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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:
Henning Nielsen
heki@kabelmail.dk
Tlf.: 49 17 07 64

Orientering:
Ungdom:

Indlæg skrevet i hånden sendes til:
Ulla Larsen
Topasvej 8
3060 Espergærde
fllarsen@image.dk

Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 18.15
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

Indlæg til SOKKEN sendes kun til
een person!

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.

Annoncer, foto, layout, opsætning:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

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:

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Løbetræning (interval Sjoskerne) ................................Klubgården
Gymnastik..................................................Skolen v. Gurrevej
Terræntræning .......................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Cykeltræning MTB................................................Klubgården
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Cykeltræning MTB................................................Klubgården
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

Bemærk nye satser

gældende fra 1. jan. 2009

Kontingent
helårligt

Til og med det fyldte 25 år ............500 kr.
Fra 26 - 65 år..................................700 kr.
Over 65 år ......................................500 kr.
Familiekontingent ........................1200 kr.
Passive. ..........................................200 kr.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser:

Torben Seir Hansen tlf.: 49219714 E-mail: seir@post.tele.dk

Booking og udlejning af Klubgården:

Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk
Kurt Jørgensen
Forsidebilledet
Hele nyindmeldte familie Søndergaard Zaklikowesky trodsede
det kolde vejr og deltog i vores karruselløb i Nyrup Hegn med
Palle som “kold” arrangør. Dejligt at se børnene Rosemia og
Anemone nyder at være med og endda med smil på læben.
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Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 49 20 33 23
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:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32
Finn Postma
Tlf.: 49 70 95 12

Cykling
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

SOKKEN
Og hvad vil 2010 så bringe for HSOK?
Planer herfor vil nok mere detaljeret blive oplyst på den
forestående generalforsamling, men jeg er sikker på, at
fokus nok vil blive rettet mod især:
Grandprix løbene, hvor der i år også er planlagt 7 løb til
afholdelse efter stort set samme koncept som sidste år.
Jeg håber dog i den forbindelse, at vores tidtagningssystem
nu virker, som det skal og dermed kan afløse det lidt besværlige med brugen af håndholdte ure.

Generalforsamling
Så skal vi snart afholde generalforsamling i HSOK!
Som det fremgår andet sted i ”Sokken”, er datoen fastsat til
den 24. februar, hvor jeg håber på et stort fremmøde.
Når jeg ser på deltagelsen i de sidste mange års generalforsamlinger, så er det – stort set – de samme klubmedlemmer,
der møder op - år efter år -, hvilket bestemt også er rigtig
godt, men da jeg især i de sidste 2 år gennem de årlige numre af ”Sokken” kan se, at vi meget glædeligt har fået mange
nye medlemmer, håber jeg tillige, at mange af disse nye
HSOK´ere også møder frem, for dels at høre lidt om HSOK
gennem årsberetningerne samt tillige om det kommende års
planlagte aktiviteter.
Under sidste års generalforsamling blev der vedtaget en kontingentforhøjelse, hvor provenuet heraf skulle anvendes til
finansiering af en ønskelig renovering af bade-og om-klædningsrummene. Selv om denne forhøjelse ”kostede” nogle
udmeldelser, så har forhøjelsen dog bevirket, at vi kan
hensætte ca. kr. 25.000,- til denne renovering.
Omkring den ønskede renovering er det naturligvis min tanke at berette om, hvad der er sket i sagen, herunder hvordan
sagen befinder sig ”lige nu”.
Nu har vi lige overværet, hvordan man i det kommunale regi
behandler et valgresultat, men I skal ikke være nervøse for,
at noget lignende kan ske i HSOK. Hos os har vi nemlig ikke
et efterfølgende konstitueringsmøde, idet vi under generalforsamlingen vælger de personer til de enkelte poster som
enten er opstillede eller foreslås, så i HSOK har vi ikke
behov for at skabe ”overraskelser”!
Apropos valg, så er jeg selv på valg i år for en periode på 2
år i hvilken forbindelse jeg gerne vil informere om, at jeg er
klart ældre end den nu afgående borgmester (1 dag), så hvis
nogle mener, at nye kræfter også skal til i HSOK, så har jeg
det fint med det, idet jeg så bl.a. kan bruge tiden med at invitere Tærsbøl på lidt cykelture.

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gas- og oliefyrsservice:

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

Rækken af planlagte orienteringsløb, hvor jeg må sige, at
vi i Søren Østergaard har en meget kreativ og arbejdsom
formand for arrangementudvalget, og hvor oversigten fortæller, at vi allerede i primo marts starter op med at arrangere MTB-O i Danstrup Hegn og så dagen efter skal deltage i
årets første divisionsmatch. Ugen efter byder vi op til SM i
natorienteringsløb, hvor løbet finder sted i Nyrup Hegn, og
herefter går det så derudad med vores traditionelle Påskecup, et arrangement hvor alle HSOK´ere aktivt kan deltage i
løbene, der strækker sig over 4 dage, og hvorom jeg kan
oplyse, at løbene foregår i vore nærskove, at der er fri startret mellem 10.00 og 11.00 og, at der er baner i alle kategorier (let, mellemsvær og svære baner), så tilmeld jer allerede
nu dette arrangement, der dog også kan ske på løbsdagen,
dog kun hvis begrænsningen på 200 deltagere ikke er overskredet.
Skiugen i uge 7
I år har der været gode muligheder for at få ”rigtig” skitræning, bl.a. på ”Gurre Sø”, hvor forholdene nu gennem
lang tid har været meget fine, hvad mange HSOK´ere også
har udnyttet, så i år er vi måske bedre forberedt til den forestående klubtur, der for første gang går til ”Vemdalen” i
Sverige, hvor vi aldrig har været før, men efter sigende
byder området på fine forhold for såvel alpint som langrend,
så de godt 50 HSOK´ere (turen er udsolgt) har noget at glæde sig til, så på forhånd en stor tak til skiudvalget for jeres
arbejde omkring arrangementet.
Flemming Larsen

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Åbent hus
onsdag den 3. marts
fra 7.30-1
11.30

Indmeldte (11 stk.)
Ditte Holme (Senior)
Rugmarken 7 1.tv.
3060 Espergærde
Annette Bredmose (Senior)
Usserød Kongevej 49C
2970 Hørsholm
Marie Lau (Senior)
Grønnegangen 42
3070 Snekkersten

Det vil glæde mig at se
dig til morgenbord i
klubgården, på min
70 års fødselsdag
Kærlig hilsen
Gull-M
May

