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Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Bjarne Jensen
24 68 44 92

Motion:
Flemming Larsen
Tlf.: 23 30 41 50

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.: 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.: 49 21 84 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 74rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Ruth Waidtløw Hathjulet 45 3140 Ålsgårde 49 70 77 60 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Bjarne Jensen Margurittens kvart. 60 2990 Nivå 24 68 44 92 bjje@dsboresund.dk
Motion/Ski: Flemming Larsen Topasvej 8 3060 Esperg. 23 30 41 50 fllarsen@image.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 49 21 84 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 Stampetoften 38 2970 Hørsholm 28 44 03 33 allyk@email.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 09:30  MTB, ......................................Klubgården / Gurre kirke 9:50
Tirsd.: kl. 17.00  O-tekniktræning ....................................................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval Sjoskerne) .............................Klubgården
Torsd.:kl. 09:30  MTB, .......................................Klubgården / Gurre kirke 9:50
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne)...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09:30  MTB, ......................................Klubgården / Gurre kirke 9:50
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09:30  MTB,  .....................................Klubgården / Gurre kirke 9:50
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 februar

D E A D L I N E
29. januar 2016

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

Motion/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

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 inde-
holde tekst og/eller navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 2015
Opkrævning sker pr.

1. august og 1. februar

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

Henning Birk, -en af de mange hjælpere som altid stiller op, når
der er brug for det. Her viser han den førende løber Anthon

Harrsen på vej mod sejren i Hamletløbet på 10 km.

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

Jeg har netop udfyldt et spørgeskema til en undersøgelse
som foretages af Syddansk universitet. Det er en af de
glæder, der er ved at være formand. Der kommer mange
mærkelige forespørgsler og ikke alle får samme velvillige
behandling. 

Der var mange tankevækkende spørgsmål - frit efter
hukommelsen:
Hvad er kønsfordelingen blandt klubbens frivillige?
Hvad er aldersfordelingen blandt klubbens frivillige?
Hvor ser du de største udfordringer for klubben i fremti-
den?

Vi skal snart have generalforsamling. Bjarne er løbet ind i
nye og større arbejdsopgaver hos DSB, og det gør at han
stopper i bestyrelsen til februar. Der er derfor brug for
friske kræfter. Flemming holdt en tale til årets løberafslut-
ning i Max’s kælder, hvor han opfordrede forsamlingen til
at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen vil holde møde(r)
inden generalforsamlingen og prøve at løse lederkrisen
inden, så vi undgår pinlig tavshed til generalforsamlingen.

Et af de spørgsmål, der var opløftende at svare på, var om
klubbens økonomi. Den er god, og 2016 tegner til at blive
et meget aktivt år, med især mange arrangementer i forå-
ret. Vi skal stå for et World ranking event (WRE) sprintløb
lige før påske. Påskecup i påsken. Divisionsmatch i maj og
derefter Kronborgstafet  samt 3 skåninger och en dansk i
juni. Mange arrangementer betyder god økonomi, men det
betyder også, at vi får brug for mange frivillige. Det plejer
heldigvis at være let at få frivillige til den type opgaver.

Jeg er glad for at Emil Ruud har sagt ja til at være stævne-
leder til WRE-stævnet, hvor jeg er banelægger. Jeg glæder
mig til at vi sammen får lavet et kanonstævne. Der er mere
eller mindre styr på de øvrige stævner også. HSOK lever
stadig! God jul og tak til alle, der har givet en hånd med
2015.

Rolf
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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
Der bliver i øjeblikket arbejdet på

en ny hjemmeside. 
Den kommer til at hedde:

www.hsok.klub-modul.dk

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

Velkommen til:
Lars Ejby Andersen
Skindersøvej 5
3140 Ålsgårde.

Sune Larsen
Ewaldsvænget 31   
3000 Helsingør

Bestyrelsen for HSOK ´s Venner vil ønske
alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul
og et forhåbentligt godt og aktivt nytår. Tak
til alle jer, der har hjulpet os i årets løb.
Vi vender tilbage i februar, nærmere bestemt
d. 10. februar, hvor vi afholder den årlige
generalforsamling. 

D. 18. marts stiller vi op
med en kiosk til en
sprintorientering,
som HSOK har
lovet at stå for. 
Mange hilsner
fra bestyrelsen.

Sisse.

GG LL ÆÆ DD EE LL II GG   JJ UU LL   
OO GG   GG OO DD TT   NN YY TT ÅÅ RR ::

Priser for 2016
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
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Juleløb og julefrokost
for alle

Jeg har lånt klubgården søndag den 13.
december 2015, og kan derfor inviterer
til juleløb og efterfølgende julefrokost.  

