært ved en let
" 1 - 2 - Træner " Første del
" 1 - 2 - Træner " Anden

Tilmelding via klubmodul eller liste i klubgården senest 15
Februar af hensyn til bestilling af materialer

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)

5

SOKKEN
HELSINGØR SKI- OG ORIENTERINGSKLUB
Medlem af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund
SE-nr. 86 13 03 19

Regnskab 2013
Kontingenter
HSOKs Venner
Helsingør Sportsunion
Kulturstyrelsens bladpulje
Udleje af klubgård
Salg af O-kort
Annoncer i Sokken
Arrangementer:
Nytårsnatløb 2/1-2013
MTB-O stævne 26/1-2013
Påskecup
3 skåninger og 1 dansk
Divisionsmatch 18/8-2013
Nytårsnatløb 30/12-2013
Karruselløb
Grand Prix
Kvindeløb
halvmaraton 17/11-2013

138.950,00
29.548,75
7.627,59
2.518,66
2.800,00
26.121,00
2.900,00

138.950,00

71.516,00

2.960,00
2.077,00
13.898,77
28.148,69
22.218,97
3.364,00
2.580,00
17.158,39
-939,93
20.343,47

111.809,36

Indtægter i alt

322.275,36

Udgifter:
Klubgården:
Lønudgifter til rengøring
Løsøreforsikring
Vedligeholdelse og rengøringsartikler
Nyanskaffelser til klubgården
Løbsmaterialer
Administration:
Kontorartikler, porto
Internet
Klubmodul
Trykning af Sokken og udbringning
PR og pjecer
Bankgebyrer
Møder og repræsentation
Godtgørelser
Udgifter ved aktiviteter:
Kontingent til forbundene
Fremstilling af O-kort
Køb af it-udstyr
Tilskud til startafgifter, kørsel, kurser voksne
Sommertræningslejr
Klubtur DM orientering
Klubtur ski Vemdalen
Klubaftener, fester, præmier m.m. voksne
Ungdomsafdeling
Klubtøj
Diverse

53.565,75
2.719,18
20.069,78
2.258,30

78.613,01

38.539,25

38.539,25

4.594,10
135,00
13.714,66
25.543,25
3.819,35
386,00
3.669,30
16.375,00

68.236,66

34.787,00
33.561,24
8.249,00
4.480,00
1.218,62
375,00
-3.815,37
2.923,16
22.443,69
14.098,60
734,20

119.055,14

Udgifter i alt:

304.444,06

Overskud

17.831,30

Det opfattes ikke som kritik at spørge
ind til regnskabet. Årsregnskabet viser
bare gamle data, som ikke kan ændres,
men via de gamle oplysninger kan man
prøve at skubbe udviklingen i den retning, som man ønsker. Og vi har behov
for at skubbe udviklingen i en ny retning. Selvom vi kommer ud med et
overskud, ser det ikke godt ud. Ser man
på kontingentindtægterne er vi gået 10
% ned i forhold til 2012. Vi må og skal
vende udviklingen! Vi skal have nye
medlemmer, og vi skal holde fast på
dem vi har. Derfor er det vigtig at du
kommer til generalforsamlingen, så vi
kan diskutere og evt. planlægge en strategi. Når du kommer, viser du også, at
du gerne vil være en del af fællesskabet. Jo flere vi er, jo mere givtig bliver
tiden vi bruger i klubbens regi.
En anden sag vi også kunne diskutere
er, hvordan vi skal bruge klubbens penge. Det har jo aldrig været meningen at
HSOK skulle være en pengetank, på
den anden side skal vi bruge vores midler fornuftigt og ikke bare klatte dem
væk.
Altså, vi ses onsdag den 19. februar kl.
19 i klubgården.

Aktiver:
O-service
Andre tilgodehavender
debitorer
Bankbeholdning

2.155,00
2.579,78
2.587,00
255.079,24

262.401,02

Passiver:
Egenkapital primo 2013
Årets overskud

227.140,94
17.831,30

244.972,24

14.573,78
2.855,00

17.428,78

Skyldige omkostninger
Skyldig skat, AM-bidrag og feriepenge

Regnskabsåret 2013 er
afsluttet og regnskabet er
underskrevet af klubbens revisorer Kirsten
Ellekilde og Søren Østergaard. Som noget nyt
fremlægger jeg regnskabet i Sokken, således at I
har rigelig tid til at sætte jer ind i tallene
og eventuelt sætte spørgsmålstegn ved
nogle af beløbene. Det kan være at I
synes, at nogle er for høje eller lave.
Har I ingen spørgsmål i første omgang,
vil jeg give jer en chance til, fordi jeg via
projekter vil vise (for nogle af kontienes
vedkommende) hvilke bilag der ligger
til grund.