Wolfhard Kliem (Senior)
Plantagevej 1
3480 Fredensborg
Lis Rude (Senior)
Højmosen 11
2970 Høsholm
Dan (Senior)
Sussie (Senior)
Rosemia (Ungdom)
Anemone (Ungdom)
Søndergaard Zaklikowesky
Fredericiavej 2
3000 Helsngør
Julie Ledet Bang (Ungdom)
Solbærvænget 37
2880 Bagsværd
Bo Holm Søndergaard (Senior)
Jollen 19
3070 Snekkersten

(Ungdom: Til og med 20 år)
(Senior: Alle andre)

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

OBS

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Torben Seir

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

4

SOKKEN
Generalforsamling
Som meddelt i sidste nummer af “Sokken”, afholdes
der generalforsamling
onsdag, den 24. februar 2010
kl. 19.00 i klubgården.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Afdelingernes beretning
Kassererens beretning
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af aktivitetsplaner
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

Der vil blive budt på et mindre traktement, til de klubmedlemmer der har deltaget i onsdagstræningen,
samt til dem, der ikke nåede at spise hjemme!
Til alle øvrige fremmødte vil der være en forfriskning
samt kaffe, the og kage.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal i formuleret stand være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber på et stort fremmøde og ønsker alle vel mødt
til generalforsamling.

Valgbar til bestyrelse og revision er kun medlemmer,
der er fyldt 18 år.

Bestyrelsen

Ad. punkt 9:
Formand:
Skiafd.:
Motionsafd:
Orienteringsafd.:
Revisorer:
Revisorsuppleant:

Flemming Larsen
Lars Røpke
Stig Johansen
Torben Seir
Søren Østergaard
Kirsten Ellekilde
Lisbeth Espersen

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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Aktivitetskalender 2010 for alle afd. i HSOK
Træningstider for løb og cykling, se www.Hsok.dk/ motion.
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20-feb
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24-feb
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26-feb
27-feb
27-feb
03-mar
05-mar
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12-mar
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17-mar
19-mar
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21-mar
21-27/3
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13-apr
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18-apr
20-apr
21-apr
23-apr
24/25

Gymnastik hver tirsdag kl. 18.15 v. Gurrevejens skole

MØDESTED/oplysn.

Arrangør

Teglstrup Hegn
Danstrup /Krogenberg
Danstrup/Krogenberg
Gribskov/Nøddebo
Krogerup
Vemdalen i Sverige
Egebæksvang
Hornbæk Ø.
Horserød Nord
Tisvilde Hegn

Skovlegepladsen v. skovfoged
Kvistgårds idrætsanl.
Hornbækvej P-plads.
se o-service
Højskolen
Bus fra Klubgården
Flynderrupgård
Sandagerhusvej
Hornbækvej-Klosterris SØ
se o-service
Klubgården
Tisvilde Hegn
Klubhuset Godhavnsvej
Teglstrup NØ
Julebækhus Ndr. Strandvej
Stenholt Vang
Kompashuset Hillerød
Gadevang
se o-service
Bøndernes Hegn
se o-service
St.Dyrehave/Præstev. Overdrevsvej
Marienlyst Slotspark
Indgang til feriebyen
Teglstrup Hegn
Klubgården
HSOK Forårs Cross
Stensby-Langebæk
se o-service
Nyrup Hegn
Naturskolen
Horserød S
Esrumvej sidste P.plads
Teglstrup NØ
Klubgården
Sorø Sønderskov S
Valby Hegn
Egebæksvang
Mirasol
Klosterris
Skovens SV. Hjørne
Hareskovene
Kvitåvatn i Norge
Nyrup Hegn
Naturskolen
Hornbæk Plantage
Gribskov Nord
Gribskov Nord
Gl.Grønholt Vang
Hammermølleskoven ved Hammermøllen
Nyrup Hegn
Dobb.P Skindersøvej
Teglstrup Hegn NØ
Klubgården
Stenholt Vang
A6 gl. vejbue
Grenå plantage
Egebæksvang
Flynderrupgård
Gurrevang
Gurrevej P.
Gribskov Vest
Ny Tolstrup
Ålsgårde
Mountainrace
Danstrup
Hornbækvejen P-plads
Krogenlund
Rosenlundsvej 27 Lynge
Teglstrup Syd
Esrumvej skærm opsat
Nyborg/Krengerup

Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesiden
under ”Faste poster”

Hsok ungdom
OK Øst/Lyngby OK
OK Øst
Fredensborg OK
John og Vibeke
HSOK skiudvalget
HSOK
Jørgen Q
HSOK
Tisvilde Hegn OK
HSOK
Tisvilde Hegn OK
Jan Larsen
FIF Hillerød
FIF Hillerød

Kategori

O-træning 0-12 år
Vintercup O-løb
Karrusel O-løb
Natcup O-løb
Grå sokker
Ski-klubtur
Karrusel O-løb
Grå sokker
Karrusel O-løb
Langdistance
Generalforsamling
Natcup O-løb
Grå sokker
MTB vinterserie
Vinterlangdistance
SM nat o-løb ?
Flemming
Grå sokker
Hsok ungdom
O-træning 0-12 år
HSOK
MBT-O vinterlang
HSOK
Craft Grand Prix løb
OK 63, Vordingborg
Divisionsmatch
HSOK
SM-nat o-løb
Gull-May og Jan
Grå sokker
HSOK
Karrusel og fam. O-løb
Herlufsholm OK
Kreds o-løb
Tisvilde Hegn OK
SM-nat o-løb ?
Knud O. og HJJ
Grå sokker
HSOK
Karrusel og fam. O-løb
Divisionsmatch
Danmarks Skiforbund
DM i langrend
Søren og Karen
Grå sokker
FiF, Ok Øst og Roskilde Spring cup Nat
FiF, Ok Øst og Roskilde Spring cup klassisk
FiF, Ok Øst og Roskilde Spring cup stafet
HSOK /Fredensborg
Påske cup
HSOK
Påske cup
HSOK John
Påske cup
HSOK Lasse
Påskecup og fam. O-løb
Hans H. og Agnete
Grå sokker
OK Djurs
DM nat O-løb
HSOK
Karrusel og fam. O-løb
Røde
Grå sokker
Søllerød
SM-o-løb stafet
DSR
SM-o-løb lang
HSOK
Craft Grand Prix løb
HSOK
Karrusel og fam. O-løb
Farum OK
Skovcup O-løb
Palle (Gæsteløb)
Grå sokker
Sv.borg/OOK
DM-Sprint/Ultralang