Vi mødes i klubgården kl. 10, klar til fæl-
les afgang til skoven. Start fra skoven kl.
10.15. Husk sport-ident-brik.
Du kan låne, hvis du ikke har en SI-brik.

Vi har alle nissehue på. 

Start og mål i skoven.

Der er tre forskellige baner:
1. Let - ca. 3 km.
2. Mellemsvær - ca. 3,5 km.
3. Svær - ca. 4 - 5 km.

Efter det årlige julebad, mødes vi til det
fælles frokostbord, som starter kl. 12.30,
hvor vi alle har taget en ret med.

Tag selv drikkevarer, te og kaffe med.

Hvis vi er heldige, giver Eva og hendes
nissebagere småkager til kaffen.
Du kan deltage i julefrokosten uden at
have løbet først, og denne invitation gæl-

der for alle i klubben, o-løbere, mandags-,
onsdags- og fredagsløbere.

Der vil være julegave til den flotteste
nissehue og til udvalgte stræktider. 

Tilmelding på listen i klubgården inden lør-
dag den 5. december, hvor du også kan
noterer, hvad du tager med til det fælles
julebord, eller du kan tilmelde dig til min
assistent på telefon 2926 6574

Ho Ho Ho Hilsen fra julemanden
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Aktivitetskalenderen
December

fr 04. 10:00-13:15 De Grå Sokker DANSTRUP

lø 05. 13:00-13:30 Træningsløb Risby Vang AFLYST !

lø 05. 14:00-14:30 Vinter-Cup

ti 08. 16:00-18:30 Ungdomstræning Teglstrup Hegn

on 09. 18:00-18:30 NatCup

fr 11. 10:00-14:00 De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ.

lø 12. 10:00-12:00 Julekagebagedag med Eva ?

sø 13. 10:00-12:00 Juleløb klubgården

ti 15. 16:00-18:30 Ungdomstræning Teglstrup Hegn

fr 18. 10:00-13:15 De Grå Sokker NYRUP

lø 19. 14:00-14:30 Vinter-Cup

to 24. 10:00-11:00 Gurresø rundt

lø 26. 10:00-10:30 Julemaveløb Teglstrup Hegn

to 31. 10:00-11:00 Gurresø rundt

Januar
sø 03. 10:00-12:00 Nytårs stafet

ti 05. 16:00-18:00 Ungdomstræning Teglstrup Hegn

to 07. 16:00-17:00 Ungdoms løbetræning

fr 08. 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP M

lø 09. 14:00-14:30 Vinter-Cup

ti 12. 16:00-18:30 Ungdomstræning Teglstrup Hegn

on 13. 18:00-18:30 NatCup

to 14. 16:00-17:00 Ungdoms løbetræning

fr 15. 10:00-13:15 De Grå Sokker HORNBÆK Ø

lø 16. 16:00-18:00 TræningsløbTeglstrup Hegn

ti 19. 16:00-18:30 Ungdomstræning Teglstrup Hegn

to 21. 16:00-17:00 Ungdoms løbetræning

fr 22. 10:00-13:15 De Grå Sokker DANSTRUP
lø 23. 14:00-14:30 Vinter-Cup

ti 26. 16:00-18:00 Ungdomstræning Teglstrup Hegn

on 27. 18:00-18:30 NatCup

to 28. 16:00-17:00 Ungdoms løbetræning

fr 29. 10:00-13:15 De Grå Sokker STENHOLT VANG

lø 30. 13:00-13:30 Træningsløb Teglstrup syd

Februar
ti 02. 16:00-18:00 Ungdomstræning Teglstrup Hegn

to 04. 16:00-17:00 Ungdoms løbetræning

fr 05. 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP S

lø 06. 14:00-14:30 Vinter-Cup

on 10. 18:00-18:30 NatCup
fr 12. 10:00-13:15 De Grå Sokker NYRUP
on 17.    19.00 - ? Generalforsamling

Ændringer kan ses i kalenderen på hjemmesiden.
Øvrige faste træningstider, se side 2.

Aktivitetskalenderen

Lene, Rolf og Peter er fra DM-Ultralang, hvor alle 3 fik medalje.
Bronce til Lene og derefter guld.

Nyt fra kassereren.

