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SOKKEN

Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Bjarne Jensen
22 34 25 24

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 

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

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 49 70 77 60 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Bjarne Jensen Margurittens kvart. 60 2990 Nivå 22 34 25 24 bjje@dsboresund.dk
Motion: Stig Johansen Dalvænget 10 3000 Helsingør 29 78 00 31 stig.johansen@skolekom.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
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 49 20 36 28/22770836 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: Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B. 3060 Esperg. 26 24 29 45 anoerregaard@yahoo.dk
Kassereren: Anna Lise Lyk Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@email.dk

Faste træningstider:

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

A dresseændringer,  t i l fø je lser,  evt .  e-mai ladresser 
t i l  k lubbladet  skal  meldes t i l  Kurt .

Udkommer 6 gange årligt.

Næste nr. udkommer februar

D E A D L I N E
24. januar

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.: 49 21 54 32

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk

Tlf.: 29 78 00 31

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

Kontingent 2013
Opkrævning sker pr.
1. august og 1. februar

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

Fra Helsingørmesterskabet 2013
Inge og Mikala med Erling Bæk i baghjulet

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

Her i november måned, når brændeovnen kalder og sæso-
nen er slut, er det måske på tide at gøre status. I februar
måned er der generalforsamling og der skulle der gerne
komme mange og vise interesse for klubben. Der skal væl-
ges to nye bestyrelsesmedlemmer. Henrik Bang gik af i uti-
de fra sin post som skiformand og 
Stig Johansen går af som motionsformand
efter at have ført Grandprixløbene sikkert
i havn.

Den nye stærke bestyrelse, som for-
håbentlig bliver valgt, har alle tiders chan-
ce for at starte på en frisk, idet der ikke lig-
ger særlig mange forpligtigelser og tynger.

Den kommende skiformand må sammen med bestyrelsen,
tage stilling til, hvad type skiklub HSOK egentlig er. Inter-
essen for at tage på en årlig skitur til Sverige/Norge er der,
men den er dalende og det er et stort arbejde at arrangere.
Nogle enkelte er interesserede i at dyrke skiløb som kon-
kurrencesport og deltage i langdistanceløb og DM’er.
Gymnastikken er død og jeg ved ikke om der er liv i rulle-
skiene. Jeg så gerne at posten blev besat med en person,
som måske nok havde en kasket på, hvor der står skifor-
mand, men som har delt sit hjerte i motion, orientering, ski
og mountainbike, og som kan være et bindeled mellem alle
afdelingerne i klubben. Man kunne lade et rejsebureau
tage sig af årets skitur og stå med det økonomiske ansvar
og så være en skiformand, som bistår o-afdelingen og
motionsafdelingen.

Den kommende motionsformand får et ønskejob. Vedkom-
mende skal selvfølgelig sørge for at de løb, vi ønsker at
arrangere bliver markedsført og gennemført professionelt.
Ikke nødvendigvis ved selv at være stævneleder. De løb vi
har forpligtiget os til er: Kronborgstafetten (3. juni) en ny
stor stafet i samarbejde med andre klubber og kommunen,
Kvindeløbet, Helsingør 10’eren og Helsingør halvmarat-
hon og måske et løb mere. Derefter er der frit valg fra alle

hylder: Hvordan skal træningen være, træningstider, spe-
ciel marathontræning, klubaftener, foredrag, klubture og
interne konkurrencer? Det vil være dejligt med en person,
der kan tage initiativ og sætte i gang uden selv at blive
slidt op - og det er lidt af en kunst. Jeg er bange for at der
ikke sker nok, hvis man sætter sig ned og venter på at
medlemmerne tager initiativer. Men hvis du er et menigt
medlem og læser dette, du skal vide, at initiativer til snart
sagt hvad som helst er velkomne. Hvis du synes det er for
overvældende at melde sig som bestyrelsesmedlem, kunne
man melde sig som stævneleder til et af de ovennævnte
arrangementer eller være den der starter et nyt hold op,
der træner til marathon eller halvmarathon.

Den nuværende bestyrelse har selvfølgelig nogle ønske-
kandidater til jobbet. Ingen af dem vi foreløbig har spurgt,
har vist den helt store interesse. Ingen skal holde sig tilba-
ge for at stille op. Det kunne også være nogle af de nye
ansigter vi har set i klubben. Erfaring er godt, men gå på
mod og idéer er næsten endnu bedre, da resten af klubben
er rigeligt erfarne!

Lisbeth støtter Mette til at fuldføre halvmarathon
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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

Bagsiden er ledig for
ny annoncør.

"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:

Bente Bek Petersen   (Senior)
Skovvænget 24
3480 Fredensborg

Per Papsøe  (Senior)
K A Hasselbachs Vej 106
3070 Snekkersten

Henrik Schjørring (Senior)
Masten 66
3070 Snekkersten

Mia Lind Jespersen  (Senior)
Ryesvej 40
3000 Helsingør

KKlluubbttøøjj  ppåå  llaaggeerr  pprr..  1155..  ookkttoobbeerr  22001133 ..  
RRiinngg::    2222777700883366  eelllleerr  mmaaiill::     bbiirrggiittttee..kk@@ssttooffaanneett..ddkk   hhvviiss  dduu  ggeerrnnee  vviill  kkøøbbee  nnooggeett..   

AAddvvaannccee  lløøbbeejjaakkkkee    22    mmeeddiiuumm  770055  kkrr  iinnccll..  KKlluubbrraabbaatt..   
EExxttrreemmee  OO-sshhiirrtt  mmeedd  llyynnllååss  uunniisseexx   11    mmeeddiiuumm  446644  kkrr  
BBaassiicc  bbrræænnddeennæællddeebbuukkss  ssoorrtt   11    mmeeddiiuumm  oogg  llaarrggee  229922  kkrr  
SSiinngglleett  ddaammee   11    mmeeddiiuumm  oogg  33  ssttkk  llaarrggee   224400  kkrr  

SSiinngglleett  uunniisseexx   11    mmeeddiiuumm,,  llaarrggee,,  xxllaarrggee     
BBaassiicc  OO-bbuukkss  11  xxssmmaallll  115500  kkrr  
SSkkiinnnneebbeennssbbeesskkyytttteerr  ssoorrttee   11  ssmmaallll   111100  kkrr  
NNeecckkss//  hhaallssrrøørr   MMaasssseerr  oonnee  ssiizzee       9999  kkrr  
 

 

Der indkaldes til:
Generalforsamling
onsdag, den 19. februar 2014

kl. 19.00 i klubgården.
Dagsorden ifølge lovene.

Bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen vil der
være lidt mad og kager som der plejer at være.
Forslag til punkter til generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest
3 uger før generalforsamlingen.

OBS
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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)

Der er præmier efter løbet i alle klasser som uddeles 
imens vi nyder det bagværk ungdomsafdelingen og
Eva har bagt dagen før i den store bage dyst finalen

Årets jule løb
står igen for døren, og i år er det 

søndag den 8. december.