Start
13
10
10
13
10
13
19
18
10
10.30
10
13
10
14

10
13

10
13

10

10
17
10

10
17
16.30
10

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne
-for hele familien
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Ved Peter Rudes bortgang er HSOK blevet en stor idrætsperson fattigere. Det er trist at
konstatere, at det nu er slut og så blot i en alder af 66 år.
Peter har været med i HSOK gennem mange år, hvor han primært deltog i klubbens
årlige skiture, i hvilken forbindelse jeg selv i alle disse år har haft fornøjelsen at være
hyttekammerat med Peter. Ud over at Peter var en god skiløber, så var han frem for alt
en fortræffelig kortlæser, hvilket ofte kom til udtryk under vores daglige skiture, der
ofte fandt sted langt fra løjpenettet.
Nu var skiløb mere hygge og socialt for Peter, hvor orienteringsløb og feltsport var
alvor, og i disse 2 discipliner var Peter god – endda rigtig god!
I de fleste af Peters mange aktive år som orienteringsløber, løb Peter for Reserveofficerernes Orienteringsklub (ROK), hvor Peter har vundet et utal af medaljer af alle slags,
men da ROK for år tilbage ”lukkede ned” valgte Peter at stille op for HSOK, således at
også vi fik stor glæde af Peters evner som o-løber.
Det skal dog med, at Peters navn som udøver af feltsport for evigt er indskrevet i arkiverne under ”alle tiders Feltsportsdeltager” i perioden 1950 -1999, i hvilken periode Peter blev dansk mester 10 gange,
en rekord der fortsat består og nok ikke bliver nem at slå! Det skal bemærkes, at Peter, på trods af sin alvorlige sygdom, alligevel var deltager i sidste års DM i Feltsport, der blev afviklet i efteråret.
Vi i HSOK var godt klar over, at Peter var syg, herunder at sygdommen var alvorlig, men på trods heraf mødte Peter
alligevel meget ofte op til fredagsløbene med ”De grå Sokker” og var med, næsten til det sidste.
Peters sidste tid var ikke nem, men Peter beklagede sig ikke, men optrådte med stor værdighed, hvilket altid har
været et kendetegn for Peter.
Lige nu tænker vi på hans kone, Lis, og resten af hans familie, som betød alt for ham, men som også var hos Peter i
hans sidste stund.
Æret være Peter Rudes minde.
Fl.L.

Annoncer i sokk e n

Helsingør Therm

Priser for 2010

Har du tænkt på-

1/1 side.......2,000 kr. pr. år

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

1/2 side.......1,200 kr. pr. år
1/4 side..........600 kr. pr. år

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

minimum........500 kr. pr. år
Henv.: Kurt Jørgensen. Tlf.: 49 21 54 32
kurt.jorgensen@it.dk

o.s.v.

FASTE POSTER
Brug de faste poster i Teglstrup, Nyrup og
Egebæksvang til personlig træning til
oplæring af nye løbere til appetitvækker for
familie, naboer og kolleger

49 21 22 11
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Tips og Tricks

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

Rasmus Ankersen har skrevet en bog om sportsstjerner,
som hedder Opdragelse af en vinder. Jeg har ikke læst
bogen, men har hørt Rasmus Ankersen i diverse medier,
hvor han slår til lyd for at kvalificeret træning er vejen til
succes og at det er meget vigtigere end at have talent! Faktisk var Mozart lidt sent ude med at få succes, når man
tænker på at hans far trænede ham helt fra 2-års alderen og
at han allerede tidligt i sit liv passerede de 10000 timers
træning, som skal til for at blive rigtig god.

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

De rigtig gode sportstjerner træner til stadighed på at forbedre deres svage sider. Læg f.eks. mærke til Caroline
Wozniacki. Jeg ved ikke om jeg tør nævne Tiger Woods i
denne sammenhæng.

Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk

Hvis man synes at orienteringsløb er sjovt, og det synes
jeg, så ligger der en gave af livkvalitet,at blive bedre til det
man har lyst til at gøre. Her i weekenden snakkede jeg
med Jørgen Skaarup, som jeg har haft som konkurrent
siden jeg var 14 år. Han har gemt alle sine løb lige fra sit
første og har ført statistik og har passeret konkurrenceorienteringsløb nr. 1300. Da Jørgen har været mere flittig end
jeg skønner jeg at jeg ligger på ca. 1000 løb fordelt over 40
år. Man kan undre sig over at vi ikke er blevet bedre!

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

Men det er ikke nok at træne. Man skal også have kvalitet i
sin træning og måske have en træner, som kan pege på ens
svage sider og inspirere en til at forbedre dem. En løber
som Thierry Gueorgiou, som regnes for en af verdens bedste orienteringsløbere har trænet systematisk i 10-15 år og
rejser rundt i Europa for at træne i så vanskelige og udfordrende terrænner som muligt. Stort set alle træningspas er
med et kort i hånden.

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

HSOK deltager i træneruddannelse.

I efteråret 2009 blev første del af Træner uddannelsen, del 1, udi i orienteringsteknik/løb afholdt på Himmelbjergegnens
Natur- og Idrætsefterskole (HNIE) - og
undertegnede deltog i HSOK-regi. Det er et
basis-uddannelsesforløb for kommende
eller allerede fungerende trænere i orienterings-sporten strækkende sig over 2 år, hvor del 2. af
"Træner 1" bliver afholdt i dagene 5. - 6. februar 2010. Del
2 af træneruddannelsen, "Træner 2" vil blive afholdt samme sted hhv. november 2010 og februar 2011.

Mindre kan også gøre det. Mit råd i dag: Kig på de sidste ti
løb og kig dig i spejlet. Hvilke fejl lavede du og hvad var
årsagen?
Blev du påvirket af andre løbere - så træn din selvstændighed
Stod du stille ved posterne - Er du i dårlig form eller ser du
aldrig set på næste
stræk?
Bommede du fordi
du skulle bruge kurvebilledet - løb
træningsløb i sne,
hvor stierne ikke kan
ses.
Overser du de gode
vejvalg - Træn det
hjemme i sofaen
Er du dårlig i fremmed terræn? - Deltag
i løb i udlandet og få
flere erfaringer ind i
databasen.

