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Klubbens bestyrelse:
Formand:
Kassereren:
Bankkonto:
Orientering:
Motion:
Klubhus:

Rolf Lund
Ruth Waidtløw
2255-0274114126
Bjarne Jensen
Stig Johansen
Lille Godthåb

Tordenskjoldsvej 8
Hathjulet 45

3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
3140 Ålsgårde 49 70 77 60
kassererhsok@gmail.com

Margurittens kvart. 60 2990 Nivå
22 34 25 24
Dalvænget 10
3000 Helsingør 29 78 00 31
Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

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

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

hsok-tilmelding@stofanet.dk
49 21 80 37
m.krogs@stofanet.dk
49 26 38 03
eva.mullert@email.dk
49 20 36 28/22770836 birgitte.k@stofanet.dk
25 32 67 39
olai@stofanet.dk
49 21 84 86
hogsjorg@stofanet.dk

Sct Georgsvej 3 B.

3060 Esperg.

26 24 29 45

anoerregaard@yahoo.dk

Stampetoften 38

2970 Hørsholm 45 86 10 70

allyk@email.dk

Lindehøj 27
Gurrevej 116 b
Ydunsvej 14
Abilgårdsvej 19
Gl. Hellebækvej 19 d

HSOK's venner:

Stof til Sokken sendes til følgende:

Formand:

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

Kassereren: Anna Lise Lyk

Anni Nørregaard

Faste træningstider:
Klubbens
trænere og
kontaktpersoner:

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

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

bjje@dsboresund.dk
stig.johansen@skolekom.dk

Bjarne Jensen
22 34 25 24
Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 16.45
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 09.00
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

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykling tempo racer .......................................Klædefabrikken
O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) ..............................Klubgården
Langtur racer (indl. kaffepause) ..................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ....................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykling, ca. 75 km racer.................................Klædefabrikken
Løbetræning ...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykeltræning racer..........................................Klædefabrikken
Løbetræning...........................................................Klubgården

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

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

Børn og unge til og med 25 år
Senior fyldt 26 år
Pensionister fyldt 65 år
Familie på samme bopæl
Passive

262 kr. halvårl.
367 kr. halvårl.
262 kr. halvårl.
630 kr. halvårl.
210 kr. årligt.

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 80 37 E-mail: m.krogs@stofanet.dk
Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk
Forsidebilledet

Foto: Kenno Flintrup

Hvor ligger Skagen?
Flemming og Kenno på tur op langs vestkysten
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Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31
Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31
Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92
Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Maleren
Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14

SOKKEN
er og ansatte i Helsingør Kommune. I stedet for at
kommunen støtter deltagelse i DHL-stafetten vil de
støtte deltagelse i dette arrangement. Der er kun taget
de indledende spadestik, men de foreløbige planer er:
- Stafetløbet skal afholdes i og omkring Kulturhavnen/Helsingør gl. midtby
- Afvikling måske tirsdag den 3. juni eller onsdag den
4. juni om aftenen.
- Tid: afvikling af løbet på ca. 1,5 time
- Max 5 personer pr hold
- Rute ca. 1-2 km.

Sommerferien er ved at være slut og jeg håber du har

holdt træningen ved lige og måske deltaget i små
eller store arrangementer rundt omkring i verden.
Indtil videre har jeg kun været til et lille o-løb i
Wales, og det skal jeg ikke trætte læserne med.

Jeg ser nogle spændende muligheder i dette arrangement, som nok ad åre kan blive ganske stort.