Inden jeg skriver mit indlæg, så fører jeg
altid regnskabet ajour. 2015 har indtil videre
været et år, hvor vi ikke har haft store udgif-
ter. Der har ikke været større investeringer,
og den løbende drift har udviklet sig nor-
malt. Så regnskabet ser ganske fornuftigt ud.
Vi sparer jo også op til istandsættelse af køk-
kenet i klubhuset.

For et par dage siden modtog vi endelig afregning fra HBGS Skid-
och Orienteringsklubb for vores andel i 3 skåninger og 1 dansk på
SEK 40.000 hvilket omregnet af banken gav kr. 32.053,80, herfra
trak Nordea så kr. 50,- for transaktionen. Såfremt der ikke dukker
flere udgifter op, så har 3 skåninger og 1 dansk givet et pænt over-
skud på kr. 23.700,-.

Midt i november måned har jeg udsendt opkrævninger til o-løbere
for startafgifter, som klubben har lagt ud. Klubben har i alt lagt kr.
48.000 ud, som nu skal indbetales af 62 medlemmer. Flemming
Larsen er her, der og alle vegne, og han har sørme også tid til at
løbe. Han er den, der har deltaget i flest løb, og derfor lød opkræv-
ningen på kr. 4.685,-. (Jeg håber, at der alligevel bliver råd til en
lille gave til Ulla).

Det er mange penge klubben lægger ud, men jeg kan fortælle, at
allerede dagen efter udsendelsen af opkrævningerne begyndte ind-
betalingerne at rulle ind på bankkontoen. Jeg har ellers sat beta-
lingsdato til 1. december. Her vil jeg lige komme med min sæd-
vanlige henstilling: Hvis startafgifterne ikke lige er blevet indreg-
net i december måneds budget, så giv besked om hvornår du så
kan betale. Så behøver jeg ikke at rykke. Hører jeg ikke noget, så
tror jeg bare, at du har glemt det, og må igennem det trivielle
arbejde med at sende påmindelse og evt. ringe.

God jul.
Ruth Waidtløw
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Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå, 
Tlf.: 24 68 44 92, E-mail bjje@dsboresund.dk

Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 24 62 29 52, E-mail: soeren@os.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 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

JJÆÆTTTTEEMMIILL  22001155
For 52. gang afholdte OK 73 deres traditionelle ”Jættemil”, der
fandt sted den 8. november i Store Dyrehave ved Hillerød.
Vejret var (som sidste år) fantastisk, og nærmest sommerligt med
delvis sol og vel 12 – 14 grader, så en herlig løbsdag i et flot løb-
sterræn.
Løbsformen har været den samme i alle årene, hvilket vil sige, at
der er samlet start i klasserne samt at banerne er omtrent dobbelt
så lange, som ved ”normale” løb. Som illustration skal det oply-
ses, at H 21 banen var på 20 km. med 40 poster, og med en vind-
ertid på 1 time og 43 minutter,  hvilket svarer til en kilometertid
på 5,15 minutter – imponerende! Vinderen blev i øvrigt Rasmus
Djurhuus fra OK Pan, der ugen før tillige vandt DM i Ultralang,
der fandt sted i Grib Skov, så en rigtig flot uge, men Rasmus har
også i tidligere år vist, at hans speciale netop er langdistanceori-
entering. Fra HSOK var der en beskeden flok deltagere, men
nogle bestemt med flotte resultater til følge, idet der var 1. plads
til henholdsvis Rolf Lund og Peter Larsen samt en 4. plads til
Jørgen Jensen. Hvad angår Rolf levede han helt op til tidligere års
løb, idet Rolf igen vandt sin klasse helt suverænt i tiden 1 time og
29 minutter, (samme tid som sidste år), hvilket var 11 minutter
hurtigere end nr. 2!! Det skal bemærkes, at Rolf sammen med
undertegnede, der i al beskedenhed løb et rimeligt godt løb,  afte-
nen før var deltagere i Motionsafdeling fest i ”Guttermanns
Kælder”, hvor der ikke ”manglede noget”, så måske er det en god
ide inden et sådan løb, at man aftenen før indtager rigeligt af god
mad med diverse vine og lidt cigarrøg!
Jættemilen har altid markeret, at nu er det slut for i år, hvad angår
de åbne løb på DOF ´s terminsliste, men orienteringsløberne stop-
per ikke af den grund for eventuelt at gå i hi, nej, nu er det tid til
at forberede sæsonen 2016, hvilket kan ske gennem de mange
træningstilbud, hvorom der allerede er et stort udbud, herunder en
række natløb, mens ”Vinter-Cuppen” (dagløb) først starter den 5.
december, jfr. terminslisten.

