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DEADLINE
23. juli
Redaktør:
Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76

Klubbens bestyrelse:
Formand: Fl. Larsen
Topasvej 8
Kasserer: Gull-May
Kronb.havebyvej 17
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Torben Seir H Midgårdsvej 4
Motion:
Stig Johansen Dalvænget 10
Ski:
Henrik Bang Sudergade 2 C
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A

fllarsen@image.dk

3060 Espergærde 49 13 12 84
3000 Helsingør 49 21 67 32

gmj.knudsen@stofanet.dk

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

stig.johansen@skolekom.dk
hen@bang.mail.dk

49219714
29 78 00 31
30 85 52 54
49 20 26 06

seir@post.tele.dk

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer
Sekretariat:
Pr.:
Eva Müllertz
Klubtøj:
Birgitte Krüger
Materiel: Arne Olsen
Klubg.form.: Hng. Jørgensen

hsok-tilmelding@stofanet.dk

3000 Helsingør
Gurrevej 116 b
Ydonsvej 14
Abilgårdsvej 19
Gl. Hellebækvej 19 d

49 26 38 03
49 20 36 28
25 32 67 39
49 21 84 86

eva.mullert@email.dk

3060 Espergærde 26 24 29 45
2970 Hørsholm 45 86 10 70

anoerregaard@yahoo.dk
allyk@email.dk

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

olai@stofanet.dk
hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand:
Kasserer:

Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B.
Anna Lise Lyk Stampetoften 38

Stof til Sokken sendes til følgende:

Faste træningstider:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76
Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Orientering:

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk
Tlf.: 29 78 00 31
Vennerne:
dk
Tlf.:

ig
Led

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 kasséren
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.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til Kurt
Jørgensen. Uopfordrede billeder
bedes indeholde tekst og/eller
navn.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument. Billederne
skal også vedlægges separat i den
rigtige opløsning.
Er du i tvivl, ring til Kurt

Klubbens
trænere:
Ungdom:
Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 16.45
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 17.00
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
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykeltræning (tempo) ......................................Klædefabrikken
O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Løbetræning (interval Sjoskerne) ................................Klubgården
Terræntræning .......................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Cykeltræning, (Racer, ca 60-75 km.) ................Klædefabrikken
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Cykeltræning, (racer) .....................................Klædefabrikken
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

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
Kontingentet opkræves
pr. 1. januar for hele året

Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31
Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45
Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31
Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92
Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Til og med det år du fylder 25 år 500 kr.
Er fyldt 25 år pr. 1. januar
700 kr.
Er fyldt 65 år pr. 1. januar
500 kr.
Familiekontingent ........................1200 kr.
Passive. ..........................................200 kr.

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 60 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

Foto: Kurt Jørgensen

DM nat i Gurre Vang og Krogenberg Hegn.
Kortet bliver flittigt studeret inden turen går
ud i den mørke skov.
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Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

SOKKEN
banelæggeren, Rolf Lund, der havde kreeret nogle meget
gode baner, hvilket mange af deltager også gav udtryk for.
Så alt i alt et fantastisk stævne, der blev afholdt under og i
nogle fantastiske rammer!
Efter et sådan vellykket arrangement kan man jo godt blive
helt svedt ved tanken om, at vi allerede i foråret 2012 skal
afvikle et nyt DM i form af DM Sprint, der efter de foreløbige planer skal foregå fra/ved LO-Skolen, men detaljerne er ok ikke på plads endnu, men vi har sagt ja til arrangementet, og naturligvis kan vi godt løfte denne byrde.

Når (hvis) disse linjer læses, henligger vores klubgård nok
i en vis form for byggerod!
Årsagen er heldigvis den, at vi nu – lang om længe – endelig er kommet i gang med den på generalforsamlingen i
2009 vedtagne bestemmelse om at gennemføre en renovering af klubgårdens bade-og omklædningsrum.
Renoveringen medfører desværre visse gener omkring
vores benyttelse af klubgården, hvilket især omfatter badeog omklædningsrummene, der, så længe renoveringsarbejdet står på, ikke kan benyttes. Det er også muligt, at køkkenet tillige ikke kan benyttes, da der periodevis vil være
lukket for vandet, men jeg håber naturligvis, at medlemmer til fulde accepterer disse gener og samtidig ser frem
til, at renoveringen snart er fuldført.
Og hvornår er renoveringen så afsluttet?
Ja, hvis der ikke opstår uforudsete problemer, vil jeg tro, at
dette sker i løbet af juli måned.
Hvad så med træningen og det afsluttende bad?
Naturligvis skal træningen ikke ligge stille af den grund –
ej heller badet! Vi træner som hidtil, selv om klubgården
ikke kan tilbyde bad, men det har vi en løsning på!
Vi har nemlig fået tilbudt bademuligheder hos vores nabo,
Helsingør-Hallen, hvor nærmere detaljer herom dels fremgår andet sted i ”Sokken” og dels på opslag herom i klubgården, men både før og efter badet vil jeg mene, at såvel
terrassen som måske begge stuerne vil være disponible til
”eftersnakken”.

Heldigvis vare det længe inden det bliver forår igen, så vi
kan nemt nå at afvikle det næste store oienteringsstævne
”3 Skåningar och en Dansk”, der i år finder sted den 18.
juni med løbsområde i Teglstrup Hegn og med skovlejepladsen overfor skovfogedboligen på Gl. Hellebækvej som
stævneplads. Traditionen tro kræver dette stævne også en
del mandskab, men det håber jeg ikke bliver noget problem, men for en sikkerheds skyld må I meget gerne give
mig en meddelelse om i kan give et nap med på dagen.
Sommeren i år kom jo allerede før Påske, hvilket vores
mange deltagere i årets ”Påskecup” var meget glade for, så
fortsat god sommer!
Flemming Larsen

Vores store arrangement, DM-Nat 2011, blev afviklet ”helt
efter bogen” og må karakteriseres som en stor succes både
for os som arrangører, men tillige for de godt 300 deltagere, så det var tillige glædeligt, at stævnet blev flot dækket
af pressen, især af H.D, så tak for det.
Men en sådan succes kommer jo ikke af sig selv, Nej, der
har været brugt mange timer, for at få arrangementet løftet
op i øverste kategori, men det lykkedes flot, hvor der også
fra min side skal rettes en stor tak til de 2 stævneledere,
Søren Østergaard og Henrik Poulsen, samt, naturligvis,

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gasfyrsservice:

Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97
e-m
mail: sylvest@sylvestvvs.dk

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Indmeldte:
Lone Noe Veisig (Senior)
Lindehøj 42
3000 Helsingør
Line Kalmark von Buchwald
(Senior)
Essingen 23
3070 Snekkersten
Adresseændringer:
Berit Petersen (Senior)
Line Petersen (15 år)
Sophie Petersen ( 8 år)
Belvederevej 29, 2. tv.
3000 Helsingør.
Udmeldte:
Christian Berting
Ryesvej 5A, 1.sal
3000 Helsingør

Meddelelse fra kassereren

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk
OBS

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

til alle aktive 0rienteringsløbere
A conto betaling for startafgifter!!!

Når du tilmelder dig orienteringsløb, registreres din startafgift i O-Service.
HSOK betaler løbernes startafgifter til den arrangerende klub. Det bliver årligt
et udlæg på ca. 56.000 kr. for ca. 90 O-løbere. Heraf har 21 løbet for over 1000
kr. i 2010. Enkelte har løbet for op til 4000 kr.! Det er jo en sjat, der skal betales
til klubben i december, når man også skal købe julegaver og holde jul og nytår.
Det er ingen sag frivilligt at betale i løbet
af året. Se din saldo på O-Service og
send beløbet til klubbens konto reg. 2255
nr. 0274 114 126 over netbank mærket
med dit navn og “O-service”. Så fører
jeg beløbet ind i O-Service. Jeg vil dog
bede dig om ikke at sætte mere ind, end
du løber for, for så bliver det lidt kringlet over årsskiftet.
Hilsen Gull-May
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HSOK´s Venners Lederpris 2011
Mange tak for
HSOK´s lederpris
2011. Jeg blev
meget rørt over
denne påskønnelse og havde ikke
den fjerneste idé
om, at det var
derfor, at jeg
skulle melde mig under fanerne ved
HSOK´s Venners generalforsamling
hin tirsdag.
Torben havde nogle dage i forvejen
bedt mig om at være stand-in. Han
skulle oprindeligt have været et
muntert indslag under generalforsamlingen med information
omkring familieorientering, hvad
status er i vores egen klub samt på
landsplan, hvor konceptet som
bekendt har bredt sig nu til de jyske
klubber. Men under dække af travlhed, hvad ikke lå langt fra virkeligheden, bad Torben mig om at tage
af sted. Jeg pakkede diverse brochurer og vi fik lige en snak om de store
linier.
Ankom så til klubgården, hvor Laus
og Annie bad mig vente til bespisningen var ovre, for ”så kan vi bedre koncentrere os”, så satte jeg mig
troligt ned, blev trakteret med et
glas vin og var stadigvæk intetanende. Snart blev sløret løftet og jeg
skiftede meget hurtigt kulør, kan jeg
huske.
Jeg blev meget rørt og er meget
taknemmelig – at indsatsen omkring
familieorienteringen er blevet
påskønnett, er jeg ikke i tvivl om,
men det har også til tiderne, og nu
på 6. sæson, været lidt dummelum
af og til, mest det, at jeg ikke selv
kommer i skoven, men jeg har måttet erkende, at et af de vigtigste elementer i dette koncept, er netop det
sociale og genkendeligheden fra
gang til gang.
Så derfor blev jeg bare så glad, da
jeg fik denne anerkendelse. Tak.
Minna