Det er sjovere at være mange til et arrangement end
få. Det gælder både klubbens træningsløb og f.eks.
grandprixløbene. Men arrangementer kan også blive
for store efter min smag. Det gælder f.eks. Erimitageløbet eller Vasaloppet. Sådan har jeg det og jeg ved
ikke om andre har det på samme måde. Der er i klubben taget nogle beslutninger, så der gerne skulle være
lidt mere gang i den, og der er vist ingen risiko for at
de lige om hjørnet bliver til “mammutevents”

Det lykkedes ikke for nogle klubber i Nordsjælland at
få WM for veteraner til Sjælland i 2016. Det er både
godt og skidt, mest skidt synes jeg, selvom vi ikke
havde budt ind som medarrangører. Der prøves igen
i 2018. En WM-sprint på Kronborg og Helsingør by
med 4500 deltagere kunne være ganske sjov og indbringende for hele byen.
I sommerperioden har der været gæstetrænere på til
de faste træninger om onsdagen og lørdagen. Og det
fortsætter i efteråret. Jeg hilser det meget velkomment. Opgaverne bliver fordelt på flere og der kommer måske nye påfund til dagens træning.

Tirsdagsløbene starter snart igen. Første gang bliver
tirsdag
den 20.august i Krogenberg Hegn. Alle tirsdagsløbene bliver lagt som “Karruselløb” og det betyder formodentlig en fordobling/tredobling af deltagertallet?
Det gør det både sjovere at deltage og sjovere at være
banelægger - er tanken.

Der er kort sagt ingen undskyldninger for at sidde i
sofaen!
Rolf

Grandprixløbene stopper med udgangen af denne
sæson. I stedet satses der på Kvindeløbet (i år tirsdag
den 13. august) på Helsingør halvmarathon( i år Pitstop Helsingør Halvmarathon søndag den 17.
november) Sekundært satses der på de åbne Helsingørmesterskaber på 10 km landevej ( i år den 2.
november).
HSOK er også med i en arbejdsgruppe med Helsingør kommune, HIF og Puls 3060 om en stor lokal firmastafet. Kommunen er initiativtager og formålet er
at skabe sammenhængskraft i mellem borgere, firma-

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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Velkommen til:
Familien
Sarah Nommesen ( junior)
Oliver Nommesen ( junior)
Rikke Christensen (senior)
Sigurd Svanes Vej 25
3000 Helsingør

Ny adresse:

Mette Bertram
I.L.Tvedesvej 17 1mf.
3000 Helsingør
Kurt Andreasen
Søndermarken 26 2 tv.
3060 Espergærde.

OBS

OBS

Klubtøj:
Så har vi afgivet bestilling til
Trimtex på klubtøj.
Der var interesse for følgende dele:
Trainer plus overtræksjakke,
Advance løbejakke, Extreme O-shirt
m/lynlås, brændenældebuks,
Run LZR, t- shirt m/kort ærmer,
singlet, halsrør.
Disse dele er bestilt med forventet
leverance i uge 36.
Necks/halsrør vil HSOK desuden
have på lager.
I løbet af efteråret forsøger vi at se
om flere vil være interesserede i at
bestille Trainer plus overtræksbukser.
Giv mig besked hvis du ønsker at
bestille et par.
Birgitte

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk

LARS LUNDSGAARD

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

aut. el-installatør

49 21 68 68

www.hsok.klub-modul.dk

Fax 49 21 69 88
www.lundsgaard-el.dk

Bagsiden er ledig for
ny annoncør.

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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NU nærmer vi os hastigt “KVINDELØBET” i Teglstrup Hegn.
Støt op og bred budskabet hvor I kommer frem!

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
Invitation til divisionsmatch

Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå,
Tlf.: 22 34 2524 E-mail bjje@dsboresund.dk

Så er det ved at være tid til årets anden match i 4. div. Derfor indbyder jeg ALLE til denne match, der finder sted
søndag den 1. sept. i Tisvilde Hegn. Selv om det ved den
første match lykkedes os at besejre alle tre konkurrenter:
OK73, O-63/NFR/Maribo og Køge, skal vi bestemt ikke
hvile på laurbærrene, men satse på igen at få samlet et så
slagkraftigt hold, at vi også kan trække os sejrrigt ud af
den anden match. Der er desuden en mulighed for B-mennesker til at få udsovet, idet den første start for 4. div. er
sat til kl. ca. 12, rækkefølgen er: 6., 3., 5. og 4. div. Det er
Ballerup, der styrer arrangementet.