Fl.L.
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Julegave idéer
Klubtøj på lager december 2015: voksen/ungdom

Advance løbejakke Medium 705,-
O-bluse med lynlås dame Large 400,-/300,-
O-bluse med lynlås model unisex Large og Xlarge 400,-/300,-
Brændenældebuks Medium 292,-
Singlet dame Medium og Large 240,-
Singlet unisex Xlarge 240,-
T-shirts Run dame SmallA Medium Large 267,-/199
T-shirts Run unisex Small, large xlarge 267,-/199,-
Overtræksbuks Xsmall, 334,-/249,-
Halsrør med HSOK logo 99,-/50,-

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

I december måned vil udvalget af klubtøj som vi har
på lager være udstillet i klubgården.

Kig, prøv, mærk og bestil ved at kontakte mig. Info
om str. og pris vil også ligge der.

Hilsen Birgitte

Ved seneste møde i O-afdelingens bestyrelse blev et
besluttet at opgive Find Vej projekterne i Egebæksvang
og Nyrup Hegn. Posterne i Teglstrup Hegn vil blive bibe-
holdt, således at HSOK fortsat figurerer i DOF’s Find Vej
projekt.
Årsagen hertil er at netop i de to skove har der i lang tid
været problemer med ødelagte eller fjernede pæle, samt
at vi for alle tre skove står over for en større udgift til nyt
oplag af brochurer. Vi har aldrig fået nye medlemmer ud
af indsatsen, højst påmindelser fra enkelte ikke-medlem-
mer om manglende poster.  
Der var ikke stemning i O-udvalget for at anvende pos-
terne helt eller delvist i forbindelse med vore træningsløb.
Dette var faktisk tilfældet for år tilbage før Find Vej pro-
jektet med de pæle, vi da satte ud og flyttede til nye pla-
ceringer hvert 2.-3. år.
Eksisterende pæle fra de to skove er nu indsamlet og
postnummerskiltene demonteret. De pæle som er i så god
stand, at de kan genanvendes som erstatning i Teglstrup
eller til evt. nyt projekt, er henlagt i containeren.

Søren Østergaard
Medlem af O-udvalget

Find Vej Posterne 
i Egebæksvang og Nyrup Hegn er nu nedlagt.
Posterne i Teglstrup Hegn bibeholdes.
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Tips og Tricks
Tidligere var lange o-løb min svaghed. Det er sket utallige
gange at jeg er gået ned til Jættemilen eller DM ultralang,
men nu er det så længe siden - over 13 år - at jeg mener
det er fortid. I år havde jeg to rigtig gode løb, men der er
mange der har en fantastisk langtidshukommelse, som sta-
dig minder mig om de gode gamle dage, hvor jeg satte
gode løb over styr den sidste ½ time. Hemmeligheden er
træning. Hvis man træner regelmæssigt og over mange år,
sker det ikke, så det kan anbefales. Holder jeg op med at
træne, vil det nok ske igen.

Til langdistanceløb er der typisk langstræk, dvs. stræk på
over en km eller endnu længere. Især til DM Ultra lang i
år var der flere udslagsgivende langstræk. Mine vejvalg
afhang i høj grad om jeg var frisk (tidligt i løbet) eller om
jeg var træt (sent i løbet). I Nordsjælland er det normalt
hurtigst at løbe så tæt på stregen som muligt, især i den

periode af året, hvor der er få eller ingen blade på træerne.
I det første eksempel er det lige i starten af løbet. På post 1
lavede jeg en dum fejl, der kostede et minut. Jeg havde
læst kontrolnummeret på hovedet og troede posten hed
76. Jeg skulle have nr. 67, så jeg løb videre og ledte indtil
jeg blev overbevist om at det var min post. Til post 2 løber
jeg tæt på stregen fordi jeg er frisk (og lidt sur). I starten er
der gode store grusveje jeg kan løbe på, men den sidste
trediedel af strækket kan jeg vælge at løbe venstre rundt
om mosen eller krydse mosen. Læg mærke til at der bliver
skåret nogle hjørner. Jeg valgte at krydse mosen og var

spændt på om det ville sinke mig. Men jeg fandt nogle
gode passager og kunne løbe stort set uhindret hele vejen.
Jeg fandt diget og vidste så, at jeg bare skulle holde
samme retning mod posten. Da jeg krydser en grøft
begynder jeg at kigge til højre og venstre, men det var
unødvendigt, jeg rammer posten perfekt. Intet kompas
her!
De konkurrenter jeg snakkede med efter løbet havde alle
løbet udenom mosen. Jeg vinder strækket med 1½ minut
til de nærmeste konkurrenter. En del skyldes tempoet,
aggressive linier, resten et godt, men lidt dristigt vejvalg.