Passiver i alt

262.401,02
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Ruth Waidtløw

Råbalancen er gennemgået og bilag checket
strikprøvevis og fundet i orden. Bankbeholdningen er konstateret til stede.
Ålsgårde den 20. januar 2014. Underskrevet
af Søren Østergaard og Kirsten Ellekilde

SOKKEN

ORIENTERINGSAFDELING EN
Natklubmesterskabet 2013

Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå,
Tlf.: 22 34 2524 E-mail bjje@dsboresund.dk
Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 58 53, E-mail: soeren.oestergaard@stofanet.dk
Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk
Voksen- og Klubudviklingsudvalg:
Rolf Lund, Tordenskjoldsvej 8, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 17 76, E-mail: rolflund@stofanet.dk
O-løbstilmelder:
Knud Høyer, Odinsvej 38 f, 3000 Helsingør
Tfl.: 49 21 40 83, E-mail: hsok-tilmelding@stofanet.dk
PR:
Eva Müllertz, Gurrevej 116b, 3060 Helsingør
Tlf.: 49 26 38 03, E-mail: eva.mullert@email.dk

Marie fra sidste års natløb

Husk at bruge vores annoncører

Gennem de sidste år har Bjarne B. Jensen arrangeret vores
årlige natklubmesterskaber i orienteringsløb, hvilke løb tillige tilbydes andre klubber.
I år havde Bjarne fået den gode ide at afvikle løbet primært
på et helt nytegnet kort over Hornbæk Golklub`s areal,
hvor kortet tillige omfattede en lille del af Klosterris Hegn
til brug for de lange baner..
Forhistorien er denne: For et par år siden blev vi kontaktet
af Hornbæk Golfklub`s formand, Jens P. Nielsen, der i sine
helt unge dage var en meget dygtig orienteringsløber i
HSOK, med mange danske mesterskabet på sit CV og tillige tidligere formand for HSOK. Desværre kunne Jens`s
fysik ikke holde til orienteringsløb, hvorfor o-løb blev
frameldt til fordel for golf, der nok ikke kræver den samme
fysik som i o-løb!
Men heldigvis har Jens ikke glemt sine rødder til o-sporten, idet Jens omkring 2012 kontaktede os og forespurgte,
om HSOK ville fremstille et orienteringskort over golfbanen, der så kunne benyttes både til skiløb og orienteringsløb.
Dette tilbud tog vi naturligvis imod med Jacob Vang som
rekognoscør og korttegner, og den 30. december 2013 var
kortet klar til at bestå sin prøve til vores natklubmesterskab.

-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

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,

Og lad mig slå fast: Det blev en succes med godt og vel 100
deltagere, hvor mange kom alene af den grund, at det var
noget nyt at skulle løbe natorientering på en golfbane, og
jeg tror bestemt ikke, at der var en eneste, der gik skuffet
hjem, selv om der var mange, der bommede fælt (bl.a. skribenten). Et både sjovt og fint arrangement på et godt kort.

o.s.v.

Så en stor tak til Bjarne for arrangementet og til Jacob for
kortfremstillingen, men sandelig også en stor tak til Jens P.
for det gode initiativ, idet vi samtidig håber at kunne komme igen en anden gang.
Fl.L.

49 21 22 11
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Ny 112 app kan redde menneskeliv
Har du oplevet at stå et sted hvor du skulle have fat i en
ambulance og ikke vide hvor du nøjagtig var?
Du kan stå i en skov hvor det kan være uhyre svært at forklare lige hvor man er.
Alle, især dem som opholder sig skov bør hente den nye
APP ned på deres telefon.

Vi havde svært ved at forklare
ambulanceføreren hvor jeg var
kommet til skade.
Heldigvis var vi flere, så een
kunne køre ud til hovedvejen og
vise vej
Kurt
Ambulancen får også GPS-oplysningerne
Ringer man til 112, er det politiet, der tager telefonen. Men
hvis opkaldet drejer sig om sygdom eller ulykke, bliver
den overtaget af en af Region -Vagtcentralen rådgiver
medarbejderen fx om førstehjælp, indtil ambulancen når
frem. Både politi og akutberedskab kan altså bruge oplysningerne fra 112 app’en.
Sikker og gratis
Den officielle 112 app til smartphone kan downloades gratis fra både Google Play, Apple Appstore og Windows
Marketplace.