Og HSOK er med hele vejen - allerede på anden del af
"træner 1" (her til februar) deltager såvel Morten Wendelboe som Lasse Nilsson og Minna Warthoe - alle går videre
på "Træner 2" med afslutning 2011.
HSOK vil fra april 2010 stille med et udvidet træner-team,
som sammen vil danne rammen om en målrettet træning
for børn- og unge i orienteringssport med fast ugentlig
træningsdag.
Dette træner-team består af: Morten Wendelboe, Lasse
Nilsson, Laus Seir, Tommy Jensen, Eva Müllertz, Minna
Warthoe. Se i øvrigt indlæg omkring denne træning.
/Minna

Rolf
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TRÆNINGER
PÅ
TRÆNINGSLØB

Løb efter de "Faste Poster":
Det er jo en enestående mulighed for altid at komme i skoven
med kort og kompas. Lave sit eget løb og opøve nogle af de teknikker, som er beskrevet. Er også en god mulighed for nye løbere
til i ro og fred at lære noget.

Ordet "Træningsløb" indebærer
jo, at løberne skal træne og øve
sig i forskellige orienteringsdicipliner. Det konditionsmæssige overlader vi til andre tidspunkter. Klubben laver
træningsløb med 6 baner i forskellig længder og sværhedsgrader. Traditionelle orienteringsløb, men med indbyggede
muligheder for at opøve forskellige teknikker, hvis man da
ikke vælger at gennemføre
træningsløbet på traditionel
vis.

GOD FORNØJELSE - og vi hører gerne om nye ideer.
Træningsudvalget

Træningsudvalget skal pege på
bl.a. følgende træningsmuligheder:

Lene og Minna ser på løbere ved publikumsposten til DM-stafet
Mette på vej i mål til DM-lang

Korthusk:
Man løber to og to sammen.
Ved en post studerer den ene løber det næste stræk og prøver at
huske det. Den anden løber bagefter med kortet og tjekker den
førstes hukommelse - og er en sikkerhed. Ved næste post bytter
man roller.

MASSAGE

Løb uden kompas:
Kræver ekstra opmærksomhed og god kortlæsning.
Løb med kompasgang:
Man har kortet med, og tager så vidt muligt kompasretningen fra
sted til sted og løber "på stregen".
Sværeste delstræk:
Af forskellige vejvalgsmuligheder vælges den sværeste og måske
også den langsomste. I konkurrencer vælger mange at løbe en
længere og muligvis sikrere og hurtigere omvej på stier og veje,
men det er ikke så orienteringsmæssigt udfordrende.
Højdekurveløb:
I Teglstrup og i Nyrup tilbydes løb efter højdekurvekort. Det
kræver virkelig opmærksomhed, men er skægt, udfordrende og
lærerigt. I andre skove kan man prøve at ignorere alt andet end
højdekurver.

NatureLife – Klinik for Massage
v/ Minna Warthoe
H.P. Christensensvej 1, 3000 Helsingør
Tlf.: 2071 9890
info@minnawarthoe.dk
www.minnawarthoe.dk

Løb med skygge:
Er man usikker, så find en rutineret løber, der er villig til at løbe
20-30 meter efter dig og evt. skride ind, hvis du bommer slemt.
Oparbejder tryghed.
Mand mod mand:
Få aftaler med en eller flere andre løbere om at løbe den samme
bane på tid. Er selvfølgelig konkurrence, men opøver at løbe
under pres.
Løbsrepetion:
Har man bommet forfærdeligt på et løb, så tag selv ud efterfølgende og find ud, hvor og hvorfor du fejlede.

Priser for HSOK-medlemmer:
• HotStone massage, 90 min., . . . . . . . . . . . . . .kr. 500,(normalpris 575,- kr.)

To-mands-træning:
Find en makker og aftal startsted og et skiftested et passende
stykke ude i skoven. I laver så hver jeres løb ud til skiftestedet,
hænger postmarkeringer ud i form af plasticstrimler. Ved skiftestedet bytter I kort og henter hinandens strimler ind. Sådan gør
"De grå Sokker".

• Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min., . .kr. 425,(normalpris 500,- kr.)
• Massage, 60 min., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 300,(normalpris 400,- kr.)
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MAJ

4.-6. maj

HALSRØR/NECKS

12. maj
30. maj

De grå Sokker Træningslejr - Midtsjælland
- HSOK (Palle og Søren)
Klubmesterskabsløb - Teglstrup - HSOK
(Laus + Rolf (spisning)
Skovcup -Teglstrup - HSOK (Torben Seir).
3. Divisionsmatch - Stenholt Vang - FIF

03. juni
10. juni
17. juni
26-27. juni

Sommercup - Hareskoven - Ballerup OK
Sommercup - Bøndernes Hegn - Ballerup OK
Sommercup - Hareskoven - Ballerup OK
Vestjysk 2-dages - Husby - Vestjysk OK

11. maj

Så er de flotte længe ventede
necks i vores helt eget HSOKdesign kommet fra Trimtex.
De kan erhverves for 90 kr pr.
stk. ved henvendelse til
Birgitte Krüger på 22770863
eller wendelboe@stofanet.dk

JUNI

JULI

I juli forgår det hele i Jylland, på godt 2 uger kan man nå
- 3-dages Vikingedyst i Sønderjylland, - 6 JWOC- publikumsløb i Nordjylland i forbindelse Junior-VM, og endelig
- 2-dages på Læsø.
Se nærmere på www.dk.orientering.com eller www.o-service.dk
Der planlægges desuden en klubtur til - Hallands 3 dages,
som ligger i starten af juli måned.

Så er endnu et O-løbs år i gang
Det er sandelig koldt derud her i den skrivende stund midt
i januar, men med rigtig påklædning forhindrer det jo ikke
at tage del i de mange tilbud som Vinter Cup, Natcup og
Vinterlangdistance såvel til fods som på cykel. "Rigtige
løb" starter dog først i marts.
Vi har godt nok en fin og omfattende aktivitetsliste såvel i
Sokken som på hsok.dk og på O-service.
Men mon ikke det er meget rart at få et lille overblik over
de mere væsentlige o-løb, såvel dem vi selv arrangerer,
som de lidt større og væsentlige løb rundt i landet.
3. marts
5. marts