Senere da jeg har været i gang over en time er trætheden
så småt begyndt at melde sig. Man kan være fristet til at
løbe mere i terræn, for at turen hjem bliver så kort som
muligt, men det er en dårlig idé. Det er lettere at holde et
pænt tempo, ved at løbe på stier og veje. Jeg får en lang
vej at løbe, idet jeg både i starten og slutningen løber vin-
kelret på stregen. Det er ellers “strengt forbudt”, ligesom
man normalt skal være varsom med at krydse stregen.

Man kan imidlertid kigge på strækket delt op i 3 dele: For
at løbe på den attraktive grusvej skal jeg på den nemmeste
måde komme til punktet A. Når jeg er kommet til A løber
jeg til punkt B og derefter skal jeg på den nemmest mulige
måde fra punkt B til posten. Derefter er det mere oplagt at
løbe den vej jeg gør. Fra punktet B til posten kunne man
sikkert komme ligeså hurtigt derhen ved at løbe til ven-
stre, men der bliver et lille stykke i terræn inden posten.
Del lange stræk op i mindre bidder. Det betaler sig. 

Rolf



Lise og jeg har for vane at
droppe søndagstræningen og
drage til Dyrehaven med cykler-
ne bag på bilen, for at opleve
Eremitageløbet og se alle de glade
motionister der år efter år stiller
op til dette kæmpe løb.
Det var fint løbevejr, godt nok tåget,
men ret mildt og ingen vind, så det
føltes ret behageligt.

Vi stillede os først ved slottet, hvor
man kan se løberne to gange. 
Den første løber var allerede langt foran
nr. to. Han var kulsort, og var hurtig væk.
Ikke langt efter kom Michael Bendtzen fra
Hsok og kort efter Bo Søbye.
Den store masse af løbere fyldte nu hele
stien og øjnene flakkede rundt for at finde
nogen man kendte, men der er så mange delta-
gere at det er svært at opdage dem. Flere råbte
“hej Kurt” uden man havde set dem.

Da de store masser af løbere kom til slottet anden
gang, tog Lise og jeg cyklerne og kørte til
Ulvedalene. hvor der er en god lille hård bakke.
Løberne havde løbet ca. 12 km og var ved at være
brugte. Det var et godt sted at stå med et fint over-
blik.
Pludselig dukkede Lisbeth Jørgensen op og vi fik et
stort smil, hun havde overskud og så frisk ud.
Til sidst da det begyndte at tynde ud, kom veteranerne.
Blandt dem Erik Trolle som har været med i alle de 47
gange Eremitageløbet har fundet sted.

Når man ser alle de løbere der stiller op, er det kun de før-
ste par hundrede der virkelig har fart på. Langt de fleste er
motionister der løber hele året og bruger løbet som test og
årets højdepunkt. For mange er det en hård kamp at fuldføre,
nogle burde ikke deltage, de krabber sig igennem, næsten
båret igennem.
Men alle har hver sin grund til år efter år at stille op til
Danmarks største motionsfest.

Michael Bentzen



Michael Bendtzen,
første Hsok’er

Erik Trolle
gennemførte
sit Eremitage-
løb nr 47 i
træk

En glad Lisbeth med
stort overskud

Bo Søbye
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Ungdom

Så skal alle børn og barnlige sjæle til at
bage kager og lave konfekt sammen med
Eva.

Sæt X i kalenderen for lørdag den 12.
december, 
og du tilmelder dig på listen i klubben, 
eller du mailer til Eva på:

E-mail-adressen: eva.mullert@email.dk
Du kan også ringe til Eva på telefon nr. 49 26 38 03

Senest onsdag den 9.12.

I skal selvfølgelig også pynte juletræ, synge og gå rundt om det. 
Det er meningen, at I laver kager og konfekt til alle, der kommer
dagen efter til juleløbet.
Det hele starter lørdag Kl. 14.00 og varer ca. et par timer.
Smøg ærmerne op og bag til jul og smag lidt på jul og hyg dig med de andre bagelystne!