En helt ny og gratis app viser Politiets Alarmcentral, hvor
du er, hvis du ringer 112. Oplysningen kan betyde forskellen på liv og død, for i mange situationer, kan det faktisk
være svært at sige, præcist hvor man står på den bælgmørke landevej, hvor man ligger i skoven, padler på åen eller
fester på stranden.

Bag 112 app’en står Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen
og Geodatastyrelsen. Projektet er finansieret af TrygFonden.

Det er gratis at hente den nye, officielle 112 app, som er
designet til at få hjælpen endnu hurtigere frem til ulykker.
Den nye 112 app, sender GPS-koordinater af sted til politiets alarmcentral, lige så snart app’en bliver aktiveret. På
den måde får Politiet omgående et klart billede af, hvor
anmelderen befinder sig.

•Se mere om 112 App’en på www.112app.dk
Landsdækkende app om skadestuer på vej
Regionerne arbejder på att lave en landsdækkende akut
app, som gør det nemmere at finde frem til skadestuer og
lægevagt i hele landet. App'en oplyser om telefonnumre
og åbningstider på bl.a. skadestuer og lægevagten. App'en
har også en vis vej funktion, så man nemmere kan finde
frem til skadestue og lægevagt. App'en forventes at være
klar efter sommerferien.

Jeg står lige her..
Hvor er ulykken sket? Spørgsmålet lyder måske ikke indviklet. Men faktisk er det svært at forklare, hvor på en frossen sø, man har fundet en skøjteløber med hjertestop. Det
er heller ikke nemt at stedfæste en mountainbiker, der har
slået hovedet efter et grimt styrt i skoven. Men med den
nye 112 app, løser teknologien problemet og giver alarmcentralen klar besked.

Kilde: Region Midtjylland

KlKlubtøj
ubtøj på på
lagelager
r pr. 1pr.15.
5. oktjanuar
ober 202014
13 .
Ring: 22770836 eller mail: birgitte.k@stofanet.dk hvis du gerne vil købe noget.
Advance løbejakke
Extreme O -sshirt med lynlås unisex
Basic brændenældebuks sort
Singlet dame

2
1
1
1

medium
medium
medium og large
medium og 3 stk large

Singlet unisex
Basic O -b
buks
Skinnebensbeskytter sorte
Necks/ halsrør

1 medium, large, xlarge
1 xsmall
1 sUdsolgt
mall
Masser one size

705 kr incl. Klubrabat.
464 kr
292 kr
240 kr
150 kr
110 kr
99 kr

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne
for hele familien
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HSOK ´s Påskecup 2014
Traditionen tro afholder HSOK også i år det årlige oarrangement ”Påskecup”, der som i tidligere år består af 4
etaper med lørdag som fridag.
Også i år er det samme team, der står for arrangementet,
så konceptet omkring løbene er som de plejer at være.
Skærtorsdag er dagen for 1. etape, der afvikles i Danstrup
Hegn med Aage Damsgaard fra Fredensborg OK som
banelægger.
2. etape foregår i Krogenberg Hegn med John Pihl som
banelægger.
Stævnepladsen for etape 1 og 2 er beliggende ved den
”nye” sø ud til Hornbækvej (syd for).
3. etape (Påskedag) foregår i Teglstrup Hegn Syd med
John Miené som banelægger. Her bliver det kommunale
græsareal op mod fodboldbanen ved ”Løvdalsskolen”
anvendt som stævneplads.
Sidste etape (2. Påskedag) afvikles, som mange gange tidligere, i Teglstrup NØ med Jørn Steffensen som banelægger, hvor selve klubgården vil være base for arrangementet.
Generelt må jeg sige, at skovene nok ikke er i deres bedste
forfatning,
hvilket
dels
skyldes
de
mange
fældninger/udtyndinger fra Naturstyrelsens side og dels
”Allan” og ”Bodil”, så en egentlig oprydning inden løbene
skal vi nok ikke regne med.
Jeg er dog sikker på, at vi kan byde på nogle gode og
udfordrende baner, hvor Frank igen i år vil være banekontrollant, så jeg håber naturligvis på, at mange HSOK ´ere
møder op, hvorom jeg skal bemærke, at man absolut ikke
behøver at tilmelde sig alle 4 løb, men blot tage det eller de
løb, der har interesse. Som sædvanlig bydes der hver dag
på 5 baner af forskellig længde og sværhedsgrad og af en
sådan kategori, at alle klubmedlemmer kan deltage, så vel
mødt til HSOK Påskecup 2014, hvor tilmelding kan ske
via O-Service eller på ophængt liste i klubgården.
Stævnelederen