Juleløbet er i år tilrettelagt så man både kan deltage om man er
orienteringsløber eller motion løber, barn eller voksen...der

bliver noget for enhver smag

Vi dyster i 3 klasser:

Julehjerte for børn              Jule hjerte for seniorer                 Jule kugle for veteraner

Tilmelding til løbet på opslag i klubgården.....HUSK NISSEHUE.
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Så skal alle børn og barnlige sjæle til at bage
kager og lave konfekt sammen med Eva.

Sæt X i kalenderen for lørdag den 7. decem-
ber, 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 4.12 

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.

Du må meget gerne tage 
dine søskende og din mor 
og far med.

Vi håber, at rigtig mange
har lyst til at deltage.

Mange hilsener fra Eva



Oprykningen må vente
Via pæne resultater i de indledende matcher havde vi
kvalificeret os til en oprykningsmatch. Den skulle fin-
de sted den 6. nov., for os ikke ligefrem den mest
velvalgte dato, idet flere løbere skulle løbe eremitage-
løb, som de plejer, andre var på Sardinien for at finde
rundt, og atter andre havde vægtige årsager til afbud.
Det var kun lykkedes mig at få støvet 32 deltagere op,
mens vi til den første match var over 50. Vi skulle
løbe i Gribskov vest og møde Herlufsholm, PI og
OK73. Betingelsen for oprykning var sejr over de to
modstandere.
Det blev hurtigt tydeligt, at Herlufsholm var i sær-
klasse, mens der var kamp til stregen mellem de tre
øvrige klubber. Det blev afgørende for os, at vi ikke
havde løbere på fire af de 17 baner og på andre var
”underbemandede”.
Alligevel var der spænding til det sidste, da flere af
vore løbere stod for en god indsats. Således vandt
Rolf Lund, som vanligt, H1, Lene Jensen toppede på
D1, Marie Krogsgaard D5, Louise B. Jensen på D7, og
på bane 9 var Soo-Ae Cho nr. 1, mens Maggie Müller
og Dichte Andersen supplerede til de maksimale 3
point. Der var andenpladser til Flemming Wendel-
boe, H3, Jakob Vang, H4, Jørgen Jensen, H5, Mettte
Seir Hansen, D4 og Sisse Jørgensen, D8. 
Resultaterne blev: HSOK-Herlufsholm 72-107, HSOK-
OK73 73-77 og HSOK-PI 79-82.
De knebne nederlag kunne snildt være undgået med
bare enkelte flere løbere. Nu må HSOK tage endnu en
sæson i 4. div. Det skulle gerne blive den sidste. Der-
for beder jeg alle om at friholde dagen, så snart dato-
en kendes, og vel og mærke til alle tre matcher!

Eva
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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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Priser for 2014
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.  
Tlf . :  49 21 54 32 /  28 29 86 32
k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

Annoncer i Sokken

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

Husk jule og nytårsløbet:

G u r r e s ø   r u n d t
tirsdag den 24. dec. kl. 10:00

og igen
tirsdag den 31. dec. kl. 10:00
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Aktivitetskalenderen
December
ti. 03.12.2013 17:00-17:30 Træning på bykort
fr. 06.12.2013 10:00-15:00 De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ
lø. 07.12.2013 13:00-15:00 Vinter-Cup 1. Boserup
sø. 08.12.2013 10:00-18:00 Juleløb Louise + Bjarne
on. 11.12.2013 18:00-20:00 Nat-Cup 4. Tisvilde Hegn
fr. 13.12.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker NYRUP
lø. 14.12.2013 13:00-13:30 Træningsløb Egebæksvang
fr. 20.12.2013 10:00-13:15 De Grå Sokker KLOSTERRIS
lø. 21.12.2013 13:00-15:00 Vinter-Cup 2. Bøndernes Hegn
to. 24.12.2013 10:00-11:00 Løb Gurresø rundt
to. 26.12.2013 10:00-12:00 Julemaveløb Teglstrup
ma. 30.12.2013 17:00-18:00 Klubmesterskab Nat, Horbæk Golf
Januar
fr. 03.01.2014 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP M.
lø. 04.01.2014 13:00-15:00 Vinter-Cup 3. Ermelunden
on. 08.01.2014 18:00-20:00 Nat-Cup 5. Gadevang
fr. 10.01.2014 10:00-13:15 De Grå Sokker HORNBÆK Ø.
fr. 17.01.2014 10:00-13:15 De Grå Sokker DANSTRUP
lø. 18.01.2014 13:00-15:00 Vinter-Cup 4. Danstrup/Krogenberg
on. 22.01.2014 18:00-20:00 Nat-Cup 6. Ballerup
fr. 24.01.2014 10:00-13:15 De Grå Sokker HAMMERMØLLEN
lø. 25.01.2014 11:00-12:00 MTBO Danstrup Hegn, HSOK
fr. 31.01.2014 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP S..
Februar
lø. 01.02.2014 13:00-15:00 Vinter-Cup 5. Rude Skov
on. 05.02.2014 18:00-20:00 Nat-Cup 7. Gl. Grønholt
fr. 07.02.2014 10:00-13:15 De Grå Sokker NYRUP
fr. 14.02.2014 10:00-13:15 De Grå Sokker KLOSTERRIS
ti. 18.02.2014 16:00-18:00 Ungdomsopstartstræning
fr. 21.02.2014 10:00-12:15 De Grå Sokker STORE DYREHAVE
sø. 23.02.2014 10:00-12:00 Tr.løb Danstrup Hegn 
on. 26.02.2014 18:00-20:00 Nat-Cup 8. Farum Lillevang
fr. 28.02.2014 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ.

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

Tips og Tricks
Jeg har været til et foredrag med en musiker og hjernefor-
sker - Peter Vuust. En times overvældende inspiration og
måske fik jeg ikke fat i det hele. Følgende er min egen tolk-
ning og viderefantasier:

Prøv at forestille dig du hører en sang. Lad os tage en sim-
pel som “Mester Jakob” Prøv at forestille dig at du i stedet
for at synge sangen til ende stopper efter 3. linje. Det er
næsten ikke til at holde ud? De fleste musikstykker er
opbygget på den måde, at de opbygger en spænding, som
så til sidst bliver udløst (Bim bam bum). Vores hjerne skul-
le efter sigende ved den lejlighed få et lille kick - en kemisk
belønning, som gør at vi bliver glade og holder af musik.
Belønningen kommer, når det vi har forventet af musikken
rent faktisk sker. Og omvendt bliver man frustreret, hvis
ikke der sker det forventede.

Nu kan man jo hurtigt blive træt af Mester Jakob, og det er
fordi vores hjerner godt kan lide at blive lidt mere udfor-
drede, og her kunne jeg komme med mange andre musik-
eksempler i dur og mol. Men stort set lige meget hvilken
sang du tager fra højskolesangbogen, så slutter de alle på
den tone, som svarer til den toneart sangen er skrevet i.
Man kommer så at sige hjem igen.

Jeg sad og tænkte på at jeg også får
et kick, når jeg løber i skoven og
har nogle forestillinger om hvad
der vil ske - og at det så også sker.
At den udløber, jeg løber på, dre-
jer og fører mig lige ned i posten -
f.eks. Lige så frustrerende er det
hvis forventningerne ikke går i
opfyldelse.