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

Det er svært at forstå,
det kan også være svært at se,
men nu er det min tur
til at runde et skarpt hjørne.
Dette skal fejres med

“Åbent Hus”
på: Damgården Løvdalsvej
Lørdag den 25. juni mellem kl. 9 og 12
hvor der bliver budt på brunch.
Jeg håber at se rigtig mange af jer.
Mange hilsner fra Peter
NB! Påtænkt opmærksomhed bedes
venligst gives som en “skærv” til
Varmestuen STUBBEN
Nordea 2255-3494 343 427

Annoncer i sokk e n
P r iser fo r
2011

1/ 1 s ide.......2,000 kr . pr . år
1/ 2 s ide.......1,200 kr . pr . år
1/ 4 s ide..........600 kr . pr . år
m inim um ........500 kr . pr . år

Henv.: Kurt Jørgensen. Tlf.: 49 21 54 32 - 28 29 54 32
kurt.jorgensen@it.dk

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

5

SOKKEN

Aktivitetskalenderen
FO = Familieorientering
Arrangør

Se opdatering på HSOK.dk

DATO SKOV

Mødested/oplysninger

sø
ti
to
fre
sø
sø
ti
ti
to
ti
fre
lø
to
fre
lø
ti
to
fre
ti
fre
fre
fre
fre
fre
fre
fre
lø
fre
ti
on
fre
on
to
to
fre
lø
sø

29-maj
31-maj
02-jun
03-jun
05-jun
05-jun
07-jun
07-jun
09-jun
10-jun
10-jun
11-jun
16-jun
17-jun
18-jun
21-jun
23-jun
24-jun
28-jun
01-jul
08-jul
15-jul
15-jul
22-jul
29-jul
05-aug
06-aug
12-aug
16-aug
17-aug
19-aug
24-aug
25-aug
25-aug
26-aug
27-aug
28-aug

Hsok deltager
Kratbjerg
se o-service
Vej 227 Gillelejevej
Skovcup finale
Espergærdeløbet 5 km
Skoleorientering
Store P-plads ved Strandvejen
se o-service
se information på Ok SG
Ved fængslet (gæsteløb)
se o-service
se o-service
Gurre kirke
Klubgården/Skovlegepladsen
Fredensborgvej
Klubgården
A6 Rostgaards stene
Sdr. Strandvejs P-plads
Esrumvej øst P
Strandvej øst P
Hornbækvej v. søen
Klubtur ?(Læs mere andet sted)
Klubgården
Flynderupgård
Edens Have m. grill
Klubtur ?(Læs mere andet sted)
Havreholmvej trekant
Klubgården
se skovcup.dk
Smedebakken/spejderhytte
se skovcup.dk

on

to
fre
sø
on
to
fre
lø
sø
ti
on
fre
sø

P&R = put-and-run

Kategori

Start
10
17
17.30
10

Tisvilde Hegn ok
Hsok motion
Jette og Hans
Allerød ok
ok Sorø

Divisionsmatch 3,4,5,6
Karrusel
Sommercup o-løb
De grå sokker
Skovcup o-løb
Craft Grand Prix løb
Skoleorientering
Karrusel o-løb
Sommercup o-løb
MTB O-cup
De grå sokker
DM lang MTB O-løb
Sommercup o-løb
De grå sokker
3 Skåning + 1 Dansk
Karrusel o-løb
o-løb og grillfest
De grå sokker
Karrusel o-løb
De grå sokker
De grå sokker
De grå sokker
Hallands 3-dages o-løb
De grå sokker
De grå sokker
De grå sokker
43 kalven stafet o-løb
De grå sokker
Kvindeløb
Skovcup o-løb
De grå sokker
Skovcup o-løb
Sensommer o-cup
Craft Grand Prix løb
De grå sokker
DM mellem o-løb
Midgårdsormen o-løb

31-aug Aldershvile/Bønder.H. se skovcup.dk

ok 73

Skovcup o-løb

01-sep
02-sep
04-sep
07-sep
08.sep
09-sep
10-sep
11-sep
13-sep
14-sep
16-sep
18-sep

Tisvilde Hegn ok
Annie og Peter
Vestsjællands ok

Sensommer o-cup
De grå sokker
Sandflugts o-løb
Skovcup o-løb
Sensommer o-cup
De grå sokker
DM-stafet o-løb
DM-lang o-løb
Craft Grand Prix løb
Skovcup o-løb
De grå sokker
Divisionsmatch

Rude skov
Grønholt Vang
Ll. Hareskov
Grib Skov
Tisvilde Hegn
Egebæksvang
Teglstrup Hegn NØ
Hornbæk plantage
Ravnsholt
Tokkekøb Hegn
Gurresø Øst
Grib Skov
Jonstrup vang
Nyrup
Teglstrup Hegn NØ
Stenholt Vang
Danstrup Hegn
Egebæksvang
Teglstrup S
Hornbæk Øst
Danstrup Hegn
Halland Sverige
Teglstrup NØ
Egebæksvang
Hammermøllen
Ramunderberget
Klosterris
Teglstrup Hegn
Nyrup
Høbjerg Hegn
Hornbæk havn/strand
Horserød nord
Grønholt Hegn
Broby Vesterskov

Aggerbo-Græsted
Teglstrup NØ
Kongsøre skov

Beach Run 3,5 km
Esrumvej dobb P

Klubgården

p&r

p&r

p&r
p&r
p&r

Søllerød ok
Farum ok
Ballerup ok
Marie og Benny
Tisvilde Hegn ok
Hsok motion
Stig
Hsok Jan L.
Ballerup ok
Ok SG
Jørgen J.
FiF Hillerød
Ballerup ok
Vibse og John
Hsok Laus
Kildeholm OK
Hsok`s venner
Palle
Hsok Søren Ø.
Jakob
Nete og HH
Anni og Mette
Ungdomsudvalget
Gull-May og Jan
Henning J.
Ole
Lindkøbing ok
Ruth og Mogens
Hsok motion
Henning J.

se skovcup.dk
Tisvilde Hegn
Danstrup Hegn
Nyminde/Kærgård
Nyminde/Kærgård
Rolighedsmosen Esp.
Bidstrup
Krogenberg

Tisvilde Hegn ok
Ulla og Flemming
ok West
ok West
Hsok motion
Ok Øst
Inge og Arne
Holbæk ok

A6 vest P nordside

SameSame løbet 5 km
se mødested her
Krogenbergvej midt

10
17
17.30
19
10
11
17.30
10
17
10
17
10
10
10
10
10
10
10
16.30
10
16.30
18.30
10

16.30

10
16.30
10

18.30
16.30
10

Postplaceringerne kan ses i
O-løb
Er motion for hjerte og hjerne Klubgården og på hjemmesiden
-for hele familien under ”Faste poster”
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Badetidspunkter i Hallen
I forbindelse med vores renovering af klubgårdens
baderum, vil det ikke være muligt at benytte disse
faciliteter, men det skal naturligvis ikke hindre os i at
træne, herunder at blive svedt!
Helsingør Idrætspark har nemlig tilbudt os, at omklædning og/eller bad kan foregå hos dem, hvor jeg i
det følgende skal citere deres flotte gestus:
”Vi har vendt jeres forespørgsel her og er nået frem
til, at I kan disponere over omklædningsrum nr. 7 og
8 i Helsingør-Hallen i de nævnte ugedage til og med
25.6.2011. Der tages forbehold for evt. store arrangementer, hvor vi kan blive nød til at henvise jer til fodboldhusene eller idrætsanlæggene ved Ndr. Strandvej, dog ikke på helligdage, hvor vi har lukket.
I vil blive kontaktet, hvis dette kommer på tale

Et par oplysninger
vedr. renoveringen af
Klubgården:

Tiderne er indskrevet på vores hjemmeside under
arrangementer.”
På forhånd en stor tak til Hallen.