MARTS

SM-Nat 1.afd. - Bøndernes Hegn - OK73
MTB-O Vinter-Serien - Teglstrup Hegn HSOK (Tommy og Laus)
6. marts
3. Divisionsmatch - Stensby-Langebæk ved
Vordingborg - OK63
10. marts
SM-Nat 2.afd. - Nyrup Hegn - HSOK (Søren
og Rolf).
12-14. marts Hallands præmieren - Se nærmere på
www.orientering.se
14. marts
Kredsløb - Vintersbølle - Herlufsholm
17. marts
SM-Nat 3.afd. - Valby Hegn - (Tisvilde).
26. marts
Spring Cup Natsprint - Hornbæk
27. marts
Spring Cup Klassisk - Gribskov Nord og
Mårum
28. marts
Spring Cup Stafet - Gribskov Mårum
1. april
2. april
4. april
5. april
10. april
17. april
18. april
24. april
25. april

Klubbens høje aktivitetsniveau kræver mange frivillige. Her er
det Lasse og Jørgen i “beregningen”

Mangler man i perioder udfordringer, kan man altid kigge
lidt på, hvad de laver ovre på den anden side af sundet.
Ref. ovennævnte hjemmeside.
I slutningen af juli + første uge af august afholdes i
Schweiz WMOC = veteran WM. Der er fri tilmelding men
loft over antallet af deltagere. Det kan anbefales at tilmelde
sig snart, hvis man vil med.

APRIL

Påske Cup - Gl. Grønholt - Fredensborg OK
Påske Cup - Hammermøllen - HSOK (Flemming L. og?)
Påske Cup - Nyrup Hegn - HSOK (Flemming L. og John Miene)
Påske Cup - Teglstrup Hegn - HSOK (Flemming L. og Lasse N.)
DM-Nat - Grenå Plantage - OK Djurs. Der
bliver nok en bilfuld i år fra HSOK.
SM-Stafet - Gribskov Vest - Søllerød OK
SM-Stafet - Ny Tolstrup - DSR
DM-Sprint - Nyborg - Svendborg OK
DM-Ultralang - Krengerup - Odense OK

Husk også at der er noget der hedder O-ringen, Sørlandsgaloppen, publikumsløb til WOC i Norge + andre etapeløb
i Europa.
Arrangementsudvalget/Søren Østergaard og Rolf

Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og
På hjemmesiden under ”Faste poster”
10

SOKKEN

I omegnen af 75 deltagere var mødt op til juleløbet 2009.
Vældigt flot, at så mange mødte op - både til løb og efterfølgende hygge!

Følgende vindere kunne findes:
Julestjerne: Rikke Kofoed og Rold Lund

Julemanden havde igen i år forsøgt sig med kortegning - i
år i selve Teglstrup Hegn. Til en afveksling havde Julemanden tillige haft problmer med postudsætningen, idet en
del af de udsatte skærme efterfølgende var forsvundet!
Heldigvis kunne Julemanden dog bevise, at han i det
mindste havde sat nogle af posterne de rigtige steder!

Julehjerte: Birgitte Krüger og Leif Kofoe
Julelys: Maja Brinch og Malthe Poulsen
Julenisse: Claudia Knudsen og Astrid Jensen

Der var mange poster at besøge og tiden, der var til rådighed, var knap (45 min). På de to længste og sværeste baner
var der da heller ingen som fandt alle posterne inden for
45 min!

Efter løbet var der julehygge med æbleskiver, gløg og
kager, samt uddeling af
præmier til vinderne.

Kursus "Basal genoplivning"

Vi kan være max. 20 på hvert kursus, hvorfor det er bydende nødvendigt med en tilmeldingsprocedure. Afhængigt af interesse
vil der blive afholdt kursusdage, således at alle interesserede får mulighed for at deltage.
Dagen/dagene er endnu ikke
fastsat, men med start primo
marts. Endelig dato samt tilmeldingsprocedure vil blive
annonceret efterfølgende via mail og med
opslag i klubgården.
/Minna

Der vil i det kommende forår blive afholdt kursus i basal genoplivning.
Kurset i "Basal genoplivning"
omfatter først en teoretisk gennemgang og derefter praktiske
øvelser - til musik. Endvidere et
scenarie, hvor man finder patienten - erkender hjertestop - alarmerer - starter genoplivning.
Et to-timers kursus, som er inspirerende, sjovt og meget
lærerigt.
Undervisere på dette kursus er 2 særdeles kompetente
narkosesygeplejersker fra Hillerød Hospital.
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Julekagebagedag

Som det har været tilfældet de sidste
par år, var der også i 2009 indbudt til
bagedag i klubgården dagen før juleløbet. I år var der i alt 12, syv børn og

fem voksne, der med stor entusiasme
gik op i både at bage og at smage. Det
var lidt færre end tidligere, da nogle
af den faste stab var "anderswo engagiert". Da nogle af deltagerne først
stødte til lidt senere, og et par stykker
måtte gå lidt før, resulterede det lidt
mere sparsomme fremmøde i, at jeg
fik svedet en del af pebernødderne,
fordi jeg skulle være lidt for mange
steder på én gang. Men jeg kan hilse
og sige, at de resterede pebernødder
var meget velsmagende. Heldigvis
blev julekagerne ikke for solbrændte,
og deltagerne var så dygtige til både
at udstikke og senere pynte kagerne!
Desuden tror jeg ikke, vi har haft en
flottere pyntet julemand end 09-udgaven!

Ungdomstræning

8. april 2010, kl. 17.00

Eva

I 2009 deltog Malthe i ikke
mindre end 19 åbne løb
og DM’er foruden de fleste af klubbens træningsløb, og dermed blev han
den mest aktive ungdomsløber i 2009 i en
alder af kun 9 år. Det er
rigtig flot, Malthe.

I tiden frem til denne dato vil det træner-team, som skal
varetage træningen, lave en træningskalender frem til
sommerferien 2010 og den vil blive præsenteret og udleveret på første træningsdag.
Træner-teamet består af: Morten Wendelboe, Lasse Nilsson, Laus Seir, Tommy Jensen, Eva Müllertz og Minna
Warthoe.
/Minna

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

Om alt går vel, regner jeg med, at der
også bliver indbudt til julekagebagning i 2010, så alle, der har lyst til at
være med til at bage og smage, kan
sætte et kryds i kalenderen ved lørdag
den 11. dec. kl. 13.00.

Malthe Poulsen blev den mest aktive
ungdomsløber i
2009- kun 9 år
gammel.

Ungdomstræning for børn- og unge i relation til orienteringsløb vil fra april 2010 ligge på torsdage - første
træningsdag være:

Familieog
Ungdomsudvalget

Efter et par timers aktivitet var opgaven løst, og vi kunne med god samvittighed sætte os og nyde lidt saftevand
og smagsprøver på dagens produktion. Ungerne fræsede lidt rundt udenfor i det begyndende mørke, mens vi
voksne sad og hyggesnakkede i de
julepyntede omgivelser med det flotte
juletræ og de kønne dekorationer.