Mange hilsner Eva

Julebag med Eva
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Ungdom

Tirsdag d. 8. dec. O-træning Mellemsvær træning Ungdomstræning Klubgården 16:00-18:30
Fælles spisning

Onsdag d. 9. dec. O-nat cup Kræver tilmelding Senest 1. dec. Klubgården kl. 17 til Hillerød

Torsdag d. 10. dec. Løbe træning 7 km. Teglstrup Hegn Klubgården 16:00 - 17:00

Torsdag d. 10. dec. Sidste tilmelding Til Vintercup 19. dec. Tilmelding til Bjarne

Lørdag d. 12. dec. Kagebage dag Eva Müllertz Klubgården Nærmere følger

Søndag d. 13. dec. Juleløb Klubgården Nærmere følger

Torsdag d. 17. dec. Løbetræning 7 km. Kl. 16:00

Torsdag d. 24. dec. Gurresø rundt Valdemarslund kl. 9:45 8,8 km. sammen GOD JUL

Juleferie

Tirsdag d. 5. januar O-træning Genopfriskning af efterårets lek-
tioner om mellemsvære baner

Klubgården 16:00 til 18:30 Fælles spisning

Ungdoms programmet resten af 2016:

UGE 50

UGE 50

UGE 50

UGE 50

UGE 50

I et svært natløb, som
var præget af mange som
enten klippede forkert
eller måtte udgå på
grund af sværhedsgra-
den, gennemførte Dicte
og løb sig ind på 3 plad-
sen.

Nat cup er en serie af
natløb vinteren igennem
med en gennemgående
resultatliste, så det er
altid rart at starte godt.
Det var Dictes debut på
mellemsvær bane.

Dicte åbner natsæsonen med 3`plads i Bagsværd



SOKKEN

14

Vennerne

Efter 3 måneders fællestræning på tørre veje og i milde
temperaturer stod målet for træningen for døren søndag
den 22. november, som alle husker var det søndagen efter
et gedigent snefald.

600 var tilmeldt løbet men kun ca 200 dukkede op.

Efter en større shitstorm på Fb om morgenen fordi løbsle-
delsen 24 timer tidligere havde meldt ud, at hvis politiet
frarådede udkørsel ville man aflyse løbet, skete der det at
politiet faktisk frarådede udkørsel, men de aflyste ikke så
shitstormen var en kendsgerning indtil løbsledelsen gav
sig og sagde at alle kunne få pengene tilbage hvis de ikke
mødte op eller overfører startnummeret til næste år.

Det største problem den morgen var faktisk at komme
frem til løbet, men da man endelig var der, var føret ikke
så super slemt, men der blæste en strid vind som vi ville få
imod os hjemad fra Hornbæk.

Halvmarathon turen gik fra badminton hallen til et vende-
punkt på Hornbæk hovedgade og retur, marathon ruten
skulle så fortsætte til Gilleleje og retur, men blev ændret til
2 x Hornbæk.

Udturen gik fint for alle, løb på fortov skiftevis med løb på
vejen. Der var ok ryddet fra Helsingør, men så snart der
var huse på vandsiden var der ikke ryddet så man løb her
ude på vejen. Rygvinden gjorde turen nem og efter væske-
kontrollen ved vendepunktet gik det med vinden i ansigtet
hjem. Alle fra halvmarathon holdet klarede strabadserne
fint og i mål var stemningen høj.

DM i Halvmaraton
Også i 2016 arrangeres DAF + Sparta Copenhagen Half
Marathon, der finder sted den 16. september kl. 11.15 med
start og mål på Øster Allè, hvor løbet tillige tæller som
DM.
Prisen for deltagelsen i løbet udgør kr. 450,-.
I kan læse mere om løbet på: cphhalf.dk/dm.
Tilmeldingen starter 1. december 2015, hvor det dog skal
bemærkes, at alle medlemmer af DAF-klubber (og dermed
HSOK) garanteres et startnummer, så der er fin tid til træ-
ning af distancen inden man beslutter at tilmelde sig!
Tilmeldingsliste vil blive ophængt i klubgården, herunder
information om løbet.

På billedet ses nogle af halvmarathon holdets deltagere til halv-
marathon løbet 2015