Den 19/5
starter
demonteringen af
omklædningsrummene, og
d. 23/5 starter tømreren med nedrivningen af træbeklædningen. I ugerne
22- til 28 arbejder mureren med flisearbejdet og ugerne 29- 32 arbejder tømren med beklædningen af
væggene og lofterne i omklædningsrummene. Ind
imellem skal maleren og VVS éren også lave en del
arbejde.

Jeg skal dog oplyse, at vi naturligvis ikke kan komme
og gå som det passer os (som vi kan hos os selv), men
at tilbuddet fra Hallens side omfatter klubbens faste
træningssider, således:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag

i tidsrummet
i tidsrummet
i tidsrummet
i tidsrummet
i tidsrummet

17.00 – 19.00
14.30 – 16.30
17.00 – 19.00
11.30 - 15.30
11.00 – 13.00

hvilket jeg naturligvis håber I vil respektere.

Med venlig hilsen
Henning

Fl.L.

Er du træt af at være løbeskadet?
Fysioterapeutisk klinik med speciale i løbere og triatleter
Diagnosticering – Behandling – Indlægssåler
BioMekanikeren, Fredericiavej 60 1. sal, 3000 Helsingør – www.biomekanikeren.dk
Tidsbestilling: 49224600
BioMekanikeren drives af Kenneth Carlsen som selv er aktiv marathonløber (2:52) og Ironman triatlet (9:35)
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ORIENTERINGSAFDELING EN
HSOK ´s Påskecup 2011

Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk

I år var der ikke tale om forårsvejr, da vi afviklede vores 4
påskeløb, men om et fantastisk sommervej alle dagene, hvilket unægtelig gør tingene noget nemmere for os som arrangør.

Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 58 53, E-mail: soeren.oestergaard@stofanet.dk

På mange måner lignede årets Påskecup sidste års arrangement både deltagermæssigt og hvad angår klubbens hjælpere,
hvorom jeg kan oplyse, at klubbens hjælpere bestod af det
samme team, som i tidligere år, hvilket vil sige Jørgen Jensen,
der står for resultatformidlingen med stor hjælp af Karina og
Lasse samt ind i mellem af Max Prang. John Miene’ og Fl.
Marcussen står for afviklingen af starterne m.m., så alt i alt et
lille team, med stor rutine. Det skal dog bemærkes, at der også
var tid til for disse personer at deltage i løbene, så andre kan
nemt komme med på arrangørholdet uden at skulle afstå fra
løbene!! Nævnes skal det også, at Frank Johansen igen i år var
banekontrol for alle 4 løb, hvilket alle 4 banelæggere udtrykte
stor tilfredshed med, så en STOR TAK til jer alle for de 4
dage.

Træningsudvalg og skovtilladelser:
Palle Breuning, Kølen 3, 3070 Snekkersten
Tlf.: 49 22 59 88, E-mail: palle.breuning@mail.dk
Ungdomsudvalg:
Minna Warthoe, Midgårdsvej 4 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14, E-mail: miwa@tdcadsl.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

Resultatmæssigt gik det fint for mange af deltagerne fra
HSOK, hvorom jeg bl.a. vil fremhæve resultatet for let bane,
der blev vundet (suverænt) af Sara Brinck og med Mathilde
Poulsen på en flot 2. plads. Også mellembanen fik en flot vinder i Malthe Poulsen, der dog stiller op for Hillerød, men dog
tillige er HSOK´er. I denne klasse blev Lise Sewohl bedste
HSOK´er.
I dameklassen blev Lene Jensen fra HSOK også i år en klar nr.
1, hvor Karina Dixen, trods hendes mange gøremål, blev næstbedste HSOK `er.
Herrebanen blev vundet af Peter Kragelund fra Tisvilde OK
med John Miene’ og Jørgen Jensen, begge HSOK, på de næste
pladser, hvilket beviser, at man udmærket kan være med
både som stævnearrangør og løber!
Den lange bane blev suverænt vundet af Jeppe Ruud, der tillige var banelægger for sidste etape i Teglstrup Hegn, og med
Ole Hansen, HSOK, som en flot nr. 2.

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
Aktivitetskalender:
Jan Knudsen, Kronborg. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: jan.knudsen@stofanet.dk

Helsingør Therm

Fra min side skal der lyde et ”tak for i år” og det kan jo tænkes, at klubbens arrangementudvalg pønser på en gentage
løbene til næste år!

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

Stævnelederen

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

Klubdragt
Det er kommet
redaktionen for øre
at klubdragtudvalget pønser på at
bestille en ny sending af tøj. Hold
dig ikke tilbage, så
vi alle kan være
pænt klædt på.

o.s.v.

Hold øje med
hjemmesiden
og/eller opslag i
klubgården!

49 21 22 11
8

Sara Brinch har været flittig bruger af
klubdragten!

SOKKEN
Klubtur til DM Stafet og Lang (klassisk)

Stillingsopslag
- HSOK søger klubtræner

i Jylland

9.-11. september
Som sædvanligt, når det foregår langt herfra, arrangeres
der klubtur til DM-weekenden.
Der køres i egne biler med ankomst fredag aften og hjemkørsel søndag efter løbet.
I år løbes der stafet lørdag i Vrøgum Vest nær Oksbøl og
lang (klassisk) i Gyttegårds Plantage ved Billund.
Vi har lejet foreløbigt 5 hytter på FDM campingpladsen i
Billund, nær stedet for søndagens løb.
Det var i Gyttegårds Plantage, der for nylig var en stor
brand, men arrangørerne har meddelt at det ikke vil forhindre gennemførelsen af løbet.
Hytterne er af typen L5 Comfort med plads til 5 personer.
Se nærmere på www.billundcamping.dk.

Dit ansvarsområde vil være:
- Afvikling af orienteringstræning 1 gang ugentlig, tirsdage kl. 17:00-18:30
- Løbende kontakt med ungdomsløbere og nye medlemmer
- Udarbejdelse af træningsplaner
- Planlægning, sammen med HSOKs Orienteringsbestyrelse, og deltagelse i klubture
- Motivering af ungdomsløbere og nye medlemmer til at
deltage i orienteringsløb, klubture, stafetter mv.
- Deltagelse i HSOKs Familie- og Ungdomsudvalg, ca. 5
møder pr. år.

Reserver foreløbigt weekenden. Nærmere oplysninger
vedr. tilmelding til turen kommer senere på hjemmesiden.

Vi forventer, at du har:

Arrangementsudvalget / Søren Østergaard

- Et godt humør, er uhøjtidelig
- Lyst til arbejdet omkring orienteringssporten
- En vis erfaring inden for det at løbe orienteringsløb
- DOFs trænerudddanelse (Træner 1 og 2)
og evt. Diplomtræneruddannelse eller er indstillet på at
tage disse uddannelser
- Indstilling til at arbejde med langsigtede mål
- Visioner i forhold til din træneropgave
- Gå-på-mod, du ser muligheder frem for begrænsninger
- Erfaring, gerne i undervisning/træning af børn og unge
- Evnen til at møde den enkelte, dér hvor han/hun er.
Aflønning:
Efter aftale.
Kontakt:
Torben Seir: Tel: 4921 9714 / e-mail: seir@post.tele.dk.
Ansøgnigsfrist: 15. juni 2011.

John og Jørgen vandt sikkert SM-stafet i H70.

men kig måske på det kommende korte stræk. Skær hjørner, forudse forhindringer.

Tips og Tricks
Hvor har du dine stærke og svage sider? Brug stræktiderne til at analysere dit løb.