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

Der er ikke mulighed for bad, men da stævnepladsen er Ppladsen for enden af hovedgaden i Tisvilde by, må det
være en oplagt mulighed for strandløver til at få sveden
skyllet af i de svalende bølger efter løbet. Er man til dem,
der sværger til GPS, kan følgende oplyses ang. stævnepladsen: N56.0569 E12.0603.
Naturligvis regner jeg med at
få bikset en kage sammen, og
hvis en anden skulle få samme
ide, skulle der være lidt til den
søde tand til hele flokken. Sidste gang var vi godt halvtreds,
og selv om enkelte blev forhindrede, klarede vi frisag. Denne gang skulle vi gerne blive
endnu flere! Tøv ikke med at melde jer til, enten på o-service eller på listen i klubgården! Er I ikke helt på det rene
med, hvilken af banerne, I skal stille op i, så skriv jer bare
på med alder og vanlig løbsklasse, så flytter jeg måske lidt
rundt på brikkerne, så vi er bedst muligt besat på flest af
de 17 mulige baner. Sidste dag for tilmelding er fredag den
21. aug., men jeg skal gerne have tilmeldingen et par dage før, så jeg har
den fornødne tid til at lave holdopstillingen. Savner jeg DIT navn på listen,
tillader jeg mig et lille opkald for at
sikre mig, at du bevidst har valgt det
spændende løbsområde, muligheden
for strandbad og samværet med en
masse hyggelige klubkammerater fra.
Eva

Husk at bruge vores annoncører

-de støtter os

Vi kan sagtens bruge mange flere annoncører.
Hvis du kender een der måske vil støtte os,
så ret henvendelse til Kurt tlf.: 28 29 86 32

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

• Babysvømning
• begyndersvømning til børn
• vandgymnastik
• vandskræk for voksne
• fysioterapi for sjæl og krop,
o.s.v.

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

49 21 22 11
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Aktivitetskalenderen
August
fr
ti.
fr
ti
ti.
ti
on
fr
lø
sø
ti
ti
on
to
fr
lø
sø
ti
ti
on
fr

02.
06.
09.
13.
13.
13.
14.
16.
17.
18.
20.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
27.
28.
30.

10:00-13:15
17.00-18.00
10:00-13:15
18:30-19:30
16.00
17.00-18.00
16.30-17.45
10:00-13:15
13.00-13.15
10:00-15:00
16.00
17.00
16.30-17.45
18:30-20:00
10:00-13:15
10:00-15:00
10:00-15:00
16.00
17:30-18:00
16.30-17.45
10:00-13:15

De Grå Sokker HAMMERMØLLEN Edens Have
Karrusel-o-løb Farum Lillevang Se o-service
De Grå Sokker EGEBÆKSVANG Flynderupgård
Kvindeløb Mødested i klubgården
Ungdomstræning Mødested i klubgården
Karrusel-o-løb Ganløse Egede Se o-service
Skovcup Aldershvile o-løb for børn
De Grå Sokker HORSERØD N. Esrumvej dobb. P.
Hareskov stafet Se o-service
Divisionsmatch 1.&2. + Put&Run Klosterris Hegn
Ungdomstræning Mødested i klubgården
Trænings o-løb i Krogenberg fra Marianelund
Skovcup Rude skov o-løb for børn
Craft Grand Prix Beach Run Hornbæk havn
De Grå Sokker TEGLSTRUP M. nordl. P. Esrumvej
DM mellem Thorsø Bakker
Midgårdsorm Silkeborg Vesterskov
Ungdomstræning Mødested i klubgården
Sensommer Cup Aggerbo Græsted
Skovcup Jonstrup vang o-løb for børn
De Grå Sokker ST. DYREHAVE Overdrevsvejen

September
sø 01. 10:00-14:00
ti 03. 16.00
ti
on
fr
sø
ti
ti

03.
04.
06.
08.
10.
10.