Annoncer i Sokken
Pris er fo r 2014

1/1 si d e.......2,000 k r. p r. år
1/2 si d e.......1,200 k r. p r. år
1/4 si d e..........600 k r. p r. år
mi n i mu m........500 k r. p r. år
Henv.: Kurt Jørgensen.
Tlf.: 49 21 54 32 / 28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk

Fra årets Sportsgalla, hvor Bjarne beundrer præmien som
årets træner sammen med Peter Baltrup.

9

SOKKEN
Tips og tricks

Aktivitetskalenderen

Jeg har fornylig været på kursus og der blev vist et sjovt slide:
Figuren skal forstås på den måde, at man ofte på et ret tidligt tidspunkt i en læringssituation føler sig så kompetent,
at man simpelthen må udtale sig om det til andre. Når man
senere bliver klogere og ser tilbage kan man blive helt flov
over hvor skråsikker man var.

Februar
lø.
on.
fr.
fr.
ti.
on.
fr.
fr.
lø.
sø.
sø.
on.
fr.

1
5
7
14
18
19
21
21
22
23
23
26
28

13:00-15:00 Vinter-Cup 5. Rude Skov

sø.
ti.
on.
fr.
sø.
ti.
on.
fr.
sø.
ti.
on.
fr.
fr.
lø.
sø.
fr.
lø.
sø.

2
4
5
7
9
11
12
14
16
18
19
21
21
22
23
28
29
30

10:00-12:00 Træningsløb Teglstrup Hegn syd

Marts

18:00-20:00 Nat-Cup 7. Gl. Grønholt
10:00-13:15 De Grå Sokker NYRUP
10:00-13:15 De Grå Sokker KLOSTERRIS
16:00-18:00 Ungdomsopstarttræning
19:00-22:30 GENERALFORSAMLING

Der har jeg været mange gange.

10:00-13:15 De Grå Sokker STORE DYREHAVE
19:00-22:00 HSOK Kursus
09:00-17:00 HSOK Kursus
10:00-15:00 HSOK Kursus
10:00-12:00 Træningløb Danstrup Hegn
18:00-20:00 Nat-Cup 8. Farum Lillevang
10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ.

17:00-18:00 Træningsløb Bykortet
19:30-22:00 SM nat 1. Hareskoven
10:00-13:15 De Grå Sokker GURRESØ vest
10:00-12:00 Træningsløb Egebæksvang
17:00-18:00 Træningsløb Bykortet
19:30-22:00 SM Nat 2. Præstevang
10:00-13:15 De Grå Sokker EGEBÆKSVANG

Hvis man ser auditions til x-faktor (ja - jeg ser sådan noget
en gang i mellem) Vil man opdage den ene efter den anden
håbefulde stille op uden at ane, hvor stort et seriøst arbejde, det kræver at blive en stor stjerne.

10:00-12:00 Træningsløb Klosterris Hegn
17:00-18:00 Træningsløb Bykortet
19:30-22:00 SM Nat 3. Liseleje/Asserbo
10:00-13:15 De Grå Sokker GL. GRØNHOLT
15:00-17:00 Danish Spring Helsingør

Jeg så også en udsendelse om filmen "Saturday night fever"
(ja - sådanne programmer ser jeg også) hvor det bl.a. fremgik at John Travolta havde danset siden han var 7 og havde
trænet i timevis dagligt i ½ år for at kunne spille rollen. Der
er ingen der bliver gode på en nat.

13:00-15:00 Danish Spring
09:30-12:00 Danish Spring
10:00-13:15 De Grå Sokker HORSERØD Nord
20:00-23:45 DM nat Jægerspris Nordskov
10:00-12:00 Træningsløb Teglstup Hegn

I forbindelse med orienteringsløb har jeg været på mange
bakker i tidens løb - også på Mount stupid. Jeg troede på et
tidligt tidspunkt i min barndom at nu var jeg holdt op med
at bomme, fordi jeg havde undgået at blive væk på et
enkelt løb. Der skulle senere følge mange bom derefter.