Hvis jeg skal uddrage en morale må det være, at den
største glæde ved orienteringsløb opnår jeg ved, at jeg
prøver at forudse, hvad der vil ske og at det så også sker.
Og jo mere komplicerede opgaver jeg kan klare - jo større
lykkefølelse. Nogle gange bliver jeg lykkelig af at være hel-
dig med at finde en svær post, men den største lykke får
jeg ved at have klaret opgaven perfekt. Selve det at bevæge
mig udløser også nogle kemiske stoffer, som gør mig glad,
men der bliver lige toppet op, når man løber orienterings-
løb.

Hvis jeg også skal uddrage en morale på dine vegne må
det være: Du vil få mere ud af dit løb, hvis du for det første
starter med at løbe orienteringsløb,  og for det andet - hvis
du er startet, - er foran med orienteringen og udfordrer dig
selv med stadig vanskeligere opgaver. 

På sigt kunne det være et argument for at tage med på ture
til udlandet. Husk der er klubtur til O-ringen i Skåne i
2014.

Rolf

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne

for hele familien

Byløb
En lille kreds på 10 løbere +/- holder liv i orienteringsløb i
Helsingør by. Det er ikke det samme som et orienterings-
løb i skoven, men det er sjovt at komme rundt i byen og
opdage de mange små smutveje og grønne lommer. Har
du aldrig prøvet at løbe orienteringsløb før er det godt sted
at starte. 
- Det er meget svært at blive helt væk
- Ingen tager tid og du bestemmer selv hvor mange poster
du tager
- Du kan gå eller løbe i lige dit tempo
- Du får set overraskende nye steder i byen
Løbene kræver en form for lys. En god cykellygte kan kla-
re det. 

Ses vi? Det er hver tirsdag kl. 17. Se for en sikkerheds
skyld efter i Aktivitetskalenderen.

Rolf
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JJÆÆTTTTEEMMIILL  22001133
For 50. gang afholdte OK 73 deres traditionelle ”Jættemil”,
der fandt sted den 10. november i Store og Lille Hareskov.
Vejret var desværre ikke det bedste, for nu at sige det
mildt, idet det regnede konstant under hele arrangementet,
hvilket naturligvis var ens for alle, dog at folk, der løber
med briller, havde lidt ekstra at slås med!
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 oplyses, at H 21 banen var på 19,9 km.
med 48 poster, og med en vindertid på 1 time og 36 minut-
ter,  hvilket svarer til en kilometertid på 4,8 minutter –
imponerende!
Fra HSOK var der 11 deltagere og bestemt med flotte
resultater til følge, idet der var 1. plads til henholdsvis Rolf
Lund og Jørgen Jensen samt en 2. plads til Lene Jensen.
Hvad angår Rolf levede han helt op til tidligere års løb,
idet Rolf igen vandt sin klasse helt suveræn i tiden 1 time
og 19 minutter, hvilket var 10 minutter hurtigere end nr. 2,
men også Jørgen Jensen gjorde det meget flot ved at vinde
sin klasse, så om Jørgen må man sige, at han – som vinen –
bliver bedre og bedre med årene.
Jættemilen har altid markeret, at nu er det slut for i år,
hvad angår de åbne løb på DOF ´s terminsliste, men orien-
teringsløbene stopper ikke af den grund for eventuelt at gå
i hi, nej, nu er det tid til at forberede sæsonen 2014, 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 7. december,
jfr. terminslisten.

1 af de 11Rolf og Jørgen vandt begge deres klasse i Jættemilen

Kassereren skriver:
Nu går året på hæld og den sidste store
udfordring ligger foran mig – opkræv-
ning af årets startafgifter for deltagelse i
orienteringsløb rundt omkring i Dan-
mark. Der skal udskrives opkrævninger
for over 50.000,- kroner. Vores tidligere
kasserer Gull-May kommer hjem til mig
den 26. november for at vise hvordan O-
service, hvor alle løbsoplysningerne befinder sig, skal opgøres og
udlignes. O-service konti skal være udlignet inden årsskiftet, og
det er derfor vigtigt at opkrævningerne bliver betalt snarest
muligt. Nogle medlemmer har været meget flittige og løbet
adskillige løb, jeg håber at de har lagt lidt til side.

Regnskabet for 3 skåninge og 1 dansk som blev afholdt den 15.
juni er nu afsluttet, efter at vi har modtaget SEK 40.000 fra
HBGS Skid- och Orienteringsklubb. Regnskabet viser herefter et
overskud på kr. 28.000. Meget flot, men det er også et stort arbej-
de der ligger bag.

Årets Grand Prix serie er nu afsluttet, men jeg mangler at modta-
ge en opgørelse over hvor meget vi skal betale til de medarrange-
rende klubber. Det er derfor endnu ikke muligt at orientere om
hvor stort overskuddet bliver.

Søndag den 17. november gennemførte 253 løbere et halvmara-
ton. Der var tilmeldt 287. Der var altså en lille manko i løbere,
det kan ikke skyldes vejret, som var overordentlig fint, altså må

det skyldes skader, som mange ofte løber ind i, fordi det er så
dejligt at løbe, at man let kommer til at overbelaste kroppen. Jeg
håber at de får chancen for at løbe til næste år. Der mangler end-
nu et par afregninger – ikke fra Bjarne Jensens side – han stod
allerede tirsdag ude for min dør med en pose penge og flot opstil-
let afregning for indtægter og udgifter. Det eneste jeg måske kan
sige er, at hans skrifttegn kunne være mere tydebare. Det var
meldt ud, at der skulle doneres 25 kroner til Stubben for hver
deltager der var tilmeldt løbet, altså får Stubben overrakt en
check på kr. 7.175. Følg med i pressen, der skulle gerne komme
billeder af overrækkelsen i aviserne. Jeg har bestilt en stor
reklamecheck hos vores bank Nordea, hvilken er en rigtig gum-
micheck for det rigtige beløb skal enten overføres eller der skal
skrives en almindelig check. 

Som det sidste kan jeg oplyse, at klubbens likvide beholdning
d.d. er på kr. 245.560,88 hverken mere eller mindre!

Bestyrelsen prøver med nye tiltag at få flere medlemmer. Gå-ori-
entering og løbetræning til halvmaraton er forsøg herpå. Så hvis I
møder et nyt medlem, så snak med vedkommende og inviter ind i
kredsen, fortæl hvornår I mødes igen og hvordan det foregår. Det
er os gamle medlemmer, som må sørge for at nye ikke forsvinder
igen.

Når næste nummer af Sokken udkommer primo februar, regner
jeg med at der foreligger et godkendt regnskab, som så vil blive
offentliggjort i bladet.

21.11.13 Ruth Waidtløw
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O-løb
Er motion for hjerte
og hjerne

for hele familien

Klubtur til O-Ringen 2014 i Kristianstad

Kære alle O-Løbere i HSOK...