På de korte stræk har vejlvalget ofte ikke den store betydning. Til gengæld begynder postarbejdet at betyde meget.
Dvs. Holder man en pause og puster ud før man løber
videre eller stempler man hurtigt? Ved man hvilken retning man skal væk fra posten? Har man allerede taget
beslutning om vejvalget? Har man evt. lært hele strækket
udenad inden man kommer til posten? De rigtig gode er
op til 30% hurtigere end de næstbedste.

En O-bane består typisk af:
Nogle langstræk - forhåbentlig, hvor vejvalgene har betydning
Nogle korte stræk, hvor finorienteringen er i højsædet
Transportstræk - fordi skoven er for lille eller banelæggeren af uransaglige grunde vil have løberne forbi stævnepladsen.

På transportstrækkene, hvor der måske også er snitzlet
gælder det bare om at løbe hurtigt. Ikke alt hvad man kan,
der skal jo også være kræfter til at orientere igen, når det
bliver nødvendigt. Men på vej til mål er der selvfølgelig
ingen grund til at spare sig.
Rolf

På langstrækkene gælder det først og fremmest om at tage
det rigtige vejvalg og dernæst om at få benene på nakken og så selvfølgelig ikke bomme undervejs. Se langt og lad
være med at fortabe dig i ligegyldige detaljer undervejs -
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DM Nat 2011 blev en stor succes
- og snart er der nye udfordringer
Optimale rammer i Tinkerupgårds store
ridehal, som vi kvit og frit havde fået
lov at låne af ejerne, Annette og Bjarne
Thor Christensen, var grundlaget for en
succes. Gode baner og en gnidningsfri
afvikling oven i, gjorde at HSOK endnu
en gang fik stor ros for gennemførsel af
et større orienteringsarrangement.

Det betyder at der er mulighed for at få
publikum på, og der igennem opnå
fokus på vores sport og vores klub.

Baggrunden herfor er naturligvis den
rutine, som er opbygget hos nøglepersoner ved at vi hvert år gennemfører et
antal såkaldte ”åbne løb”. Men ikke at
forglemme den velvilje der altid mødes
hos klubbens medlemmer, når vi kalder
på jeres medhjælp i de mange forskellige funktioner. Det være sig med
postudsætning, ved parkering, ved start
og på selve stævnepladsen. Her vil jeg
også gerne fremhæve Vennernes kiosk,
som typisk 3 gange om året glæder
såvel deltagere som medhjælpere, ikke
mindst med Verners grill.

Søren Østergaard

I øjeblikket arbejdes der med at få organisationen og løbsområdet på plads. I
næste nummer af Sokken vil I kunne
læse meget mere herom.

Tidligere verdensmester Mona Nørgaard
tv. og datteren Tenna (øverst) som vandt
sin klasse

Så hermed tak til alle, som medvirkede
ved DM Nat 2011. Det var en fornøjelse.
Men, som antydet i overskriften, er der
stadig nye udfordringer.
Vi har allerede afviklet den årlige Påske
Cup og snart er det tid for vores andel
af Tre Skåninger og en (Gammel)
Dansk. I oktober står vi for et kredsløb i
Gurre Vang og Horserød Syd, og så er
der ikke længe til at DM Sprint 2012 står
for døren, lørdag 31.marts.
Det bliver et arrangement af en hel
anden karakter end DM Nat, derved at
det i modsætning til ”normale” orienteringsløb foregår i bebygget område.
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DM-nat 2011

HSOK stod i år for DM-nat, som foregik i Krogenberg Hegn og Gurre
Vang med ridehallen på Tibberrupgård som stævnecenter. Brugen af
ridehallen som stævnecenter kom
efter input fra Helge Lang, som var
speaker ved stævnet. Det skabte et
løft for hele stævnet og satte vel nye
standarder for hvordan man kan lave
et DM-nat. De eneste der var lidt kede
af det var en håndfuld hesteallergikere.
Stævnet havde Søren Østergaard og
Henrik Poulsen som stævneledere og
Rolf Lund var banelægger. Jakob
Vang og Rolf Lund havde tegnet kortet. Heldigvis gik alt godt. Der var
kun små skønhedsfejl, som meget få
løbere overhovedet opdagede, men
som vi har lært af. Med DM-nat og 4
påskecupløb er der nok en del i klubben, som trænger til en måneds aflapning - inden næste arrangement.
Rolf
Sara i sit førsteDM-natløb
Rikke på vej ud i den mørke skov

Jørgen på sin faste plads
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Klubmsterskaber Orientering 2011

Klubmesterskabsløb i Klosterris
Årets klubmesterskaber i Orienteringsafdelingen blev afholdt tirsdag d.
3. maj i Klosterris Hegn - igen i år
med Laus som den store createur til
nogle finurlige bane, som gav mere
sved på banen end fra blot fra
anstrengelserne fra det at løbe.
50 mødte op til start af 51 tilmeldte,
hvilket er meget flot!
En af vores nye fra Familieorienteringen - Helle Vinberg Nielsen, havde
deværre ikke læst indbydelsen grundigt nok og følgeligt troet at løbet
foregik fra klubgården. Det er ikke
nemt at være O-løber
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Mesterskabsspisning
i Klubgården
Efterfølgende var der traditionen
tro spisning og fælles hygge i klubgården. Rolf stod igen i år for en
flot menu med både vin, øl og
vand inkluderet i den i øvrigt
meget lave pris af 60 kr for voksne
og 30 kr for børn. Godt var det.

Ungdom:
1. Sara Brinch
2. Maja Brinch
3. Malthe Poulsen

Leif (årets skildpadde)
Mette (årtes snegl)
Resultater
Under spisningen blev årets vindere
mv. kåret og præmier uddelt:
Herrer:
1. Peter Larsen
2. Jørgen Jensen
3. Rolf Lund
Årtes skildpadde: Leif Sewohl

Rolf - Peter - Jørgen
Damer:
1. Lene Jensen
2. Anne Sørensen
3. Inge Olsen
Årets snegl: Mette Bertram

Malthe - Sara - Maja
Begynder:
1. Heidi Ruud Torp
2. Alexander fich
3. Malte Brinch

Begyndere - præmietagere
Martin (Herrer)-Charlotte (Damer)Malte (Ungd.)
(Heidi og Alexander var taget hjem)

Stævnelederens bemærkninger:
I Herreklassen var der deltagere som
med forskelige undskyldninger ikke
fik aflæst sin brik i klubgården. Dettte
kostede Søren Østergård en flaske vin
og en 3. plads, som blev overtaget af
Rolf Lund.

Inge - Anne - Lene

I Dameklassen blev Mette Betram
kåret som årets snegl med efterfølgende billede i Helsingør Dagblad. Måske
en uretmæssig kåring, da Eva Müllertz også klarede kravet om en maks.
tid på det dobbelte af vinderen. mener
dog, at Eva faldt for kravet om, at
man maksimalt kan blive kårets som
snegl 2 gange. Der er pt. ikke modtaget protester.....
Den komplette resultatliste kan ses på
www.hsok.dk.
Torben Seir
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FIND VEJ ….

3 Skåningar och en Dansk

Der er nok mange, der har set de 100 rødmalede pæle, som
ligger uden for klubgården, og måske også er klar over,
hvad de skal bruges til. Det er en lille gruppe mænd fra De
grå Sokker, der har svunget penslerne og siden skal male en
hvid top på pælene og skrue kontrolskilte på dem. I løbet af
sommeren bankes, graves og bores pælene ned i Egebæksvang, Nyrup Hegn og Teglstrup Hegn med 30 i hver skov.
Skovvæsenet har leveret pælene og malingen.

Naturligvis arrangeres der også i år ”3 Skåningar och en
Dansk”, hvor vores andel af arrangementet finder sted lørdag formiddag, den 18. juni.
I år foregår arrangementet med udgangspunkt fra græsarealet ved Skovfogedboligen på Gl. Hellebækvej (Skovlejepladsen 1 km. fra klubgården) og løbet afvikles i Teglstrup
Hegn NØ.
Arrangementet består som vanligt af 4 etaper, men hvis I
kun ønsker f.eks. at løbe etapen hos os, kan dette ske gennem køb af en åben bane. Hvis man ønsker at deltage i selve konkurrencen (alle 4 løb) skal tilmeldingen ske til Helsingborg SOK, jfr. link herom via vores hjemmeside.
Banelægger for vores andel i Teglstrup Hegn er igen i år
Laus Seir, der altid fremstiller nogle dejlige baner, som
altid falder i deltagernes smag, og dette vil jeg godt garantere, at dette også vil blive tilfældet i år, så hvorfor ikke
efterprøve mit udsagn og se hvordan det er at prøve kræfter med de mange svenskere, hvor der godt kan komme op
mod 700 deltagere fra Sverige.