April
ti.
fr.
lø.
ti.
fr.
sø.
to.
fr.
sø.
ma.

1
4
5
8
11
13
17
18
20
21

17:00-18:00 Tr.løb Horserød Hegn
10:00-13:15 De Grå Sokker HAMMERMØLLEN
13:00-14:00 Find vej dag
17:00-18:00 Tr.løb Danstrup Hegn

Det kan godt være jeg er nået til et endnu et mount stupid,
når jeg føler trang til at udtale:

10:00-13:15 De Grå Sokker HORNBÆK V.
10:00-12:00 Kredsløb Gribskov
10:00-12:00 HSOK Påskecup 1

-Vær ydmyg og koncentreret. Hver post, hvert løb er en ny
udfordring, som skal tages seriøst.
-Glæd dig alligevel over hver gang det går godt og nyd at
stå på den top, det er at føle sig kompetent.
-Lær af dine fejl.
Og så tror jeg, at jeg vil tie stille for denne gang.
Rolf

10:00-12:00 HSOK Påskecup 2
10:00-12:00 HSOK Påskecup 3
10:00-12:00 HSOK Påskecup 4

Opdateringer kan ses i Klubmodul under kalender.
Øvrige faste træningstider, se side 2.

Genbrug

O-løb
Er motion for hjerte
og hjerne
for hele familien

Brug muligheden til at komme af med brugbare
ting du ikke selv har brug for.
Eller efterlys ting du står og mangler.
Brug Sokken
10
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Julebagning i klubben

havde medbragt poser med glasur i forskellige
farver, og det var vel at mærke den slags, der var
udrørt med æggehvide, hvilket betyder, at glaseringen står meget flottere end flormelis udrørt i
vand.
Naturligvis skulle også min medbragte honningkage ved deltagernes hjælp trylles om til en
julemand, hvilket blev udført i vanlig stil, selv
om hans næse vist var lidt længere end før set!
Der blev også rullet lidt romkugler, men så var
der heller ikke tid til andet, når de arbejdende
svende også skulle vederkvæges med lidt saft og
æbleskiver samt prøvesmagning af det
fremstillede. Mens vi indtog disse herligheder, kunne jeg glæde
mig over afsyngelsen af fødselsdagssangen, idet den 7. dec.
nemlig er dagen, hvor jeg
kom til verden. Jeg vil
understrege, at de tog den
originale version, hvor
man får chokolade og
kager til, og ikke gråsokkeversionen, der byder på
langt stærkere sager.
Det var naturligvis af
hensyn til de unge
deltageres sarte sjæle.
Tak for en meget hyggelig eftermiddag til
Sarah, Maggie,
Alfred, Line og
hendes ven, Berit
og Ulla. Jeg kan nok
overtales til at stille
op, når julen og juleløbet atter nærmer
sig. Blot kan jeg
så ønske, at der
er endnu flere
unge og også et
par voksne flere
til at sørge for, at alt går rigtigt til!
Vore fremstillinger blev serveret for næste dags
deltagere i juleløbet. Da jeg ikke selv deltog der,
kan jeg ikke udtale mig om forløbet af det traditionsrige juleløb. Men mon ikke, det har været
efter den sædvanlige procedure, hvor banelæggeren vildleder deltagerne, der belønnes med
en gavnlig motion, et vederkvægende bad og
velsmagende, dekoreret julebagværk bagefter?

Den 7. dec. var klubbens unge, som vanligt,
inviteret til at komme ud i klubgården for
at pleje deres indre bagergen. Der var
seks unge, der havde efterkommet invitationen, da jeg kom til klubgården ved 14tiden. Desuden var der to andre voksne,
der kunne assistere med at holde bagersvendene i gang.
Efter den vanlige tur til håndvasken
blev processen indledt, og jeg skal
love for, der blev rullet, udstukket
og bagt efter alle kunstens regler,
der i hvert fald også blev taget i
brug, da kagerne skulle dekoreres.
Det var Ulla, der var udnævnt til
ovnpasser, og til det job kan hun
få min fineste anbefaling. Ikke en
eneste kage blev for solbrændt!
Jeg synes ikke, de færdige julefigurer har taget sig mere prangende ud end denne gang.
Det skyldes bl.a., foruden
deltagernes kreativitet, at
Line, der for tiden går på
produktionsskolen, derfra

Eva Müllertz
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På vejne af HSOK og Café Pitstop Halvmarathon, overrakte Bjarne en fed check til Kirkens Korshærs hjemløse
herberg “Stubben”, ved Anette Lauritzen. Beløbet blev
ikke mindre end 7.175 kr., som svarer til 25 kr. pr. tilmeldt deltager i Pitstop Helsingør Halvmarathon.
Rent sportslig var der 252 tilmeldte, hvoraf 251 gennemførte, som mange kaldte Danmarks smukkeste
halvmarathon.