Til sommer 2014 har O-Ringen jubilæum, det er den 50” udgave og vi er så heldige at denne kæmpe
orienteringsbegivenhed, hvor der til næste år forventes 25000 deltagere, vil blive afholdt i Skåne.
HSOK har været tidligt ude og reserveret et sted vi kan bo, i Olofström, ca 35 km fra Kristianstad,
men kun under 20 km fra flere af etapperne. På dette LINK kan du læse om det sted vi skal bo:
www.boafall.dk

Tilmelding : Det er ikke verdens letteste opgave at få sig tilmeldt via det svenske system ”Eventor” til O-Ringen, så der-
for har vi allieret os med Jørgen Jensen som står for tilmeldingerne til O-Ringen.

Sådan gør du:
Send en mail til Jørgen Jensen på : jorgen.jensen.hsok@mail.dk
og sæt bjje@dsboresund.dk cc på ...på den måde er du både tilmeldt klubtur og løb på samme mail.
skriv : ” tilmelding til O-Ringen”....Navn...Klasse...Briknummer...fødselsår....

Der er mange penge at spare ved at tilmelde sig idag frem for i sidste øjeblik, men uanset hvornår du tilmelder
dig, vil du efter tilmelding modtage en opkrævning fra Ruth på startgebyret.  Klubtur prisen er afhængig af antal
deltagere, men forventes at ligge på 1000-1500 for voksne og noget mindre for ungdom. Prisen for selve klubturen
afregnes først på turen eller bagefter.
På dette Link kan du læse alt om O-Ringen..klasser, priser m.v :   http://www.oringen.se

Boafall er et stort hus, med plads til 24 gæster. Stueetagen har 300 m2 fordelt på: 

• 40 m2 køkken/lager,
• 50 m2 spisestue,
• 25 m2 stue, masser af gangplads,
• 6 toiletter, 4 brusere og
• 11 værelser på mellem 7 og 12 m2. (2 og 3 mands værelser)
• I kælderen er der et stort motionsrum på 30 m2 med bordtennis og bordfodbold, ogEt 25 m2 stort tv-lokale med
• sofaer, samt en lille sauna og endnu et bad og toilet. 

MVH Bjarne B Jensen 

Genbrug
Brug muligheden til at komme af med brug-
bare ting du ikke selv har brug for. 
Eller efterlys ting du står og mangler.

Brug Sokken
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Hvis man gerne vil benytte sine
ferier til at løbe orienteringsløb i
udlandet, er der utrolig mange til-
bud at vælge i mellem.
I år, nærmere betegnet i uge 40 og
41, havde vi valgt at deltage i et
orienteringsarrangement på Sardi-
nien, hvor vi ikke tidligere havde
været. Løbene bestod af 2 selvs-
tændige arrangement i form af to 5-
dages-løb , der helt levede op til
vores forventninger. HSOK-holdet
bestod af Leif Kofoed og Kirsten
Ellekilde, Rikke og Michael Søren-
sen (sidstnævnte repræsenterer OK
Øst) samt Ulla og Fl. Larsen.
Hotellet, vi boede på, var tillige
stævnecenter, der var beliggende i
den NV del af øen i byen Stintino
lige ud til Middelhavet og med en
fantastisk skøn strand, og da tem-
peraturen alle dage lå mellem 25 og
30 grader, var der dømt badevejr
hver dag.
De enkelte etaper var ikke så lange,
hvilket var udmærket, idet der jo
var tale om 10 løb (+ 2 ”løse”) fordelt på de 2 uger. Løbene fandt
sted i såvel byer som skove, og hvor disse skove var beliggende
ud til Middelhavet, så det var en herlig
afslutning for disse løb, at der var dejligt
havbad.
Byløbene blev afviklet på kort med
sprintnorm (1:4.000), og de udvalgte
byer havde det til fælles, at alle var
opført for flere hundrede år siden, og
tillige var opført på højdedrag ud mod
kysten. Samtidig var
byerne omgivet af høje
mure, men dog således at
beboerne kunne hol-
de øje med evt.
uønskede
”gæster”, hvilken
kategori vi dog
selv mente, at vi
ikke tilhørte!  Det var dog en stor fornøjelse at orientere i disse
byer med mange smalle stræder og gader samt, ikke mindst,
mange trapper (op og ned). Byens borgere forsøgte (nok i en god
mening) at hjælpe os i den tro, at hver gang de så en post, var de
af den opfattelse, at den skulle alle løberne have, og da posterne
mange steder sad tæt, var det bare om at passe på!
Og resultatmæssigt, hvordan gik det så? Jo, det gik bedre for

nogle af os end for andre, men vi gennemførte alle etaper, og det
var vel det vigtigste! Jeg skal dog fremhæve, at Leif Kofoed
sammenlagt vandt sin klasse H 60 i den 2. uge, hvilket var flot.
Fremhæves skal det også, at Michael Sørensen sammenlagt
vandt sin klasse H 21 i den første uge, (Rikke og Michael deltog
kun i den 1. uge). I denne klasse – H 21 – deltog tillige den
nuværende verdensmester, Thierry Gueorgiou, der er fra Frank-
rig, men han stillede ikke op i den 1. etape, men dog i de sidste 4.
etaper, som han da også vandt, selv om Michael var tæt på.
Jeg skal nævne, at nogle af løbene fandt sted således, at vi om
formiddagen løb ”skovløb” og sidst på eftermiddagen samme

dag var det tid for byorienteringen, hvilket bevirkede, at der var
flere dage, hvor vi havde mulighed for at lege turister, hvilket vi
benyttede os af, så på alle måder et spændende arrangement på
en spændende ø.

Også næste år arrangeres
der Five + Five, der i 1.uge
finder sted i hhv. Kroatien
og Montenegro og i den
anden uge i et område
omkring Puglia (Italien), så
måske ……

Fl.
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HSOK inviterer til Nytårsnatløb i Jomfrueligt terræn: ”Hornbæk Golf”
Kom til natløb og vær med til at indvie vores nye kort ”Hornbæk Golf”

mandag den 30. december
med Put and Run start imellem 17 og 18

Mødested: Hornbæk Golfklubs klubhus, Bøtterupvej 2 C, Havreholm 3100 Hornbæk.
Der er i klubhuset begrænsede muligheder for bad efter løbet, (2 herrebrusere og 1 dame bruser)

HSOK bruger løbet til natklubmesterskaber, og der tilbydes følgende baner:

1. 7 - 9 km  Svær
2. 5 - 6 km  Svær
3. 3 - 4 km  Svær
4. 4 - 5 km  Mellemsvær
5. 3 - 4 km  Let
6. 2 - 3 km  Begynder

Startafgifter: Junior -20 = 30 kr. Senior 21- = 65 Kr.

Tilmelding: Via O-Service senest 24/12.
På dagen vil det være muligt at købe sig ind på ovenstående baner for et lille ekstragebyr på 25 kr.
Banerne sælges fra kl 16:30 

Efter løbet vil der være mulighed for at købe gløgg og æbleskiver i golfklubbens klubhus.