17:30-18:00
16.30-17.45
10:00-13:30
10:00-13:00
16.00
17:30-18:00

on 11. 16.30-17.45
fr 13. 10:00-13:15
lø 14. 11:00-15:00
sø
sø
ti
ti

15.
15.
17.
17.

10:00-14:00
10:00-11:30
16.00
17.00

Divisionsmatch 3.4.5.6. Tisvilde Hegn
Ungdomstræning Mødested i klubgården
Sensommer Cup Høbjerg Hegn
Skovcup Farum Lillevang o-løb for børn
De Grå Sokker NYRUP Smedebak/spejderhytten
Kredsløb Store Dyrehave
Ungdomstræning Mødested i klubgården
Sensommer Cup Tisvilde Hegn
Skovcup Gribskov o-løb for børn
De Grå Sokker DANSTRUP A6 -vest-P nordside
DM Stafet Klinteskoven Klub tur
DM Lang Overnatning på Klintholm B&B
Craft Grand Prix Mountainrace Hornbæk plantage
Ungdomstræning Mødested i klubgården
Trænings o-løb Teglstrup Syd Løvdalsskolen

ti 17. 17:00-18:00
fr 20. 10:00-13:15

Karrusel-o-løb Gl. Grønholt Voldstedet
De Grå Sokker TEGLSTRUP S Løvdalsskolen

sø 22. 10:00-14:00
ti 24. 16.00
ti 24. 17.00

Divisionsmatch 1.2.3. op/ned Stokkebjerg skov
Ungdomstræning Mødested i klubgården
Trænings o-løb Horserød Esrumvej

fr 27. 10:00-13:15

De Grå Sokker NYRUP Gurredam

Hver mandag har Turb otøserne løbetræning fra klubgården kl. 17.00
Hver onsdag har Sjoskerne løbetræning fra klubgården kl. 17.00

O pdateringerkan ses på aktivitetskalenderen iKlubm odul.
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Klubtur til DM weekend
den 14 – 15. sep. 2013

lard, dart og andre spil. Der er fine
bade og toiletforhold, stor hyggelig opholdsstue med brændeovn,
hvorfra der er udgang til terrasse
og have med en skøn udsigt til
både Hjelm bugt og Fakse bugt
samt en fantastisk solnedgang.

Tilmeld dig på opslag i klubgården eller på email
(gem i word, udfyld og send)
til Birgitte.k@stofanet.dk
Lad os blive mange ;-))

HSOK har lejet 8 gode dobbeltværelser med separate senge på
Klintholm B&B. Alle senge er med
pålagt sengetøj. Håndklæder er
inkluderet.
Traditionen tro er der fælles middag lørdag aften, hvor dagens
gode historier deles samt strategier for søndagens individuelle løb
kan lægges. Der er bar med bil-

Klintholm

Vi har værelserne fra lørdag eftermiddag til søndag formiddag.
Pris for overnatning ved to personer i dbl. værelse, middag lørdag
aften og morgenmad søndag er
510 kr. for voksne. Børn efter gældende tilskudsordninger. ( Ved
familier er ekstra opredning i
værelset muligt for 170 kr. for
børn under 12 år ).

HSOK´s Sommertur til

Bed & Breakfast,
Klintholm havnevej 4,
Magleby 4791 Borre

Tilmelding senest den
1. sep. 2013

Lalandia i Billund, mens de lidt ældre - Flemming – Jørgen – Peter – Mette – Annie (trætte
efter strabadserne), kørte en tur over
grænsen, hvor der også blev tid til at proviantere!