Bjarne overrækker checken til Anette Lauritzen fra Kirkens Korshær

En stor tak til Café Pitstop for sponsoratet af løbet.

sker, mennesker som har det aller sværest i samfundet..

Støttedelen af vores halvmarathon startede sidste år,
hvor vi til Unichefby Helsingør Halvmarathon, samlede ind til Unicefby projektet og dermed støttede “flydende skoler i Zambia”. I år er vi gået lokalt og har
valgt at bidrage til Hjemløseherberget Stubben, som
hver eneste dag gør en stor forskel for en række menne-

Bjarne fortalte at han i avisen havde set at vi var en del
af en tre trins raket op til Halvmarathon, nemlig: Suppe
på stationen, halbal med Kandis og så halvmarathon.
Vi er i HSOK rigtig glade for at være en del af den
raket, samt at kunne støtte Stubben med den flotte sum.

Helsingør, den 3. december 3013
Mange venlige hilsner
Anette Lauritsen
Leder af Kirkens Korshær
Helsingør
Tlf.: 49 20 10 82

Trappen til Stubben
Julen nærmer sig med hastige skridt. Og der er god gang i
forberedelserne til julen på Stubben.
For nogen kan skridtene op ad trappen til Stubben være
stejl - på mange måder.
Men vores oplevelse er, at når trinene er taget - og har fået
sig bænket, ja så ved man, at her kan man føle sig godt tilpads. Gennemsnitlig bespiser vi 50 - 60 mennesker dagligt,
morgen, middag og aften.
Vi er utrolig taknemmelige for det flotte bidrag, som vil
bespise 35 mennesker i en måned på hver sin spisebillet.
Vi ønsker med denne lille hilsen en glædelig jul og velsignet nytårog takker for god og brugbar støtte.
God og brugbar information findes på: www.kirkenskorshaer-helsingor.dk
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LØBETRÆNING SKAL VÆRE
INSPIRERENDE OG VARIERET.

TRAPPETRÆNING
Trappetræning har vi også altid brugt og der er nu af Henrik Them, danmarksmester i halvmaraton og ansvarlig for
fitness.dk`s løbetræning lavet en undersøgelse af denne
træningsform.

AF MELLEM OG
LANGDISTANCE TRÆNER
ERIK TROLLE

Han fastslår at det virkelig er kvalitetstræning med styrkekrav til balder, lår og lægmusklerne.

I disse tider hvor mange vil
løbe rigtig langt både under
træning og til konkurrence
er det at kunne løbe en god
1000 m, 5000 m eller 10.000
m næsten gået i glemmebogen.

Forbrændingsmæssigt får du meget ud af trappeløb og
trapperne ligger lige foran os ved Ofeliakilde, Stadion,
Tårnhøj og himmelstigen i Højstrup.
Løb op et trin ad gangen gå ned og tag et roligt mellemløb
mellem de forskellige trapper.

Det er for mig ufatteligt at
nogle vælger at bruge deres
tid på at træne langt og
langsomt i det vi i min aktive tid kaldte LSD-Træning eller
Long Slow Distance.

Bakken ved Verdens Ende kan også bruges hvis du syntes
at trapperne bliver for belastende.

Det er naturligvis klart at for at løbe en god maraton skal
du være i besiddelse af en vis grundform ligesom du også
skal ud på lidt længere løb i opstart fasen f.eks. 20 km.

Denne lille artikel er ment som et oplæg til ny og inspirerede træning og er der noget du er i tvivl om så er du altid
velkommen til at kontakte mig.

Når disse ting er på plads så er det farten og en behersket
distance der tæller for at få en god tid.

God fornøjelse.

Læg blødt ud de første gange for du kommer til at bruge
muskler som du normalt forsømmer.