For HSOK medlemmer:

Der løbes om HSOKs natklubmesterskaber således:

• Senior mænd på bane 1
• Senior kvinder på bane 2
• Veteraner mænd/kvinder på bane 3
• Juniorer drenge/piger på bane 4
• Dreng/pige på bane 6

Der vil være natklubmedaljer til alle klubmestre.

Stævneleder : Bjarne B Jensen, bjje@dsboresund.dk



SOKKEN

13

Motion

HSOK IRON-MAN 2013
I sidste nummer af ”Sokken” (oktober) var der en fin omta-
le af Vibeke Knudsens flotte præstation omkring hendes 2.
deltagelse i KMD Ironman Copenhagen.
Ved den lejlighed blev der bragt et fint billede af den smi-
lende og glade Vibeke, der dog på billedet står lidt i ”skyg-
gen” af en mand!
Denne mand er Vibeke`s bror, Palle Risager Schalck, der
tillige er medlem af HSOK. Det var 1. gang, at Palle deltog
i et Ironmanstævne, men også Palle kom meget flot igen-
nem på en tid omkring 12 timer.
Vi skal beklage, at denne information ikke blev nævnt i
artiklen, hvilket skyldes en fejl fra vores side.

Redaktionen

TAK!
Jeg vil gerne give en stor tak til de fri-
villige fra motionsafdelingen, som år
efter år, løb efter løb har gjort det
muligt at gennemføre Grand Prix-
serien og alle de andre gode løb vi har
i klubben. Som løber tænker man sjæl-
dent over, hvor meget det rent faktisk
kræver at arrangere gode rammer for
os motionister, der, mere eller mindre
forberedte, løber ud på de Nordsjæl-
landske stier og veje. Der skal informeres om løbet, afmær-
kes ruter, ordnes tilmeldingsborde og væske i målområdet,
fremskaffes sponsorgaver, tidtagning, resultatlister, tages
billeder, ryddes op igen og mange mange andre vigtige og
afgørende ting. Uden jer ville klubben ikke være den sam-
me – Tak, I er forbilledlige!
Jeg vil som mor til en aktiv lille orienteringsløber også give
min største tak, til et menneske, som i den grad har kastet
krop og sjæl ind for at gøre en forskel, for mit og andres
børn. Bjarne, og hans datter Louise, har siden foråret 2 til 3
gange om ugen stået for ungdomsafdelingens orienterings-
løb. Her har Bjarne lavet fine oversigtsplaner for træning
og løb, ført fremmødelister med tilhørende medaljer og
pokaler, hentet og bragt de unge atleter, arrangeret
træning og løb, taget på ture og overnatninger, trøstet når
der var hjemve, motiveret og opmuntret og som ikke
mindst har lavet mad til min datter og de andre børn i
klubben hver tirsdag aften efter træning. Takket være Bjar-
ne er min datter Sarah blevet glad for at løbe og har fået
mange pragtfulde oplevelser i skovene omkring – Tak Bjar-
ne, du gør en stor forskel!
Og så er det jo også Bjarne, der fra sommerferien og frem
til midt i november, hver mandag har sørget for marathon-
træning med afmærkede ruter, væskedepot, fartholdere og
et godt udgangspunkt for at komme igennem Helsingør
Halvmarathon!
I mine øjne fortjener I alle en stor frivillighedsmedalje for
jeres indsats, og den forskel I gør for så mange andre –
TAK!

Rikke Christensen

Skribent til motions-
afdelingen
Som den flittige
læser af Sokken nok
har bemærket, har
motionsafdelingen
ikke været særlig
leveringsdygtig med
stof til bladet i år. Der
har ellers været arran-
gementer nok. 
Det ærgrer os der laver
bladet, så vi håber at der
er en der har lyst og energi
til at levere nogle ord når
der har været et arrange-
ment.
Vedkommende vil stå som kontaktled og behøver
selvfølgelig ikke at skrive alt selv, men også opfor-
dre andre til at skrive.
Opsætningen skal jeg gerne udføre, men har du
lyst til at lære hvordan man fremstiller en færdig
side med tekst og billeder i det program bladet bli-
ver fremstillet i, står jeg gerne til rådighed. Kurt

NYE O-LØBERE
Alle i klubben kender
motionsløbere.
Har du spurgt de
pågældende
om ikke også hjernen
skal motionere,
medens de løber??
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ALLE 
TRÆNINGSLØB

er med på AKTIVITETSLISTEN

som ses andet steds i ”Sokken”

eller find dem på hjemmesiden

www.hsok.dk/orientering

SOKKEN MotionVennerne

HSOK ´S Venner afholder generalforsamling onsdag
d. 5. februar 2014. Vi vil i bestyrelsen sætte pris på, at
medlemmerne på generalforsamlingen vil komme
med gode, sjove og spændende forslag til arrange-
menter, der kan være med til at sikre en indtjening, så
vi fortsat kan have penge i kassen til at støtte HSOK. 
Vi glæder os til at se jer i det nye år. 

På bestyrelsens vegne Sisse

På en herlig efterårsdag med sol og lidt vind i sejlene
afholdt HSOK sit halvmaraton. Starten gik fra mid-
termolen på Helsingør Nordhavn.
Vennerne havde til dagen fået til opgave at traktere
løberne med mysliboller og varm kakao, når de kom i
mål. 
Vi fik rejst vores store telt, så det stod godt i læ, og fik
smurt de tre hundrede boller. Verner riggede på for-
nemste vis et komfur til, så vi kunne varme kakaoen,
og endda holde den varm til sidste mand var i mål.    
Vi uddelte boller og kakao til alle. Det gik stille og
roligt, da løbernes tider fordelte sig pænt over to-tre
timer, og  vi fik da også kun rare og positive tilbage-
meldinger fra de mange løbere.  
Vi havde selv en både sjov og hyggelig dag.

Sisse

VENNERNES KIOSK ved 
“PIT– Stop Halvmaraton” Køkkenchef

søges

Er du manden eller kvinden som kan håndtere et
køkken som skal bespise op til 23 sultne o-løbere som
rejser til O-Ringen fra 19 til 26 Juli 2014.Vi forventer
at du ikke skal deltage i løbene men har dagen til
rådighed.

Jobbet består i at styre køkkenfaciliteterne, sikre ind-
køb og lave mad på HSOKs klubtur, til din assistance
får du hver dag 3 af deltagerne til din hjælp.

Køkkenudstyr m.v.
Køkkenet er et kantinekøkken
udstyret med et stort køleskab og
en skabs fryser, et stort komfur
med 6 blus, stor stegeplade (kip-
steger..), røremaskine, en almin-
delig opvaskemaskine, kaffema-
skiner og lignende. Der er service
m.v. til ca 24 personer.

Dagen vil se nogenlunde sådan ud:
• Monster tidligt op...morgenmads buffet bestående

af feks Havregryn/Cornflakes brød smør ost og 
syltetøj samt kaffe og te. 
Samtidigt er der en madpakke buffet hvor delta-
gerne kan lave deres middags madpakke..
herefter afrydning og opvask.

• Indkøb
• Aftensmad efter dit valg, oprydning og samtidigt

stilles frem til aftenkaffe.