HSOK er gået med i DOFs og Naturstyrelsens "Find vej i
Danmark"-projekt, hvor klubber rundt om i landet laver tilsvarende, som vi gør her. Hos os er det jo en gammel kendt
sag med faste poster i de samme tre skove, men nu kommer
de til at indgå i den PR-satsning, som DOF er ved at oparbejde, og det skulle gerne skulle ende med et bredere kendskab til og engagement i o-sporten. Gerne i HSOK.
De 10 af pælene i hver skov bliver sat op, så de udgør en
form for lettere introduktionsbane, hvor vi i særlig grad vil
friste borgere til at prøve kræfter med "det at finde vej". Ved
naturlegepladsen i Teglstrup, ved naturskolen i Nyrup og
ved den store p-plads i Egebæksvang vil der blive opsat
større startpæle, hvor der i metalkasser på pælene vil være
foldere med et kort over de 10 introduktionsposter indtegnet samt også lidt vejledning. Det vil sige, at familien Danmark til enhver tid kan få sig en 2½ km orienteringstur i de
nævnte skove - ja, og i rigtig mange andre skove i landet.
Man kan også - som nu - frit downloade o-kort med alle 30
poster i hver af de tre skove og selv tilrettelægge sine o-løb.
Det gælder naturligvis også HSOK-er, for generelt er der ud
over de 10 lette introduktionsposter, 10 poster på mellemsvære placeringer og de 10 sidste svære. Vi ved, at der er en
del, som laver sine egne løb, når det passer ind i kalenderen. Prøv at starte forskellige steder i skovene, og man vil
opdage, at variationsmulighederne er mangfoldige.

Hvis nogle af jer har lyst til at deltage som hjælper i arrangementet, så meldt jer meget gerne til Laus eller undertegnede.
Fl.L.

Sammen med opstarten af efterårets "Familie- og motionsorienterings-projekt" vil vi også indvie "Find-vej -projektet"
og det vil ske således:
Teglstrup Hegn, lørdag 20. august kl. 13 ved naturlegepladsen på Gl.Hellebækvej
Nyrup Hegn, lørdag 27. august kl. 13 ved naturskolen på
Kongevejen
Egebæksvang, lørdag 3. september kl. 13 ved p-pladsen
ved Strandvejen
Vi regner med, at alle i HSOK trækker familie, venner,
naboer og kolleger med til disse arrangementer.
Søren Ø. , Jørgen J. og Palle Br.
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3 unge herrer med medaljer fra DM stafet H65 2010.
Leif, Flemming L. og Flemming M
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Sommer Klubtur til Hallands
3-dagars
15-17 juli 2011
HSOKs familie- og motionsorienteringsudvalg arrangerer igen i år klubtur til
Hallands 3-dagars. Denne gang med løb i området ca. 10 km nord for Varberg,
ca 150 km fra Helsingborg.
Løbene

Der afholdes 3 løb. Terrænet er skov med
dyrkede områder. Der er st stort antal veje
og stier, mindre søer og moser. vegationen
for det meste åben gran og nåleskov. der
kan forekomme tætheder og nyplantede
områder, der er indtegnet på kortet. Skala
1:10.000 med 5 meter kurver.
1. etape etape starter kl. 16.
2.. etape starter kl. 10.
På 3. etape er der jagtstart for konkurrenceklasserne med første start kl. 10. Øvrige
klasser har put & run start.

Klasserne

Der er konkurrenceklasser H/D10-85 år
med banelængder på 1. etape fra 1,6-4,5 km,
og på 2. etape fra 2-10,5 km.
Følgende klasser har fri starttid (put&run):
Motionsklasser for H/M 12-55 år.
K-klasser med kortere bane
Åbne baner ÖM 1-9 med forskellige længder og sværhedsgrader. Kan købes på løbet.
U-klasser med begynderbaner for ungdom,
hvor der gerne må skygges.
Indskolingsbane mærket med glad mand
for rigtig vejvalg og sur mand for forkert
vejvalg.
Desuden er der KNATTE bane snitzlet for
de 3-9 årige.

Indkvartering

Vi skal bo klubvis på campingpladsen, der etableres i umiddelbar
nærhed af stævnecenteret. Stævnecentret er det samme for alle 3 etaper. Der er kiosk og servering samt
varmvandsducher på stævnepladsen. Der er 5 km til badestrand. En
teltplads koster 375 SEK.

Transport

Transport sker i egne biler, men
samordnes, så alle kan komme med.
Online week-end billet til HH-færgen koster 465 dkr. Klubben yder
transporttilskud for ungdomsløbere
under 25 år med andel af færgebillet
(max 1/4 del) samt 0,45 kr. pr.
km.(chaufføren mailer krav til kasseren.)

Tilmelding senest 26.
juni 2011

Hallands 3-dagers 2010: Fællesspisning på Koarp

på mail til gmj.knudsen@stofanet.dk med oplysning om navn, klasse, evt.
briknummer samt ønske om teltplads. Desuden gerne oplysning om du
har ekstra plads i bilen eller ønsker en bilplads.

Startafgifter

Løbdere over 16 år 300 SEK
Løbere til og med 16 år 180 SEK
Ungdomsløbere til og med 25 år, der stiller
op for HSOK, får tilskud, så de kun skal
betale 75 dkr. for de 3 løb.

Se indbydelsen på www.hallands3dagars.se !

Ta’ med på denne O-løbsferie
og hav det sjovt! Der er baner for
alle!

Hallands 3-dagers 2010: Fra stævnepladsen på 1. etape
ved Melbystrand
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I det dejlige varme forår har HSOKs ungdomsløbere deltaget i en hel del konkurrencer og klaret sig flot. Ved divisionsmatchen i marts hvor HSOK mødte Politiet, FSK Orientering og Allerød Ok, hvor det blev til en enkel sejr
mod Politiet. Følgende dygtige ungdomsløbere var med
til at tælle point. Maja talte 10 point på bane 3B, Søren talte 9 point på bane 5, Sara talte 6 point på bane 7B og endelig talte Matilde, William og Mikkel alle tre point på bane
8. Godt gået

Påskeløb, Mathildeog mor Hanne
Maja har været uhyre flittig i foråret.
Allerede ugen efter deltog Maja og Sara i Spring Cup og
fik værdifuld erfaring i konkurrence med stærke internationale løbere.
April var en travl måned med mange løb. Allerede ved
den meget forsinkede nytårsstafet i starten af måneden
blev Sara og Maja sammen med deres far Preben en flot
nummer tre i familie klassen.
Ugen efter var der DM Weekend i Jylland med både
sprint og ultralang. Om lørdagen i sprinten fik Maja en 14

Familieog
Ungdomsudvalget
Lasse Nilsson
Rosenkildevej 17. 2. th. 3000 Helsingør
Tlf. 28 60 90 65
email: lassenilssondk@gmail.com

plads, derudover vandt HSOK to guld og en sølv. Endelig
vandt Malthe sølv i H12, dog for FIF Hillerød. Søndag løb
Sara hele 5,5 km og blev nr.11 i D12 og Maja opnåede samme placering på næsten 10 km i D16. Desuden vandt
HSOK en medalje af hver kulør.
I ugen omkring Påske arrangerede HSOK både DM nat og
Påskecup, og der var deltagelse fra ungdomsløbere i begge konkurrencer. Maja løb i Gurre Vang i D16 og klarede
sig fint i den nattemørke skov, lillesøster Sara gjorde hende kunsten efter.
I Påskecuppen der løb over fire dage vandt Sara og Matilde en flot dobbeltsejr, og man må sige at Sara var ret suve-

Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk
Minna Warthoe
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
e-mail: miwa@tdcadsl.dk
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Eva Müllertz
Gurrevej 116 B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@email.dk
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
Tlf: 49 21 97 16 (arbejde)
e-mail: seir@post.tele.dk

Ungdom
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Skovcupfinalen

ræn da hun vandt alle fire dage
på den lette bane. Malthe var
næsten lige så suveræn på den
mellemsvære bane og vandt
samlet. Endelig havde Maja
taget en udfordring op og løb
den lange 7 km bane og klarede
sig rigtig flot bl.a. i kamp med
sin far.