Flemming inden start

Flemming og Torben krydser i Hornbæk

Slidt Torben i mål



UNA SERATA
ALLEGRA

Ja, det blev en helt igennem dej-
lig oplevelse, da VENNERNE
havde indbudt til ITALIENSK
AFTEN.
Der var dækket op til hele 57
VENNER. Ved borde med
ternede duge og pyntet
med italienske flag. 
Claus Nissen fra PRØ-
VESTENENS VINHAN-
DEL kom og fortalte om
vin fra mange forskelli-
ge regioner af Italien.
Om de forskellige
druer, om den italien-
ske vinlov og de der-
til hørende  klassifi-
kationer, om dufte
og smage. Claus
Nissen er en god
og meget leven-
de fortæller, og
hans viden om
vinen var
imponerende.
Han havde
sørget for, at der
var smagsprøver af hele otte
forskellige vine, spændende fra hvidvin,
over rødvin til dessertvin. Claus havde valgt vinene,
så de passede perfekt til maden. 
Vi begyndte med fire forretter fra PIZZERIA VEC-
CHIA MANIERA. Herfra kom også brødet og des-
serten.
Hovedretten havde Karen og John Steenfeldt stået
for. Hjemmelavet lasagne, som smagte rigtig godt.
Selv pastapladerne var hjemmelavede. Imponerende.
Derefter blev der serveret to italienske oste. Oste som
man husker smagen af længe efter, at man har spist
dem. De kan købes i den italienske butik, der ligger i
Bjergegade og kan varmt anbefales.
Vi sluttede med kaffe og tiramisu, og den herligste
dessertvin. Det var en sjov og interessant aften. Der
var aftenen igennem en god og glad stemning. Man
kan kun blive i godt humør af så megen god mad,
herlig vin og godt selskab.
Bestyrelsen fik mange opfordringer til at lave lignen-
de arrangementer i fremtiden.

Sisse
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Vennerne

MenuAntipasti ePrimoInsalata caprese di Buffala
Carpaccio di manzo

Prosciutto e meloneVitello tonnatoSecondoLasagne della nonnaFormaggiDue formaggi italianiDolce
TiramisuCaffè / Tè
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Motion

I år havde vores årlige landevejsløb – det uofficielle
Helsingørmesterskab i 10 km. landevejsløb – fået navne-
forandring til Hamlet 10 `eren , men traditionerne
omkring løbet var det samme som tidligere.
Som altid fandt løbet sted den 1. lørdag i november, der i
år var den 7., og som altid med vores klubgård som start
og målområde.
Vejret var udmærket til løb med en god temperatur og
stort set vindstille.
Der var ca. 100 deltagere, der havde mod på opgaven, og
vinderen af det uofficielle mesterskab blev – som sidste år
- Anton Harrsen fra HIF i den udmærkede tid 33.32, hvil-
ket var 25 sekunder hurtigere end sidste år og tillige næs-
ten 3 min. hurtigere end nr. 2 i løbet, Kristoffer Thygesen
(og, ja, det er Bjørn Thygesens søn), der løb på 36,18, hvil-
ken tid var 2 sekunder langsommere end sidste, så måske
burde Bjørn forsøge at lokke Kristoffer til at træne i HSOK
for at få lidt mere fart i benene, således at Kristoffer en
dag kan komme ned på samme tid som sin far, hvilket vil
sige 4 – 5 min. hurtigere end nu!.
Bedste HSOK`er blev Henrik Petersen, der løb på 36.21 og
faktisk lå Henrik til en ”sikker” 2. plads i løbet, men
Kristoffer havde en meget flot spurt, en spurt som Henrik
ikke kunne stille noget op imod, men alligevel en flot løb
af Henrik, der løb næsten 1 min. hurtigere end sidste år.
Næstbedste HSOK`er blev Michael Bentzen, der bestemt
også løb et flot løb med en tid på 36,40.

Hamlet  10`eren

Hurtigste kvinde blev den dygtige triathlet, Lærke Lilleøre
fra Trinord, i tiden 41.36, hvorefter der var lidt luft ned til
nr. 2, der blev Rikke Kofoed fra HSOK i tiden 45.20.
Alle deltagernes tider kan læses på HSOK`s hjemmeside.
En stor tak til Løberen for deres sponsorstøtte.

Fl.

Lisbeth Jørgensen og Mikala Jerichau Nielsen HSOK, fulgtes ad
som de plejer, det meste af vejen, inden Lisbeth rykkede fra Micala.

Kristoffer Thygesen Fredriksberg IF, assisteret af far Bjørn på cykel,
blev nr. 2 i løbet. Der var allerede stor spredning her ved 2,5 km.
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Motion

Anton Harrsen Helsingør if Atletik blev
en sikker vinder i tiden: 33:32

Henrik Petersen lå på en flot 2’ plads, men
unge Thygesen kom med en flot spurt og
snuppede 2’ pladsen. Tiden blev: 36,21

Lille flittige Kennet H. Sørensen, kom ind
som nr. 20 i tiden 42,26

Dejlige smil i den smukke skov                                                        Flot spurt af Ole Kyhl, tiden: 47;19

Nederst: Niels Frederiksen kæmper sig i mål i tiden 50;44                Birge kæmper med at holde Lottes fart i mål. Tid: 54,21

Smuk  tur  gennem  Teglstrup  Hegn
i  flotte  efterårsfarver
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Motion

AF ERIK TROLLE
Det er titlen på en sang sunget af Michael Hardinger fra Shubidua og sand-
heden er at flere og flere gør brug af musik når de løbetræner eller konkur-
rerer.
Efter sigende skulle det gøre løbeturen mere overskuelig ligesom det flytter
tankerne væk fra den hårde løbetræning.
En anden fordel skulle være at en bestemt rytme kan forhøje din fart uden at
du faktisk mærker det.
Er det nu virkelig rigtigt?
Svaret må være både ja og nej afhængig af hvilken type du nu er.
I et motionscenter hvor oplevelserne er meget begrænset vil en eller anden
form for musik/sang sikkert kunne medvirke til en øget præstation i såvel
tid som hastighed.
Intet kan vel være mere kedeligt end hvis man har bestemt sig for at cykle
30 km på kondicyklen og hver gang man så kigger på det kørte antal kilo-
meter, så går det kun langsomt med at komme fremad.
Her vil musikken helt sikkert kunne aflede tankerne væk fra den trivielle præstation.
Anderledes forholder det sig når vi færdes i naturen som med synsindtryk og lyde byder på uendelige oplevelser.
Netop afvekslingen i vore indtryk vil få træningen til at virke betydelig lettere og evt. kommentarer fra forbipasserende
vil være med til at bryde trivialiteten i den fysiske aktivitet.
I konkurrence på længere distancer er det utroligt opbyggende at kunne veksle et par bemærkninger med konkurrenter-
ne ligesom tilskuernes tilråb får de fleste til at præstere lidt ekstra.
Det skal indrømmes at undersøgelser har vist at nogles præstationsevner kan forbedres hvis man lytter til den rette type
musik.
Men helt ærlig så må de mange lyd indtryk så absolut være det der animere os i HSOK til at yde og nyde vor træning og
konkurrence.
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Ski - motion

Som tidligere oplyst finder turen sted i
uge 5 2016, hvor vi lige nu er 22 personer,
der skal med.
Turen går til Skeikampen (Norge), der er
beliggende i Gulbrandsdalen, hvor byen
er beliggende 800 m.o.h.
Klubben har tidligere haft skiture til
Skeikampen, men efterhånden er det en
del år siden, vi sidst har været der, så vi
ser frem til en god uge, i et skiområde der
har mange pister og råder over et fint løj-
penet på i alt 220 km, der går i såvel skov-
område som åbent fjeld med en højdefor-
skel på mellem 800 og op til 1123 m.o.h.,
og så hører Skeikampen til et meget sne-
sikkert område!
Hvis der findes medlemmer, der gerne vil
med, så kontakt mig hurtigst muligt, så
vil jeg undersøge, om der er ledige plad-
ser, hvilket dog ikke er tilfældet i skriven-
de stund.

Flemming Larsen, 23 30 41 50

HSOK‘s  skitur  i  uge  5  200166

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)



Dansk Video Sikkerhed & IT ApS
www.danskvideosikkerhed.dk

Komplet trådløst alarmsystem med IP / GPRS modul indbygget.
Samt tilhørende PIR sensor, magnetkontakt og fjernbetjening.

Brugeren kan modtage en e-mail, SMS eller talebesked ved
alarm, og kan desuden til- og frakoble systemet, samt styre
udgange via sin smartphone eller webinterface.

Der er mange muligheder for udvidelser i form af PIR senso-
rer med kamera, brandmeldere, GAS detektorer, vand de-
tektorer, udendørs PIR, udendørs sirene og meget meget
mere..

Kontakt os for yderligere information samt priser.

Tilbudet gælder t.o.m. 31/12.2015

Dansk Video Sikkerhed & IT ApS
Olriksvej 11B, 3000 Helsingør
Tlf. 6045 1111 / Email. kontakt@danskvideosikkerhed.dk
Web. www.danskvideosikkerhed.dk

CVR 34622671

ALARM pakken indeholder følgende:
1 Stk. Iconnect 2-way central.
1 Stk. Iconnect 2-way pir.
1 Stk. Iconnect 2-way magnetkontakt / universal sender.
1 Stk. Iconnect 2-way fjernbetjening.

Fås også med PIR sensor som kan bruges når der er husdyr.   