Jobbet er ulønnet, men du får heller ikke nogen udgifter,
idet HSOK betaler for dit ophold samt transport og bespis-
ning...der er selvfølgelig mulighed for at løbe en åben bane
nu og da, men første prioritet er køkkenet. Så er du frisk på
en uge i godt selskab, garanteret med en masse positive til-
kendegivelser, men også med nogle faste opgaver, så kon-
takt Bjarne på bjje@dsboresund.dk

GENERSALFORSAMLING
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Vi kan godt ranke ryggen!
Halvmarathonløbet er overstået og næsten alt klappede.
Der er selvfølgelig altid ting, der kan gøres endnu bedre,
men helhedsindtrykket var og er rigtig godt. Bjarne har
sagt, at løbet nu skal køre videre under ny ledelse, så der
er noget at leve op til næste år. Men der er et godt grund-
lag at arbejde videre på:

Her er et udpluk af de tilbagemeldinger jeg har set:

Malene Dissing “Tak for et godt løb!”
Anders Gibsholm “Fedt løb og super flot vejr vi fik stillet
til rådighed” 
Melisa Røntved “Rigtigt fint løb og suveræn god rute!”
Ronnie Sørensen “Ser allerede frem til næste år… tak for
det store arbejde i ligger i det..”
Claus Kjærsgaard (ugeavisen Nordsjælland) …”Til
gengæld havde jeg - især i løbets anden halvdel - god tid til
at nyde det, der med en vis ret kan kalde sig Danmarks
smukkeste halvmaraton.”

Bjarne har sikkert fået endnu flere?

Og til de tvivlere, som surt siger, at vi skal være meget
mere synlige og bruge vores hjemmeside og facebook, for-
di det er moderne kan jeg oplyse at:

Der har været 9 opslag specifikt om halvmarathon på Face-
book i efteråret, som er set af i snit 6-700 og givet anled-
ning til adskillige “likes” og kommentarer. Vores Facebo-

okside blev set af 2241 facebo-
okbrugere i uge 47. Til sam-
menligning var er det over tre
gange så mange som Labor-
antskolens (min arbejdsplads)
facebookside havde i samme
uge.

Vores egen hjemmeside
www.hsok.dk, som opdateres
i snit 3-4 gange om ugen hav-
de i samme uge af 2968 besøg.

Der har været foromtale i Hel-
singør Dagblad 2-3 gange + 2
gange efter løbet. Der er ble-
vet uddelt 2000 (?) flyers, sat
personligt i 2000 biler til
Esrum sø løbet, Go-epic, Eri-
mitageløbet + lidt flere arran-
gementer? Der er trykt, limet

og sat 30 plakater op i Helsingør kommune Rigtig mange
har været involveret i at synliggøre løbet. Og det skal der
til!

Knapt 300 betalende løbere er pænt for et løb i vores områ-
de, men det må være muligt at få fat i endnu flere til næste
år. Jeg håber at alle dem, der kommer med gode råd til
hvordan det burde gribes an, også giver en hånd med til
næste år. 

Rolf
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HHeellssiinnggøørrmmeesstteerrsskkaabbeett
-for sidste gang?

Sidste afdeling af Grand Prix serien, Helsingørmesterska-
bet, blev også sidste gang der blev løbet Grand Prix, da
den nu stopper, hvorefter man vil sætte kræfterne ind på et
stafetløb i stedet.

Man må håbe at man vil bevare Helsingørløbet som enkelt-
stående arrangement, når man ser den store interresse for
netop dette løb.
Trods det dårlige vejr var der stor deltagelse og man kun-
ne se flere nye unge på de første pladser.

Unge Thygesen lagde hårdt ud, men måtte lade unge
nye talenter om at kæmpe om de første pladser.

Halvvejs havde de 2 første skilt sig fri. Nr. 1 blev nr. 216 Anton
Harrsen foran Esben Krog nr. 146. Vindertiden var: 34,15

Anders Hjortlund var godt med fremme og vandt sin klasse
(H30-39) i tiden 36,30
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KKææmmppee  ttrryykk

Svenske Karima Makrof fra Majornas
IF havde overskud til smil og vinkede
til tilskuerne i opløbet, trods hun lige
havde skåret 6 minutter og 8 sekun-
der af løbsrekorden så den nu lyder
på 1:27:55.

Det blev en af de efteranmeldte sven-
ske kvinder som løb med "Godiskur-
ven" for at være første kvinde i mål
ikke mindre end 11 minutter og 21
sekunder foran nr 2,  HSOKs egen
Anette Hansen med Mathilde Boldt
Jørgensen fra Dansk Bank på tredje
pladsen, dog kun et lille opløb foran
4"eren HSOKs Rikke Christensen.

Kvinderne
Karima lagde sig i front fra start og lå
ved 5 km mærket sammen med en lil-
le gruppe mænd som holdt farten
oppe i gruppen, alligevel lå hun ved 8
km mærket tæt ved Hornbæk planta-

ge mere isoleret, men det lykkedes
hende nemt at holde farten oppe og
der var damp på kedlerne hele vejen
til mål, hvor hun som skrevet var
yderst suveræn og altså satte ny løbs-
rekord som nu hedder 1:27:55.

Mændene
For mændenes vedkommende var det
den senere vinder Nick Fridberg fra
Team R som lagde sig i front. Ved 5
km lå han alene ca 50 meter foran af
en lille gruppe med Espen Krogh
Rasmussen fra HIF,  Jacob Stensby
Lundsager , Martin Spenner Bitch fra
Vordingborg og Lars Rau fra Valby.
Herefter fulgte spredte grupper af 1
eller 2 løbere og tæt på de førende sås
ved 5 km Jens Jonassen, Michael Ben-
tzen og Peter Arhnung alle fra HSOK.
Lige før Hornbæk plantage kom
Espen og Jacob Lundsager op til Nick
Fridberg, og om han satte farten op
eller de trak sig frivilligt skal være
usagt, men de lå der kun kort før tid
der blev sluppet igen...og derfra så de
kun røgen af Nick som stille og roligt
øgede hele vejen til mål hvor han var
3:21 foran toeren Espen Krogh
Rasmussen fra HIF, som på det sidste
fik sat Jacob Lundsager med 45
sekunder. De 2 HSOK"ere Jens Jonas-
sen og Michael Bentzen blev 10 og 11,
imens Peter Arhnung måtte udgå
undervejs. Det var også hos herrene
tæt på ny løbsrekord, men den lyder
stadig på 1:14:33 som blev sat af Dani-
el Arum fra Gilleleje sidste år. Nick
Fridberg var sølle 9 sekunder fra rek-
orden.