Søndag den 5 Juni er der skovcupfinale i Tisvilde Hegn
med stævneplads ved Stængehusvej( samme sted som ved
kredsløbet 1, maj) Krak 31 C5.
Her har ungdomsløberne mulighed for at løbe med sportsident i konkurrence mod en masse andre ungdomsløbere.
Derudover er der hvis vi er nok tilmeldte fra HSOK også
mulighed for at deltage i holdkonkurrencen. Bagefter er
der mulighed for at bade i Kattegats dejlige vand.

1 maj var der kredsløb i Tisvilde
Hegn og her deltog Maja og Sara
nok en gang, og desuden kan
det nævnes at Malthe vandt i
H12.

Det kan kun anbefales at man som ungdomsløber og forælder deltager i denne hyggelige dag, ligesom ved HSOKs
skovcuparrangement i Marienlyst Slotspark, hvor Malthe
er banelægger.
Oplysninger om stævnet kan findes på skovcup.dk

Ja det har været et travlt forår og
for det ikke skal være nok har
der også været udtagelsesløb til
KUM. Her er både Maja og
Sara i målspurten til DMMalthe begge blevet udtaget til sprint.
at deltage på østkredsens hold,
mens Sara er blevet reserve. Stort tillykke og godt kæmpet
af jer alle tre.

Ungdomskurser og sommerlejre:
Der er følgende datoer for sommerlejre og kurser for grupperne i østkredsen

Klubmesterskabet

Den 3 maj var det igen blevet tid til at afvikle det årlige traditionsrige klubmesterskabsløb. I år var det henlagt til Klosterris Hegn og det var igen Laus, Torben og Rolf, der stod
som arrangører. I ungdomsklassen vandt Sara foran Maja
og Malthe, og er således ny klubmester. Men det var tæt de
lå alle inden for 1 minut. Desuden deltog flere nye på
begynderbanen herunder en hel familie, velkommen i
klubben til jer.
Efter løbet blev der kørt mod klubgården, hvor der efter et
velfortjent bad var en rigtig lækker buffet kreeret af kokken Rolf. Og mens vi spiste fik de glade vindere deres velfortjente præmier, herunder også Lene og Peter, der blev
klubmestre hos de voksne.
Tak for en hyggelig eftermiddag/aften

Kommende løb
I slutningen af Maj skal HSOK deltage i den anden divisionsmatch i år, her er sidste tilmelding 20/5. Husk at tilmelde dig, vi kan bruge alle.
I Juni er der udover Skovcupfinalen 5 Juni, også Sommercup over tre torsdage i Juni, nemlig 2/6, 9/6 og 16/6.
Det er Hareskoven, Ravnsholt og Jonstrup Vang. 14/6 er
der Cityorienteringsløb i det centrale København.
Herefter er der sommerpause men det betyder ikke at der
ikke er mulighed for at løbe bl.a. via sommerløb i udlandet, sommerferieorientering med eva og Karruselløb frem
til slutningen af Juni.
Efter sommerferien i starten af August starter det med bl.a.
SG-stafet og mellemdistance.
God sommer til Ungdomsløbere, forældre og alle andre.
Lasse.
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U3: Sommerlejr i Hjobygdens klubbstuga i Sverige 28/63/7
U2: Sommerlejr i Sverige fra 26/6, kursus 12/8
U1: Sommerlejr i Örkelljunga FKs klubbstuga 25/6-29/6,
kursus 19/11
Kan findes via o-service.dk

Familieorientering, foråret 2011
Så er tiden ved at rinde ud for dette forårs
familieorientering. I
skrivende stund har vi
blot et løb tilbage, d.
24. maj. Vi startede
denne 6. sæson lidt
senere end tidligere i
håb om, at vi kunne
snyde manden med
vandkanden – det
kunne vi ikke. De 2
første løb var i regnvejr. Efterflg. har vi haft William, Lasse og Karina uden for klubde smukkeste dage i
gården
skoven, hvilket også har
kunnet ses af fremmødet. Gennemsnitligt har 25 glade orienteringsgængere/løbere været i skoven i denne sæson med familieorientering.
Som et nyt tiltag var der mulighed for som deltager i familieorienteringsregi at tilmelde sig vores netop afviklede klubmesterskab, hvortil der blev udarbejdet en særlig begynderbane med
mulighed for efterflg. spisning i klubgården. Herligt, at så mange
havde lyst til at være med her.
Når vores sidste løb i dette regi er afviklet, vil der være mulighed
for deltagelse i karruselløbene og for børnene arrangerer HSOK
som tidligere sommerferieorientering, som i år er tilrettelagt som
4 på hinanden følgende dage, et lille minikursus.
Endeligt et stort tak fra Eva og mig til Jer, der har hjulpet os
igennem dagene i skoven med råd og vejledning til gode oplevelser i skoven for spirende orienteringsdeltagere.
Minna

SOKKEN
Beretning fra De Grå Sokkers
"træningslejr" 10.-12. maj 2011.
10 biler og 34 grå sokker mellem 65 og 92 år tog til i Bjärnum for at løbe orienteringsløb i 3 dage.
Undervejs spiste vi vores madpakker på Kobberhatten, et
pragtfuldt udsigt punkt på Søderåsen.

Ved ankomst til Lillgården trak vi straks i løbetøjet og
begav os ud i den nærliggende skov for at hænge strimler
ud. Ved skiftestedet byttede vi kort og samlede hinandens
strimler ind. Banerne var ganske korte 2 x 1,7 eller 2,2 km.
Men fordi skoven var så langsom gennemløbelig med
masser af kvas, og kortet 5 år gammelt, så det gule var blevet til det grønne på kortet, og det grønne var blevet fældet, så havde vi svært ved at finde branter og punkthøje,
ruiner og slugter i det kuperede landskab. Vi brugte så
meget tid på at hænge strimlerne rigtigt ud, at vi ikke nåede at hænge dem alle ud inden for max tid!! Men sjovt var
det, og der var noget at snakke om bagefter ved det store
middagsbord, hvor vi i fællesskab og under Mette og
Annies ledelse fik frembragt lækker 2 retters middag med
vin og øl til. Under middagen blev der givet instruktion
om næste dags løb, sunget og fortalt historier - samt udleveret ørepropper!! Vi sover nemlig på flersengsstuer,
hvor der godt kan opstå visse generende lyde ZZZZZZ.

Den sidste dag skulle vi vise, hvad vi havde lært og
trænet. Vi skulle løbe stafet - med handicap, så Røde på 85
startede først, og de unge på 65 startede sidst. Den vestlige
bane var helt OK, og løberne var hurtigt ude ved skiftestedet. Men den østlige bane var så svær, at skiftestedet først
blev fundet op til en ½ time efter at makkeren var der, og
alligevel var alle strimler ikke blevet hængt ud, fordi man
ikke kunne finde det helt rigtige sted!

Næste morgen: morgenbuffet og så ud og løbe i
en anden del af skoven.
Banerne var blevet kortet af til 2 x 1,5 eller 2
km og max tiden var sat
op til 1 time. Så skulle vi
da kunne nå at hænge
alle strimler rigtigt op. Men atter kom vi ud for vanskeligheder. Vandløb, der var så brede og dybe, at de helst skulle passeres via broer, men disse var på de 5 år brast sammen eller helt forsvundet, så det tog tid at komme over.
Jørgen Quist redede sig en våd sok. Jan røg ind i et område med adskillige skeletter af elge og rådyr, en slags dyrekirkegård! Selv om vi gjorde os umage, var der alligevel
nogen, der måtte i skoven igen efter frokosten, for at hente
de strimler, som makkeren ikke kunne finde!