Hvis dit mål blot er at gennemføre en halvmaraton eller en
hel og du har masser af tid så fortsæt blot med din LSDtræning
Hvis du derimod har ambitioner om en god tid eller et
ønske om at slå veninden på halv eller hel maraton, så er
det på tide at lægge træningen om.
INTERVALTRÆNING
Interval træning er et godt middel og kan praktiseres på
næsten alle distancer.
Hurtigt varighedsløb hvor du løber f. eks 15 km. med kilometer tider hurtigere end dit slut mål på den endelige
distance er også godt at lægge ind i træningen.
Alle undersøgelser om løbetræning viser at du som minimum skal ud 3 gange om ugen helst flere gange, men husk
at variere træningen en hård dag afløses altid af en let dag.
Naturligvis skal der også være fridage som kan bruges
sammen med familien eller eventuelt til alternativ træning
såsom svømning, cykling og meget andet.
På mine trænings mandage med turbotøserne bruger vi
altid intervaltræning, krydret med et testløb, sådan cirka
hver måned.
En træningsform som er yderst effektivt er fartleg som nu
om dage er lagt ind i faste rammer som 30 – 20 – 10 sek.
Træning består af gentagelser a 5 min. Og derefter 2 minutters pause op til 5 gang ialt afhængig af dagsformen.
De fleste synes at det er spændende og inspirerende
træning og samtidig noget der styrker formen.
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SELVFØLGELIG….
skal vi også høre om, hvad der
foregår i motionsafdelingen i
Sokken!
Eftersom jeg nu på 8. måned er
skadet og kan forvente at være
det 3-6 måneder endnu, kommer jeg ikke ud og løbe løb foreløbig, MEN jeg vil meget gerne være med til at levere rapportager fra de spændende løb,
som I deltager i.
Jeg vil rigtig gerne høre om, hvad I har af planer for den
kommende sæson, hvilke løb I skal deltage i og måske
tager jeg så selv ud og kigger/hepper/gør notater.
Måske vil du gerne selv levere et indlæg, så koordinerer vi
bare.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Mange hilsner fra Sussie
Bogut@stofanet.dk
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VinterSerien MTBO
Danstrup Hegn

Den koldeste dag
51 friske kvinder og mænd, unge og gamle modstod fristelsen for sofaen og avisen og begav sig ud i den isnende
kulde og mødte frem til MTBO i Danstrup Hegn i lørdags.
Laus havde lagt tre spændende og udfordrende baner på
6, 12 og 18 km. Frostens indtog gjorde det ikke skønt at
cykle på ridestierne, som der er mange af i Danstrup. Alle
gav dog udtryk for at have haft en god og udfordrende tur,
for som flere sagde ”hellere fast underlag end mudder”. Til
gengæld bekymrede de sig mere for Carsten og mit velbefindende som startpersonale. De kunne jo cykle sig varme,
hvorimod vi skulle stå stille. Enkelte kendte ikke begrebet
” kortvend ” og måtte atter, med smil, en runde ud i kulden.
Kurt havde også trodset kulden og kom ud for at tage billeder til Sokken. Dejligt .

Ved registreringen havde Laus, Jørgen og Lisbet valgt det mere
behageligere sted at opholde sig, nemlig et godt nok ikke så varmt
værksted, men i læ for den stærke blæst.
Her kunne man også nyde te, kaffe og dejlige hjemmebagte kager.
Stævnepladsen som var Lauses
lagerrum stod Jørgen og gnubbede sine kolde fingre over det lille
bitte elpanel, for overhovedet at
kunne styre sine iskolde fingre
hen over tastaturet. Det hjalp
rumtemperaturen da de fleste ryttere var retur og der blev trængsel i rummet. De afgav en del varme som vi andre lukrerede på,
mens alle stod og snakkede baner
og guffede den lækre hjemmebagte kage og slubrede Lisbets
nylavede kaffe. Ind imellem lød
et ”satans” når konkurrenten havde et bedre stræk eller
”nej nej nej” når én havde misset en post…. eller et ”yes”
når ærkefjenden var besejret.
Vi havde lidt ondt af Flemming og Laus, da det blev eftermiddag og alle var i mål, skulle ud og samle de poster ind
som de havde udsat tidlig morgen. Men hva´, de er jo
sportsmænd og misser aldrig chancen for lidt ekstra
træning – selv i 4 graders frost ;-).
De som interesserer sig for resultater kan finde dem på
FIFs hjemmeside.
Tak til crewet for en god dag
fra Stævnelederen