Fortræningsholdet
De var trætte men ovenud lykkelige
over at have gennemført, og de vi fik
snakket med efter løbet var rigtig gla-
de og der blev både spurgt om marat-
hon forløb og hvad de nu skal gøre
når fællestræningen var slut og de
gerne ville det her.
Nogen havde ikke i deres vildeste fan-
tasi troet at de skulle komme under
den magiske grænse på 2 timer, hvil-
ket er meget flot efter kun 3 måneders
målrettet træning. Jeg vil ikke undla-
de at nævne HSOKs Mette Bertram
der for 3 måneder siden kom og
spurgte: Jeg har sådan en lyst til at
prøve at være med, men jeg ved altså
ikke om jeg kan følge forløbet når
kilometer tallet bliver 2 cifret, hvoref-
ter vi aftalte at blev det for meget så
kunne Mette jo bare sige til og så ville
vi finde på noget
Feks med tidligere hjemløb, men Met-
te er ikke en hvem som helst og uge
efter uge har hun troppet op og løbet
med, og selv den dag vi måtte aflyse
på grund af stormen løb Mette og
Inge Olsen ud dagen efter på de 16
km vi skulle have løbet, fordi der stod
i programmet at vi kun skulle løbe 10
mandagen efter, og så de var bange
for at der blev for langt imellem de
lange ture!!! De fik jo så deres sag for
da træneren mandagen efter havde
aflyst 10'eren og tillyst en 16 km...
Tak til fartholderne Helle Svendsen,
Carina W Svendsen, Peter Balstrup og
Niels Frederiksen samt deres vikarer
Michael Bentzen, Line Kalmark og fru
Olsen, uden jer var det aldrig gået, i

Motion
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har været helt suveræne og jeg har
fået rigtig mange lovord om jeres ind-
sats.

Hjælperne
Vennerne inklusiv, skulle der 33 hjæl-
pere igang for at afvikle løbet, udover
det arbejde der var lagt i uger og
måneder op til løbet, var 15 mødt op
til pakning af kuverter og trimning af
materiel, fredag aften imellem 17 og
19. 
350 kuverter blev pakket med start-
nummer, chip, manillamærke til baga-
ge, strips og en lille hilsen fra HSOK
med baneforløb og små tips, materiel
til stævnepladsen blev gennemgået og
der blev sat små hilsner på de parke-
rede biler på strandvejen, så de kunne
bliver flyttet til søndag morgen så
løberne havde frit fortov.
Lørdag etableredes en lille bod på
kulturværftet hvorfra der blev solgt
startnumre og udleveret start kuver-
ter, banens kilometerskilte skulle der
findes plads til på i forvejen optagede
lygtepæle på ruten og der skulle sæt-
tes andre skilte og afmærkninger op.
Heldigvis gik vi ruten igennem ude i
Hornbæk plantage, for et træ var væl-
tet i stormen og hele kronen havde
lagt sig ud over strandstien som vi jo
skulle løbe på. Der var kun 1 ting at
gøre, at bevæbne sig med et "ørne-
næb" og en sav og så gå igang.er du
klar over hvor mange grene der er i
kronen på sådan et træ.Der er rigtig
mange!
Da mørket var faldet på og de sidste
biler kørt væk fra den P-Plads i sko-
ven som løberne skulle henover blev

der etableret en løber kanal med jer-
ndragere og plastic strimmel så løber-
ne frit kunne passere de yderste par
meter af den 100 meter lange p-plads
og biler kunne parkere fremme ved
strimlen.
Søndag morgen havde Flemming Lar-
sen tilsagt sine hjælpere i klubgården
kl tidligt, og alt blev kørt ned på stæv-
nepladsen og opstillingen påbegyndt,
henad halv 9 kom vennerne og opstil-
lede deres telt med udstyr til varm
cacao og müsli boller, og de som skul-
le udlevere kuverter og sælge start-
numre mødte ind og kunne sætter sig
ind i det telt stævneplads folkene hav-
de rejst og åbne for salget. Der blev
også rejst 2 telte til bagage, vores
nyindkøbte portal blev rejst og tidtag-
ningsudstyret kom på plads. Stig
Johansen mødte op med sit speaker
anlæg, hvorfra han dagen igennem
speakede stort set alle i mål, blandet
med lidt musik i de døde perioder
imens løbet stod på.
Kl 9 mødte vejviserne og reserverne
ind, blev udstyret med flag og veste
og blev behørigt instrueret og kl 10
kørte de ud. Rytterne på deres cykler
som fører feltet an og afslutter det
fik også veste og instruktion ligesom
ledsage motorcyklen var trimmet og
klar.
Henning Jørgensen havde sit eget per-
sonale til væskeposterne, 2 steder
havde vi service på ruten, som begge
steder blev passeret 2 gange så i teori-
en skulle de 2 ved hver post servere
for 600 mennesker, så der blev regnet
noget på både krus og vand forbrug,
ligesom blandingsforholdet til sports-

drikken jo også skulle passe.
Udover de nævnte opgaver var der
hjælpere til at klippe chip af skoene,
dele medaljer ud, vise vej fra kultur-
værftet til Nordhavnen, samt lave fro-
kost til hjælperne og lave start og
resultatlister.

Små missere
Det var ikke et absolut fejlfrit arrange-
ment, og det får man måske heller
aldrig, men vi var næsten i mål og det
der gik galt lærer vi så af, så de ting
ikke sker igen.
Vi havde skrevet i brochuren om løbet
at mødestedet var på kulturværftet,
og at der var uddeling af startkuverter
til kl 20 lørdag. Den brochure er lavet
for 9 måneder siden, men vi måtte
ændre strategi da kulturværftet ville
have penge for blandt andet for at
låne os garderoben..vi flyttede så der-
for kuvert udleveringen til bibliote-
kets reception, der kunne vi være gra-
tis, men de lukkede kl 16. Så enkelte
var lidt sure.en enkelt meget sur.over
at vi havde lokket dem der ned efter
kl. 16 hvor vi havde lukket biksen.
Vi havde sat plakater op på værftet
søndag med pile afmærkning over til
Nordhavnen, dette var ikke nok, så vi
måtte havde Benny derned og sende
folk ud på Nordhavnen, og da først
Benny var på plads gik det fint. Hvis
det stormer op til løbet en anden gang
skal vi havde kontrolleret ruten noget
før så der ikke skal laves skovarbejde i
sidste øjeblik, for havde det været
stammen der lå ud over stien så var
det unægteligt et større problem. Der
er muligvis andre mindre svipsere
men så er det ikke noget jeg er
bekendt med udover at vi ikke fik
fjernet kæden ved indløbet til skoven,
men det har skovens folk undskyldt
for, vi havde bestilt, de havde bare
lige glemt det.

En lang dag.ja lang weekend for
nogen sluttede med en dejlig frokost i
klubgården hvor ca 30 mødte op og
spiste Louises delikatesser, og hygge-
de sig sammen et par timer.

Løbets tal:
291 var tilmeldt - 71 kvinder og 181
mænd gennemførte og 1 udgik.
Der bliver ca 7200.- til hjemløse her-
berget stubben
Vi havde købt 250 medaljer og brugte
251. Der var 33 hjælpere..heraf 11
vejvisere.

Tak til alle hjælperne og tak til alle
som støttede løbet ved at deltage som
løbere, heppekor, eller andet.