Det hele endte med, at der ud af de 7 stafethold kun var et
hold, der havde hængt alle 24 strimler ud, så makkeren
kunne finde dem! Det var Jan, John, Lise og Røde. De blev
årets stafetvindere og vil ved en senere lejlighed blive
hædret.
Tak til arrangørerne Søren og Palle, og tak alle deltagerne,
der gjorde denne træningslejr til en rigtig god oplevelse.
gm

Der var dog også nogle, der fik eftermiddagen til at gå
med en kanotur på den smukke sø ved Lillgården, eller
tog en svømmetur, spillede petang eller bare slappede af
med en "morfar" eller kryds og tværs i det dejlige solskinsvejr.
Efter middagsmaden var der underholdning af de grås
Sangkor. Nete gav jordbærchokoladefødselsdags-lagkage.
Der blev sludret og snakket og spillet bridge, og rødvinsflaskerne blev tømt uden nogen dog blev fulde af det.
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Maratonafslutning
Så er vi igennem maraton træningen
denne vinter, de fleste deltagere er
ved at gøre sig klar til det de har
trænet efter, og i denne weekend var
de fleste i gang ved BTs halvmaraton.
Der var tilmeldt ca 16 fra HSOK, ja
cirka da vi ikke helt havde styr på
hvem der var tilmeldt med HSOK
som tilhørsforhold og hvem som har
sin arbejdsplads som sponsor, og dermed var tilmeldt under en anden
”klub”.
For nogen var BTs halvmarathon det
de havde trænet efter, for resten var
det sidste test inden den helt store
udfordring...maratonløbet.
Der har været langturstræning siden
13 November og de der har været
med til det hele, siden da har løbet
604 km
på det halve år...om lørdagen.
I øjeblikket ser deltager listen sådan ud til de kommende maratonløb:
Ole Hansen
Peter Arhnung
Kurt Andresen
Gert Otterbros
Inge Olsen
Niels Bohse
Ditte Holme
Peter Balstrup
Helle Svendsen
Line Buchardt
Flemming Wendelboe
Niels Frederiksen
Bjarne Jensen

Stockholm Maraton
Stockholm Maraton
Svalbard Maraton
H C Andersen Maraton
Copenhagen Maraton
Copenhagen Maraton
Copenhagen Maraton
Copenhagen Maraton
Copenhagen Maraton
Copenhagen Maraton
Copenhagen Maraton
Copenhagen Maraton Måske)
Copenhagen Maraton

Vi håber at alle de familiemedlemmer
og klubmedlemmer som er inde og
heppe vil deltage I vores fællesspisning efter løbet.
Vi har booket et stort bord på
”Ankara” i Krystalgade fra
kl14:00..her er der en giga tyrkisk buffet til meget små penge, så her kan
supportere og familiemedlemmer
søge hen efter løbet. Efterhånden som
løberne kommer i mål og får badet,
lister eller kravler de op på Ankara,
hvor de vil blive behørigt hyldet for
præstationen, og kan fremvise deres
medalje og berette om strabadserne.

ALLE TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN
som ses andet steds i ”Sokken”
eller find dem på hjemmesiden
www.hsok.dk/orientering
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Vi starter et nyt marathon træningsprogram op til efteråret, både for dem
som vil løbe endnu et maraton i 2012,
for dem som kunne tænke sig at løbe
deres første...og så er der enkelte som
har luftet at de godt kunne tænke sig
at deltage i DM for veteraner på 100
km!
Bjarne

Motion
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"Mountain Race" - En forårsdag i helvede!
113 deltagere skiftevis løb og “klatrede” sig søndag den 17. april gemmen en meget hård rute i “Mountain
Race” i Hornbæk Plantage
Afdelingen er nok
den hårdeste i Craft
Grand Prix. Forårsvejret var flot og
ruten grusom.
“Helvedsbakken”
skulle forcers to
gange og kløften
længere ude i Plantagen,
som også kræver
“sin mand,” skulle
overvindes tre gange. En super sej og
krævende rute. De fleste valgte at gå op ad “helvedsbakken.”
Det var kun de virkelig seje, der satsede
og løb op ad begge “bjerge.”
Der var 113 løbere, der tog imod udfordriingen, heraf 29 børn. Det var færre end
sidste år. Og som arrangør, synes vi nok,
at det var lidt skuffende. Men ruten er
åbenbart så hård, at mange vælger
“Mountain Race” fra.
Ellers forløb dagen i god ro og orden og
sportsligt efter planen med Kenneth
Rasmussen som sikker vinder. Kenneth
Rasmussen gennemførtre i tiden 24:04.
Michael Sørenen, O-Racerne løb også et
super flot løb og blev en sikker nummer to
ni tiden 25:08. Mens Kristoffer Thygesen,
FIF, blev en lige så sikker nummer tre i
tiden 26:18 - En super flot præstation af
den “unge” Thygesen.
Bedste kvinder
Hos kvinderne var
Annette Hansen,
MK70(HSOK), hurtigst i tiden 31:43. En
sikker og komfrontabel sejr. Rikke Chrisensen, HSOK/SameSame.dk, trak sig sejrrigt ud af et spændende spurtopgør om
andenpladsen. Det
var først på de aller

sidste meter at opgøret med Lærke Lilleøre, blev afgjort. Rikke C. gennemførte i
tiden 33:23, mens Lærke Lilleøre kom i
mål i tiden 33:27.

HSOK placeringer

Hvordan gik det ellers for de friske HSOK
atleter?
På herresiden blev bedste
HSOK’er Michael Bentzen i tiden 27:07! - Det
rakte til en samlet 7.
plads. - Rigtig flot løbet
af Michael, der åbenbart
er ved at finde topformen!
På 9. pladsen kom Rolf
Lund i tiden 27:48 - Flot
løbet! Specielt, når man
tager i betragtning, at
Rolf også havde været
banelægger til lørdagens
“DM nat” i orienterinsløb.
Men ikke langt efter kom Peter Arhung i
tiden 27:57 - Det rakte til en samlet 11.
plads. Jens Jonassen løb også frisk til og
kom i mål i tiden 28:04. Det rakte til samlet 13. plads. Jørgen Olsen blev nummer
19 i tiden 29:12. Motionsformanden Stig
Johansen havde også fundet løbeskoene
frem og gennemførte i tiden 29:35, hvilket
gav en placering som 21.
HSOK er godt
løbende på
damefronten!
Således er
der 10 friske
HSOK
damer i top
16 i damerækken! Super flot!
Annette
Hansen, har
desværre
valgt at stille
op for MK70,
men det ændrer
dog ikke ved, at hun igen løb et super flot
løb på bakkerne i Hornbæk Plantage! Og
som tidligere nævnt vandt hun en overbevisnende sejr i Plantagen.
Rikke Christensen løb også et fint “Mountain Race” og kæmpede sig ind på anden
pladsen.
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Sussie Bogut løb et rigtig godt løb og blev
nummer 4 i tiden 33:37. Rikke Kofoed løb
også et godt løb og placerede sig som
nummer 5 i tiden 35:15 .
Mikala Nielsen løb også frisk til og endte
på 10. pladsen i tiden 38:42. Vibeke Knudsen blev nummer 12 i tiden 38:52. Katrina
Hörnqvist Rasmusen, løb i tiden 39:51 og
kom i mål som nummer 14. Lise Bertam,
Hornbæk Is, løb også et flot i Hornbæk og
placerede sig på 15. pladsen i tiden 39:56.
Lotte Waldorf blev samlet nummer 16 i
tiden 40:26

Det er rigtig dejligt, at der er mange af
“Turbotøserne”, der deltager i Craft
Grand Prix serien. - Og det viser jo, at
de/I sagtnes kan følge med!!!
Johansen

SOKKEN
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“Tikøb
5’eren”
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Tour de Tikøb

"Tikøb 5'eren" - Endnu et
flot motionsløb i Tikøb
Der var 240 deltagende løbere
i 3. afdeling af Craft Grand
Prix
Et af Craft Grand Prix seriens smukkeste
løb, en fantastisk rundstrækning i og
omkring Tikøb i det flotte kuperede landskab, viste sig i år fra den bedste side, man
som aktiv løber kan
ønske sig: Det
smukkeste solskinsvejr og
næsten ingen
vind! Og det
var et rigtig
flot og langt
felt, der snoede sig gennem
det kuperede
landskab.
Der var en rigtig
god stemning,
sådan nærmest lidt
“folkefest -agtig.”
Som sædvanlig fristes man til at sige var
Kenneth Rasmussen hurtigste mand i
tiden 15:29 - Små 10 sekunder efter hans
egen rekord for løbet i Tikøb.
Nummer to blev Henrik Dufke Hansen i
tiden 16:33. Mens unge Anton Harresen
blev nummer tre i tiden 16:47. En super
flot præstation af den kun 16 årige Anton
Harresen. Og det var samtidig også første
gang, at løbetalentet klemte sig ind i top
tre i en Craft Grand Prix afdeling - Mon
ikke vi kommer til at høre og se meget
mere til det unge talent!
Bedste kvinder
Bedste kvinde blev
Britta Jegsind Christensen. - Hun
vandt på fornemmeste vis i tiden
19:28 - En ganske
overlegen og suveræn præstation.
Nummer to og tre i

kvinderækken blev Celine Sofie Jensen og
Lærke Lileøre i henholdsvis 19:51 og 20:13
- Celine Sofie Jensen er nyt frisk pust i
Craft Grand Prix sammenhæng, men mon
ikke vi kommer til at se mere til hende i de
kommende løb. Lærke Lileøre har i dette
års Craft Grand Prix
serie vist rigtig
god form og
placerer sig
efterhånden
fast i top
tre.
HSOK
placeringer
På Herresiden blev
Peter Arhnung bedste
HSOK’er. Peter
gennemførte i tiden
17:37. Det rakte til en samlet 7. plads. Men
det var ikke uden sværdslag. Peter lå længe og kæmpede om placeringerne med
Michael Bentzen. Men Michael B. måtte
sande, at Peter på dagen lige havde et
ekstra “gear.” Michael B. blev samlet

nummer 8 i tiden 17:47.
Rolf Lund bl ev nummer 13 i tiden 18:36.
Mens Jørgen Olsen, der startede “forsigtigt,” men sidenhen fik kæmpet sig frem i
feltet og til sidst var lige ved at “fange”
Rolf, endte på 15. pladsen i tiden 18:40.
Ellers var det værd at bemærke, at motionsafdelingens formand Stig Johansen
også var trukket i løbettøjet denne skønne
aften i Tikøb. Et løb han , ligesom rigtig
mange andre tidligere har nydt! Og så fortælles det også, at han havde et “væddemål” kørende med Bo Søby - Om hvem af
de to kække herrer, der ville klare sig
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bedst i Tikøb! - Og her måtte den kære
Stig lide den tot, at blive slået af en på
dagen meget frisk og energisk Bo Søby.
Den gode Stig forsøgte ellers efter bedste
evne at sætte Bo af på de “bløde bakker &
stigninger” - Men Bo løb et af sine bedste
løb længe og havde på dagen åbenbart
hentet energi et “hemmeligt” sted.
Bo gennemførte i tiden 18:44 og blev derved den 5. bedste HSOK’er på en samlet
17. plads. Mens motionsformanden kæmpede sig i mål i tiden 18:55, hvilket rakte
til en samlet 19. plads.
Men et rigtig flot væddeløb var det! Og nu
kan vi i klubben jo høre de forskellige
“historier” om, hvad og hvorfor det gik
som det gik! - Og dét er jo også spændende fortællinger! - En del af at løbe med et
nummer på brystet!
Michael Knudsen, som ellers har været
skadet en del, stillede også op i Tikøb og
her gav han den gas og kom i mål i tiden
19:34. Kalle Ketelsen, der også har været
lidt småskadet gennemførte i tiden 20:14.

Motion
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mål på 14.
pladsen i
tiden 22:52.
- Ditte har i
år trænet
godt og
stabilt på
Bjarnes
“Marathon” hold
og det har
åbenbart
båret frugt.
- Nu skal
der “bare” nogle hurtige kilometer i benene.
Linn Bertram løb også rigtig godt i Tikøb
og gennemførte i tiden 23:10. Det placerede hende på en 16. plads. Vibeke Knudsen
gav den igen gas og blev nummer 20 i
tiden 24:33. Katarina H. Rasmusen og
Mikala Nielsen havde et rigtig hårdt væddeløb og det var først på de allersidest
meter, at det blev afgjort. Katarina kom i
mål i tiden 24:41, mens Mikala løb i tiden
24:42.
Annette Hansen blev bedste HSOK kvinde i tiden 20:47, hvilket rakte til en samlet
6. plads og sejren i klassen 50 - 59 år.
Rikke Kofoed løb også et flot løb i Tikøb
og endte på en samlet 7. plads i tiden
21:06. Sussie Bogut fulgte lige efter på 8.
pladsen. Sussie løb i tiden 21:14.
Helle Svendsen løb endnu et rigtig godt
og flot løb og kom i mål tiden 22:18, hvilket rakte til flot 12. plads.
Ditte Holme viste igen god form og kom i

Næste løb - "Espergærdeløbet"
Næste løb i Craft Grand Prix er søndag
den 5. juni kl. 10:00, hvor det er Puls 3060,
der, i samarbejde med HSOK, arrangerer
"Espergærdeløbet" - Et rigtig smukt løb i
den dejlige sommerskov i Egebæksvang Et løb med spændende udfordringer, men
et løb for alle. Børnene skal løbe 1 km,
mens de voksne nyder en 5 km lang og
skøn løbetur.
Vi håber at se alle de friske deltagere fra
de første løb, men også nye deltagere. Det
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er ikke et krav, at man skal deltage i alle
løb i serien. - Og så skal man huske, at
børn deltager gratis i hele løbsserien!
Hjælpere
Til sidst skal der fra motionsafdelingens
formand lyde et rigtig stort “Tak for hjælpen!” til alle de flittige hjælpere - Uden
deres hjælp - Ingen løb!!
Johansen

Inge O. løb endnu et flot løb i Tikøb og
vandt sin klasse!

SOKKEN

Ski

Om Rulleski

Ud over at være det perfekte supplement til langrendsskiløb kan rulleskiene også bruges af udøvere fra andre
idrætsgrene. Rulleski er et godt - og skånsomt - alternativ
til fx løb, aerobic og cykling. Rulleskitræningen træner alle
de store muskelgrupper og øger konditionen.
Der er en lang række aktiviteter i Dansk Skiforbund for
rulleski-interesserede. Bl.a den landsdækkende rulleskicup, der løber over 5 stævner i sommerhalvåret. Herudover arrangeres der kurser og åbne træningssamlinger, hvor
du kan lære at løbe på rulleski eller blive instruktør i rulleski.
Med venlig hilsen
Rulleskiudvalget
Peter Wulff
formand
tlf. 22 17 29 91

Skiudvalget
Formand:
Henrik bang
Sudergade 2 C
3000 helsingør
Tlf.: 30 85 52 54
E-mail: hen@bang.mail.dk
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
E-mail: roepke@live.dk
Christian Madsen
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.:40 26 41 20
E-mail: chr.madsen@live.dk

Gitte Dalsborg
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.: 41 41 26 05
E-mail:
gitte-dalsborg@hotmail.com

HSOKs Venners forårstur til
Hundested

Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk
Instruktører:
Kurt Jørgensen, (langrend)
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32 /28 29 86 32
E.mail: kurt.jorgensen@it.dk

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk
Hundested var mødestedet for forårsturen den 15. maj. 27 var
mødt op. Med Anni Nørregaard som turfører gik vi ud til Knud
Rasmussens hus, der ligger smukt oppe på skranten med vid
udsigt over havet. En dame fortalte meget interessant og uhøjtideligt om Knud Rasmussens liv og om hans smukke stråtækte
hus, der har stået urørt siden hans død i 1933. Solen skinnede og
vi gik tilbage langs kysten.
Madpakkerne spiste vi ved bryghuset, der solgte specielle dejlig
kolde øl. Hundested havn er blevet et rigtig turiststed med gallerier, madsteder og et glaspusteri, hvor vi så, hvordan en glaskande bliver til. Turen sluttede med en dejlig vaffel is. Tak til Anni
for en dejlig tur.
gm

Skiforbundet rummer 65 forskellige klubber.
De fleste klubber har benyttet
muligheden for at præsentere
sig selv, samt beskrive særlige
fokusområder,
kompetencer etc.
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

Running Rhino
- specialbutik til løbere
Vi leverer fundamentet for
de gode løbeoplevelser

Running Rhino tilbyder alt indenfor udstyr til løb, gang og generelt til aktiv fritid og hverdag.
Hos os får du en grundig løbestilanalyse før du køber løbesko,
og vi kan på den måde tage
udgangspunkt i den enkelte kundes specifikke behov.

Vores personale er alle løbere
med en faglig uddannelse i relation til idræt og fysisk aktivitet,
så vores kunder altid er sikret
den bedste vejledning, service
og faglighed.

Via Running Rhino fysioterapi
har vi de bedste muligheder
for at tilbyde vores kunder forbyggende og akut skadesbehandling.

Vi holder åben onsdag - fredag fra 14.00 til 18.00, samt lørdag fra 10.00 til 14.00

Running Rhino finder du på Bøssemagergade 2 a., 3150 Hellebæk, tlf.: 35 11 44 75