Dejligt at se man kan lokke sin søn med i skoven, trods det kolde
vejr
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SPRINTEREN KURT JØRGENSEN
STÅR FOR SOKKEN
AF ERIK TROLLE
Manden bag vort klubblad er Kurt Jørgensen. Han står for
foto, layout, opsætning og annoncer, dette ikke skrevet for
at nedvurdere bladets udmærkede redaktør Flemming
Larsen, men helt ærlig uden Kurt, tror jeg ikke Sokken ville
komme på gaden.
Efter at have læst en udmærket bog ”Ritter” fortalt til
Flemming Enevold blev jeg inspireret til at samle stof til en
artikel om Helsingørs bedste cykelrytter Ole Pingel.
I den anledning fandt jeg nogle gamle blade ”Cykle-Sport”
fra 1964 frem og de kunne foruden at berette om Pingel
også fortælle følgende historie:
”Det blev Kurt Jørgensens dag på Ordrupbanen. Selv om
Kurt Jørgensen ikke er decideret sprinter må man sige, at
han gør det godt ved gang på gang at eliminere de ”gamle” sprintere. Denne gang blev det til en anden plads i
internationalt sprint efter Kobuch”.
Allerede ugen efter stødte jeg igen på Kurt denne gang i en
overskrift:” KURT JØRGENSEN VANDT IGEN SPRINTET; DENNE GANG FORAN JAN INGSTRUP OG LEIF
LARSSON.
Dagens sprintermatch viste, at Kurt Jørgensen – som vi i
sidste nummer omtalte som ikke decideret sprinter – viste
så store taktiske evner, at vi må tage ordene i os igen, og da
vi spurgte Kurt Jørgensen hvor han havde lært alt dette
gav han Ordrupbanens træner Willy Falk Hansen hele
æren af resultaterne i den seneste tid”.

Da han kom her til Helsingør var det håndbold og atletik
samt langrend alt sammen med succes.
I ryttere der cykler ved nu hvorfor I ikke skal have Kurt
med hjem i en spurt og alle vi andre glæder os over hans
store indsats for vort klubblad.

I de efterfølgende år blev det til mange sejre til Kurt på
Ordrupbanen.
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men denne gang bliver der en opsamling ved Holte station
inden bussen kommer til Helsingør. Jeg regner med at vi
kører fra Helsingør senest kl. 19:30, men vær parat kl. 19.
Der bliver godt med plads i bussen, både til bagage og til
os selv

Skitur uge 7-2014 til

Ramundberget
Uge 7 nærmer sig heldigvis med hastige skridt.
21 personer drager
mod nord til
Härjedalen (verdens bedste
langrends
område
efter min
mening).
Med 102
cm sne dybde i
terrænet (75
cm på pisterne)
kan det kun blive en fantastisk
tur.
Som så mange gange før skal vi bo ved 4-stole liften og
hytterne udleveres senest kl. 15 på ankomst dagen.

Som de seneste år er der indført
sporafgift for langrendsløbere,
320 svenske kroner for et 7dags kort. Kortet giver også
adgang til gratis transport med
ski-bussen, så man kan komme
lidt længere væk hvis man vil på
langtur. Til gengæld får man rigtig
gode spor, der køres op hver dag,
medmindre vejret ikke tillader
det. Fra uge 7 vil der også blive
præpareret spor på højfjeldet.
Information om sporafgift og
ski-bussen finder I på
http://www.bruksvallarna.se/sparavgifter/
Der er fine indkøbsmuligheder ca. 500 m fra hytterne.
Information om området findes på:
http://www.ramundberget.se

Der er afgang fra HSOK’s klubhus på Gl. Hellebækvej 63A
i Helsingør fredag d. 7/2 kl. 19:00 og vi kører fra Ramundberget igen fredag d. 14/2 kl. ca. 21 (eller når vi/bussen er
klar). Det vil sige vi får 7 hele dage på ski og vi har hytterne til vi skal hjem. Vi skal kører med Kruse Busser igen,

Det vil stadigvæk være muligt at købe sæder i bussen til en
rimelig pris, men man må så selv sørge for hytte/hotel i
Ramundberget.
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Danmarks Skiforbund har i samarbejdet med SOS
International, udviklet en Smartphone applikation,
som skal sikre dit skiløb.
Applikationen "sikker på ski" er udviklet med fokus
på hvad du kan gøre for at undgå alpine skiskader,
du for også de seneste snemeldinger hvor du er, styret af din GPS modtager i telefonen.

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