Motion
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AF ERIK TROLLE

Dagen for Eremitageløbet der skulle afvikles for 45. gang
oprandt søndag den 6. oktober.
Det halve runde jubilæum skulle markeres, så derfor måtte
jeg i år køre fra Hellebæk allerede kl.09,00.
De spændte forventninger var nok årsagen til, at jeg misse-
de min sædvanlige afkørsel ved Lundtofte og endte i et
større trafikkaos i Lyngby.
Heldigvis lykkedes det at komme fri og jeg kunne i ro og
mag parkere på Skovvej på min vante plads gennem 45 år.
Der var flere husejere ude på vejen og tanken gik på at de
nok var utilfredse med vore parkeringer.
Sådan forholdt det sig heldigvis ikke, de ønskede os deri-
mod et rigtigt godt løb.
På vej til starten faldt jeg i snak med et par unge menne-
sker fra Vestegnen som skulle deltage for første gang. De
var lidt nervøse og ville gerne vide om det var et godt løb?
Da jeg forklarede at det var mit løb nummer 45 blev de helt
rolige og udtrykte store forventninger til de kommende
strabadser.
Jeg fandt mit bøgetræ, men mine gamle atletik venner
manglede. Skulle de virkelig for første gang have svigtet?
Heldigvis nej, jeg fik øje på dem på den modsatte mark
hvor de stod under et skilt med teksten Jubilarer 45 år.
Her mødte jeg også Jørn Lundsgaard som var stolt over at
rygtet om hans store træningsindsats var nået ind til BT
der havde forsynet ham med et flot nummer omkring
10.000 medens min seedning lå på beskedne 13.000.
Blitzene fra de mange fotografer skar os i øjnene, men ved
at kaste blikket til siden fik jeg en glædelig overraskelse for
her stod Ole "Barber" Frandsen som skulle fotograferes i
anledning af at han løb med for 40. gang.
Så gik det til start hvor vi blev stillet op for-
an alle de øvrige løbere som et eksempel på
hvad man kunne opnå i E-Løbet.

Fru Erna Iversen mente at nogle af os havde
glemt at tage hår på men ellers var der kun

ros fra ledelsen og ikke mindst den hurtigste løber nogen-
sinde i E-Løbet Henrik Jørgensen.
Endnu engang skar blitzene i vore øjne inden det endelig
gik ud over Eremitagen sletter.
MANGE HSOK HILSNER
Den første kilometer var fredfyldt bortset fra de mange til-
skueres store hyldest til os
Pludselig lød det bag os som om 1000 kronhjorte kom pru-
stende, men det var blot feltet der kom jagende.
Jeg sprang ud i højre side og fulgte de små grusstier hvor
der var forholdsvis fredeligt.
Nu og da måtte jeg op på den store vej og
det var hårdt. Godt gået, tillykke, I er hel-
te, 45 år flot, sådan lød tilråbene fra de
mange der løb uden om os og hver gang
måtte man selvfølgelig råbe tak. Det tog
på kræfterne.
De mange lokale skulle naturligvis også
hilse det gjaldt bl.a.: Niels Frederiksen,
Peter Balstrup, Vibeke Knudsen, Bo Ber-
tram, Erling Bæk medens Helle Svendsen
og Mette Bertram (Hurtigst i sin klasse 1.19,39) havde så
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meget fart på at man
ikke ænsede dem.
I Raadvad var der som
sædvanlig Jazz og man
fik helt lyst til en sving-
om med en af de meget
veltrænede piger. Det
blev dog kun ved tanken
for forud ventede den
store bakke og den lange
bugtede vej op til slottet.
Ved slottet var der lidt
forvirring da mange
åbenbart var blevet rig-
tig tørstige, men også
den forhindring blev
klaret.

Så kom den stejle bakke i Ulvedalen som betød at løbnin-
gen blev ændret til gang.
Da jeg havde kæmpet
mig op til toppen,
opdagede jeg til min
skræk, at der stod Kurt
Jørgensen og Lise med
kamera. Jeg fik frem-
stammet et," den er
hård den bakke" for
ligesom at have en
undskyldning.
Da vi kom ind på
opløbstrækningen var
der så mange tilskuere
at enhver tanke om
igen at gå lidt blev forkastet.
I mål bød Peter Schnor os velkommen med bemærknin-
gen: "I er alle vindere".
Efterfølgende mødte jeg Jarl Gerner som ikke var helt til-
freds med sit løb til trods for et stort indtag af epo! Nå nej
piller som var nødvendige efter et rigtig ubehageligt bilu-
held på broen ikke den vi ser i tv men den på Storebælt.
En god dag og et godt løb var afsluttet. 

Hjemme i Klubgården havde "drengene" saunaen i gang
og i Hellebæk ventede Gunhild og Ludvig med kaffe og
nybagte pandekager.
Mandag aften mødte Steen-Ole Jensen op til træningen
med en dejlig flaske rødvin så imponeret var han over min
tid som lød på 1.39,16 medens Jørn Lundsgaard måtte tage
til takke med tiden 2.37,06 fordi hans traditionelle morgen-
måltid med risengrød i år lå lidt tungt i maven.

Bakken til Ulvedalene klarede Helle 
i fin stil, mange måtte gå op

Vinderen i flot stil og ensom majestæt, klart foran nr. 2

Deltag i det 
traditionsrige løb

Gurresø rundt
tirsdag den 24.12.13 kl. 10:00

Og
løb samme rute tirsdag den 31.12.13 

kl 10:00 !
Og se om du skal lave om på dine nytårsforsæt...

HUSKK  LIGE
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Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk
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Klubturen til Ramundberget gennemføres som planlagt i
uge 7-2014.
Klubturen denne vinter har ikke haft den store tilslutning.
Kun 10 HSOK'er er på nuværende tidspunkt (22/11-2013)
tilmeldt turen. Heldigvis har vi modtaget 7 tilmeldinger
fra Blindes Skiunion og en enkelt fra Allerød OK, så turen
gennemføres. Prisen er derfor også steget en hel del i for-
hold til hvad vi plejer at betale, nemlig til 4.100 kr./person.
Vi skal bo ved 4-stole liften (som vi har gjort mange gange
før) og der er ca. 500 m til rigtig gode indkøbs muligheder.
Se mere på http://www.ramundberget.se/
Absolut sidste frist for tilmelding til skituren er tirsdag d.
5/12 da vi skal indbetale restbeløbet for hytterne et par
dage senere. Efter d. 5/12 kan man købe et sæde i bussen,
men man må selv finde et sted at bo. Prisen på et bussæde
fastsættes efter d. 5/12.
Som en konsekvens af den ringe tilslutning fra HSOK
medlemmer bliver turen i uge 7-2014 den sidste fra min
hånd. Der er ikke længere grundlag for at arrangere skitu-
re for klubben. Der kommer ikke nye deltagere og de faste
deltagere bliver desværre ældre og falder fra som årene
går.
Hvis man vil høre mere om turen kan man kontakte Jørgen
Olsen på telefon 49112561 eller på e-mail skiferie@hsok.dk

SSkkiittuurr  uuggee  77-22001144  ttiill
RRaammuunnddbbeerrggeett



Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør