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

SOKKEN
De kommende løb

ler om de ungdomsgrupper de tilhører ellers kontakt gerne
en fra familie- og ungdomsudvalget.

Henover vinteren er der og har der været en række løbsserier både indenfor O-løb og Mtb-o, hvor der er stadig et
par løb tilbage. Ellers så starter o - løbs sæsonen konkurrencemæssigt i starten af marts, hvor det første løb forgår i
Viemose Skov mellem Møn og Vordingborg d. 7. marts.
Her skal vi løbe årets første divisionsmatch, og efter vi sidste år løb i 2. Division, så er vi i år i 3. Division, hvor modstanderne er Allerød Ok, KFIU fra København og OK73 fra
Gladsaxe.
Det er som altid vigtigt at vi har så mange ungdomsløbere
med som muligt, da I er med til at tælle ekstra point, så vi
kan kæmpe om at løbe i 2. Division, hvis alt går godt.
Hvis I er usikre på hvilken klasse i skal løbe, er i velkomne
til at kontakte en fra familie- og ungdomsudvalget.

Gruppe

Kursus weekender

Junior
(17-20 år)

5. -7. februar. NovemberUge 29, 17.-23. juli
samling (19.-21. november)

Ungdom 3
(15-16 år)

5.-7. februar, 8.-10. okt.
Uge 29, 19.-24. juli
Nov. samling - kun for 2 års i Sverige
15-16 årige. (19.-21. nov.)

Ungdom 2
(13-14 år)

26.-28. februar, 20.-22. aug.
26.-28. november.
Muligvis et kursus mere
Fredag 5.-lørd. 6/3,
13-14/11

Ungdom 1
(11-12 år)

Mini
Datoer kommer senere
(op til 11 år)

Ugen efter er det første af tre udtagelsesløb til KUM, og
samtidig et almindeligt kredsløb. KUM er en konkurrence
mellem de tre kredse i Danmark, Øst, Syd og Nord, hvor
de bedste fra hver klasse både hos drengene og pigerne
mødes en weekend i maj. Lørdag løber man individuelt og
søndag stafet. Løbet foregår i Vintersbølle skov ved Næstved 14. marts.

Uge 26,
26. juni-2. juli
Uge 26, 28/6-1/7
Ingen

Ungdomspokalløb
I 2010 foregår der en konkurrence om en ungdomspokal i
klasserne H/D 10, H/D 11-12, H/D 13-14 og H/D 15/16. 5
ud af 7 løb er tællende i den endelige stilling, hvor pokalerne uddeles efter det sidste løb i Avnstrup d 10. oktober.

21. marts er der en divionsmatch i Hareskovene for tre
divisioner, dog ikke HSOK`s.

Dato
14. marts
27. marts
18. april
05. sept.
12. sept.
03. okt.
10. okt.

Sidste weekend i marts er der Spring – cup i området
omkring Hillerød. Det er den største internationale konkurrence i Danmark. Fredag er der natløb i Hornbæk Plantage, mens der lørdag er individuelt løb i Gribskov, og søndag stafet i samme skov. Lørdagens løb er også 2. udtagelsesløb til KUM. Der er allerede sat et hold til stafetten søndagen med ungdomsløbere, men kunne jo være sjovt med
flere.

Skov
Vinterbølle Skov
Gribskov Nord
Ny Tolstrup (Avnstrup)
Rørvig Sandflugt plantage
Gribskov Esrum
Tisvilde Hegn Vest
Avnstrup

Sommerklubtur

Endelig er der omkring påsken to påskeløb. Et i Jylland
med deltagere fra hele Danmark og udlandet, og så vores
egen Påskecup i skovene ved Helsingør. Påskecuppen
foregår torsdag, fredag, søndag og mandag, og man
behøver ikke at deltage hver dag, da max. tre ud af fire løb
er tællende i den samlede stilling.

Igen i år arrangeres der en fælles tur til Hallands tre-dages
i lighed med sidste år. Turen varer fra fredag til søndag
midt i juli (16.-18.) Flere detaljer om turen i næste nummer
af Sokken, som udkommer omkring 1. april.

Så brug nogle af de mange muligheder til at komme ud og
løbe i den kolde eller varme forårsskov.
KUM
For øst-kredsens(sjælland) vedkommende er følgende tre
løb udvalgt som udtagelsesløb til KUM (KredsUngdomsMatchen):
Dato
14. marts 2010
27. marts 2010
18. april 2010

Sommerlejr

Skov
Vinterbølle Skov
Gribskov Nord
Ny Tolstrup (Avnstrup)

2 ud af 3 løb er tællende
Kurser fra mini til Junior i 2010
Herunder er der et skema over hvilke kurser østkredsen
udbyder for ungdomsløberne i 2010. De fleste ungdomsløbere i klubben har formentlig allerede modtaget materia-
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Endnu en spændende løbesæson for døren !
Det er nu, man kan håbe, at det
sure løbe slid, i den mørke og
noget triste vinter, gi’r bonus.
Jeg håber da også, at alle virkelig har givet den skalle på de
mørke aftener enten alene eller
i klubben. - Efter fremmødet i
klubben at dømme, så må der
være mange som selvtræner og
ikke helt vil vise de øvrige atleter deres sande super form!
Jeg håber, vi også i år kan stille
med flere rigtig stærke hold i
Craft Grand Prix serien - både
på dame og herresiden.
Selvom du er 38, 47 eller 56 år
er det OK at løbe med på et
HSOK hold. Og det er også helt
OK at have lidt ambitioner. Et
nummer på brystet og adrenalinen koger i blodet - det er her
man mærker, man er i live!
Så kom nu! Skriv jer på listen
med Craft Grand Prix løb i klubgården. Sæt kryds ved de løb,
du/I forventer at deltage i, så

sammensætter vi holdene. Jeg
håber, at vi år kan stille med et
kvindehold - “Turbotøsserne!”
- Der har været et godt stabilt
og stort fremmøde blandt de
kvindelige atleter!! - Så vi ser
som sagt frem til, at de kære
kvinder gi’r den gas for HSOK!
Som formand for motionsafdelingen mener jeg, at Craft
Grand Prix serien har fundet sit
leje med omkring 200 - 250 deltagere pr. løb. De enkelte løb er
ved at være “indkørte”, og ligger nu i mere eller mindre faste
rammer. Løbs deltagerne har
fundet deres favoritter; enten
en flad 10’er, en kuperet 5’er, et
tungt strandløb eller et ekstremløb i Hornbæk Plantage Der er løb for enhver smag ! Hvert løb sin egen charme !
I forhold til tidligere år sker der
i år en lille ændring. - Vi arbejder i øjeblikket på højtryk, for
at kunne præsentere en ny
“hjemmeside” for Craft Grand
Prix 2010. Samtidig med at der

stadig også arbejdes på den
elektroniske tidtagning. Vi
håber, at vi kan tage systemet i
brug i forbindelse med HSOK’s
Forårs Cross. Det vil gøre at
resultatformidlingen vil være
online med det samme, at man
som deltager kan se resultatet
af sine anstrengelser med det
samme og at det måske bliver
muligt at betale online.
- Vi håber, at vi kan nå at
afprøve systemet i forbindelse
med onsdags- og lørdagstræningen i februar - Sådan at
alt bare kører på skinner den
første lørdag i marts!
HSOK skal stadigvæk arrangere fem løb, nemlig HSOK
Forårs Cross, Mountainrace,
Beach Run, SameSame løbet og
Helsingørmesterskabet.
Det er mit håb, at vi stadig kan
afholde løbene i gode rammer,
men det kræver, at der er hjælpere til alle fem løb!
Jo flere hjælpere, jo mindre
arbejde!
Johansen

Craft Grand Prix 2010
LØB
HSOK Forårs cross
Mountainrace Ålsgårde
Tikøb 5’eren
Espergærdeløbet
Beach Run Hornbæk
SameSame løbet
Helsingørmesterskabet

Lørdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag

DATO
den 06. marts
den 18. april
den 05. maj
den 06. juni
den 24. august
den 16. september
den 06. november
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TID
Kl. 14:00 & 14:15
Kl. 10:00 & 10:20
Kl. 18:30 & 18:45
Kl. 10:00 & 10:15
Kl. 18:30 & 18:45
Kl. 18:30 & 18:45
Kl. 14:00 & 14:15

DISTANCER
1.5 & 6.0 km
1.5 & 6.3 km
1.0 & 5.0 km
1.0 & 5.0 km
1.0 & 3.5 km
1.2 & 5.0 km
1.5 & 10.0 km

Motion
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Klubben betaler startafgiften
for klubbens medlemmer!

Løb en marathon på fem dage

-Etape Bornholm-

Alt tyder på rekorddeltagelse
Der er allerede mere end 1000 tilmeldte til Etape
Bornholm 2010. Det indikerer, at der igen i år bliver udsolgt. Der er
plads til i alt 2.200
løbere. 1.700 voksne.
100 ungdomsløbere
og 400 pladser til
børnene.

- Et af Europas bedste etapeløb!
Skal du med på klubturen til
“Etape Bornholm?”
- Ellers er det ved at være i sidste øjeblik!!

Etape Bornholm afvikles fra mandag den 26. juli
2010 til fredag den 30. juli 2010

I får det bedste af
Bornholm: Sandet,
havet, klipperne, de
lange seje bakker i
Bornholmernes skov,
de vilde stigninger
på Hammershus og
to hurtige byruter.
Det fås ikke bedre.

HEJ KVINDE I HSOK

...en flot retro HSOK singlet...

Måske træner du til maraton eller
måske er du til almindelig motionsløb.
Måske savner du et socialt element i
din træning
og måske har du brug for noget/nogen
der inspirerer og forpligter dig til at
holde gang i træningen? Og hvem kender ikke det ;-)
Om du er 14 eller 64 år har ingen
betydning. Den eneste betingelse er
faktisk at du skal have mulighed for at
møde op i klubgården om mandagen
kl. 17. Her træner vi interval under
kyndig vejledning af træner Trolle. Det
er hårdt men vi har det hyggeligt og
sjovt
Alle uanset form kan være med, idet vi
opdeles i grupper efter formåen. -og for
resten- vi kalder os TURBOTØSERNE.
Kom forår, kom løb, kom kvinder.
Spring ud i det og kom på mandag.
Birgitte

Kvindeløbet 2009
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Runners blue?
I bogen ”Hvad jeg taler om når jeg taler
om at løbe” skrevet af Haraki Murakami, omtaler han tilstanden runners
blue. Han beskriver den som en følelse
af udmattelse og tab af løbelidenskaben, altså lysten og gejsten til at løbe er
ikke længere til stede på samme måde
som tidligere. Mange løbere vil sikkert
kende til tilstanden, især efter træning
til f.eks. maraton eller anden form for
langvarig og intensiv træning. Det er
selvfølgelig normalt med en pause,
hvor kroppen skal restituere, men ved
runners blue udebliver glæden ved at
løbe i lang tid.
Som mangeårig løber med mange
maratonløb bag mig kender jeg
udmærket til runners blue. Det er altid
lykkedes for mig at genvinde lysten til
at løbe, men det har været nødvendigt
med inspiration udefra.
Jeg valgte derfor at tage på marathonkursus på Oure Idrætshøjskole med
Allan Zachariasen en uge i sommerferien. Allan er jo en gammel og garvet elitemarathonløber med masser af erfaring samt faglig ekspertise. Han er tilknyttet højskolen som lærer og afholder desuden en masse løbeworkshops i
sin fritid. Allan løber ikke selv mere,
men er i stedet blevet en passioneret
fluefisker.
Allan er meget optaget af, at løbetræning skal være sjovt, kreativt og med
masser af variation. Selvfølgelig skal
der løbes langt, hvis du træner til
maraton, men han pointerer, at træning
med indbygget styrketræning og hurtighed er mindst lige så vigtig. En sidegevinst er også, at det er skadeforebyggende. Samtidig skal det være sjovt og

gerne også socialt ind i mellem. Jeg vil i
det følgende beskrive nogle af de
træningstyper, som jeg har lært på dette kursus, og som for mig er medvirkende til, at glæden og lysten til løbetræning fortsat er til stede.
Fartleg:
Et godt alternativ til intervaltræning,
da det ikke er helt så firkantet, som
mange oplever intervaltræningen. Det
kan løbes på landevej, i skoven og på
bakker. Brug terrænets muligheder, løb
skiftevis korte og lange ryk i en hastighed passende til distancen og jog i mellem hvert ryk. Det er sjovt og kreativt,
og alle kan få noget ud af det, både de
meget hurtige og nybegynderen. Hvis
man er flere ude at løbe sammen, så tag
skiftevis føringen og bestem, hvor og
hvad, der skal løbes.
Bakketræning:
Mange løbere, især os, der er ældre,
døjer med lavt knæløft og dermed kort
skridtlænge samt en tendens til at falde
sammen i både hofter og knæ. Det kan
bakketræning gøre noget ved. Løb bakkerne under den almindelige varighedstræning, løb bakkefartleg, bakkeintervaller og stafetløb på bakker.
Styrketræning:
Bare ordet får mange løbere til at tænke
på vægtløftning og maskiner i fitnesscentre. Men styrketræning kan sagtens udføres under en løbetur. Bakketræning er fin styrketræning, som sagtens kan varieres med andet end bare
løb. Hop med samlede ben, hink på
henholdsvis hø. og ve. ben, 10 hink på
hvert ben, også på bakker. Løb gadedrengeløb både på bakker, men også på
fladt og jævnt terræn. Løb på trapper,
hink på trapper, hop på trapper, skift
med at hoppe på hvert trin, hvert andet

17

og for den seje hvert 3. trin. Løb stafet
med indbygget maveøvelser, rygøvelser og armhævninger ved skiftested.
Brug elementer på din løbetur til at få
disse styrketræningsøvelser indbygget,
et væltet træ, en bom på stien, trapper
o.a. Løb en kort strækning med små
korte hurtige skridt og knæløft på
hvert 3. skridt alternativt hælspark
mod numsen. Lav høje knæløftninger
ell. halvhøje knæløft, hurtige med bittesmå skridt.( se hvordan det gøres på
www.marathon.se.webbtv.)
Variationerne er utallige. Mærk efter,
hvad humør og krop er til. Det vigtigste er, at glæden ved at løbe bevares,
og det tror jeg, at variation kan hjælpe
med til.
Det er altid godt med ny inspiration.
Jeg håber, nogle kan blive inspireret af
dette oplæg. Men jeg vil samtidig
opfordre til, at klubben laver en
træningssamling med Allan Zachariasen .
Jeg slutter med et citat fra Haruki
Murakamis bog:
”Der er folk , som latterliggør os, der løber
hver dag, og siger: ”Tænk, at nogen vil gå
så langt for at leve lidt længere.” Jeg tror
bare ikke, at der er særlig mange, der løber
af den grund. De fleste løber ikke for at leve
længere, men for at leve et mere fuldt liv.
Hvis man hellere vil leve ti år med klare
mål for øje og fuld af energi end at henleve
dem mere eller mindre i en døs, så vil det at
løbe absolut være en god hjælp”
(Haraki Murakami: Hvad jeg taler om
når jeg taler om at løbe. Forlaget Klim
2009)
Annette Hansen

SOKKEN

Skiløb på Gurre Sø
Siden starten af januar har Gurre sø
været åben for offentligheden.
På søen har ligget en passende mængde
sne, så der har været meget fine forhold
til at få luftet skøjteskiene.
Prøv det - inden skiferien og Vasaloppet.

Rulleski !!

Skiudvalget

Tænker du på vinter, skiture, Vasaløb
eller blot på afvekslende træning?Så må du også prøve at løbe på rulleski

HOLM SPORT

Langrendsinstruktører:
Formand:
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
Alpininstruktører:
Finn Postma
Ålsgårde Stationsvej 12
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 70 95 12
E-mail: postma@mail.dk

Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32 /28 29 86 32
E.mail: kurt.jorgensen@it.dk
Finn Postma,

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

30 år med rulleski!
Komplet udstyrssæt

Skiløjper:

Normal pris: kr. 4.100,-

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

T i l b u d : kr.3.400,Ring og hør mere!

--Rul med Holm-sport!

Ordretelefon 44 95 35 47
Proff. betjening efter aftale på Stenhøj Vænge 5 - 3460 Birkerød.

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

E-mail: ebbe@holm-sport.dk
www.rulleski.com
18

SOKKEN
Morakkerrliste for HSOK's træningsløb pr. 31-12-2009
Der manglede dato på nogle startlister, men jeg tror det er blevet korrekt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Banelægger får 2 point
?
Rev. 31-12-09 Jørgen Jensen
Navn
I alt 4/8 18/8 25/8 1/9 15/9 22/9 24/10 31/10 21/11 28/11 6/12 13/12 20/12 26/12
Deltagere i alt:
50 0 17 22 28 23 37 36 23 52 12 45
2 37
HSOK deltagere:
17 -2 10 8 9 9
7 14 5
7 6 40 1 14
.Karina Dixen
9 1
1 1
1
1
1 1
1
1
Jørgen Jensen
9 1
1
1
1
1
1
1 1
1
Henrik Poulsen
8 1
1
1
1
1
1
1
1
Palle Breuning
7
1 1
1
1
1
1
1
Jan Larsen
6 1
1
1
1
1
1
Lasse Nilsson
6 1
1 1 1
1
1
Peter Larsen
6
1 1
1
1
1
1
Søren Østergaard
6 1
2
1
1
1
"Røde"
5 1
1
1
1
1
Birgitte Krüger
5
1
2
1
1
Hans Lassen
5 1
2
1
1
Jørn Steffesen
5 1
1
1
1
1
Lene Jensen
5 1
1
2
1
Preben Brinch
5 1
1
1
1
1
Torben Bagger
5
1
1 1
2
Gull-May Knudsen
4
1
1
2
John Miené
4 1
1
1
1
Leif Kofoed
4 1
2
1
Malhte Poulsen
4
1
1
1
1
Mogens Waidtløw
4 1
1
1
1
Ruth Waidtløw
4 1
1
1
1
Agnete Egede
3
1
1
1
Carsten Agger
3
1
1
1
Flemming Wendelboe
3
1
1
1
Gerda Jensen
3 1
1
1
Janne Virkelyst
3 1
1
1
Jens V. Nielsen
3 1
1 1
Laus Seir
3
2
1
Lisette Drejer
3
1
1
1
Niels Bohse
3 1
1 1
Torben Seir Hansen
3
1
2
Torsten Bjørn
3
1
1
1

I alt har 76 forskellige HSOK-løbere deltaget i efterårets træningsløb,
hele listen kan ses på hsok.dk eller i klubgården.
Banelæggere skal huske at skrive dato og navn på startlisten,
så jeg ikke skal gætte, hvilket løb det drejer sig om. Mvh JJ
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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 åbent mandag, onsdag og fredag fra 12.00 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