”Vikingedysten”

Syv voksne og 4 ungdomsløbere deltog i klubbens træningslejr, der var henlagt til Sønderjylland og foregik over 6 dage.
Vi ankom til Skrydstrup kaserne (vores opholdssted under
hele perioden) tirsdag kl. 16, hvor det skal bemærkes, at
Kasernen er hjemsted for de danske F-16 fly, så ind i mellem
var der bulder og brag.

Og så blev det fredag, der var dagen, hvor ”Vikingedysten”, der bestod af et sprintløb fredag aften og 2 traditionelle orienteringsløb hhv. lørdag og søndag, skulle starte,
men forinden kunne vi lige nå lidt fortræning til sprintløbet,
der var henlagt til ”Varbergparken” i Haderslev.
”Vikingedysten” blev en fin oplevelse, hvor det blev til 2
medaljer til hhv. Sarah (sølv) og Maggie (bronze) Endvidere
var der en række 1. pladser til Mette Bertram (flot comeback), samt Jørgen J., og Peter L.

Straks efter indkvartering omklædning til O-tøj, hvorefter
Bjarne bød velkommen til de ”Olympiske Orienterings
Lege”
Vi blev delt op i barn/voksen og i lande som Finland-Danmark-Sverige-Norge-Somalia
Da der manglede et barn, blev Annie valgt til barn!!!
Allerede kl. 17.00 startede første løb i Vojens Fritidscenter
som et pointløb.
Onsdag formiddag var der stafet – eftermiddag prolog med
efterfølgende jagtstart og afsluttende med sprint (4 løb samme dag!!)
Torsdag formiddag O-løb. Efter badet var der uddeling af
medaljer/præmier til alle, men vinderrækkefølgen blev:
Sverige 1. – Finland 2. – Norge 3. – Danmark 4. – Somalia 5.

Stemningen har under hele turen været glad, sjov og underholdende - en fin tur.
Indkvartering og forplejning på Skrydstrup kaserne var helt
i top og fourageringen var i klasse med Landets bedste
restauranter.
Lørdag aften var der grill party på Jels Skole med god mad
og fine salater, og hvor Alfred, vores standup boy, satte
gang i lattermusklerne.
En helt igennem veltilrettelagt tur, som bestemt gerne kan
tåle en gentagelse.
Tak til Bjarne og Louise.
Somalia barnet

Torsdag eftermiddag bød turen på ferieoplevelser, hvor
Louise og Bjarne kørte med Alfred-Dicte-Maggie-Sarah til

8

SOKKEN
til udsætning og senere indhentning af
poster med skærme og
SI-enheder, typisk drejer det sig om ca. 60
poster. Kortet over
den udpegede skov
skal som regel revideres, især er det vigtigt
at områderne ved
posterne og de aktuelle baneforløb er fuldt opdateret.,
Stævneleder udarbejder, i samarbejde med Stævnekontrol,
Indbydelse til indlægning på hsok.dk og med oprettelse i
O-service, hvorfra tilmeldingerne kommer frem til en uge
før løbet. Denne oprettelse foretages af den ansvarlige for
beregning og resultater(Jørgen Jensen)
Senere kommer så
instruktionen med
mere detaljerede
oplysninger og
efter løbet resultater og stræktider.
På løbsdagen er
stævnepladsen centrum, som regel
med en vis afstand
fra parkering og til
start, og følgende funktioner skal være etableret med tilhørende mandskab:
Parkering, start, stævnekontor med første hjælp, mål,
væske (også i skoven), beregning, informations- og resultattavle, salg af åbne baner, børnebane og evt. børnepasning, kiosk (HSOK`s Venner) samt toiletforhold.
Herudover skal i god tid alt nødvendigt materiel være specificeret og klargjort. Som regel opstilles mest muligt
dagen før løbet.
Typisk vil 40-50 personer være involverede i gennemførelsen af en divisionsmatch.
I der ikke har et job på dagen har til gengæld mulighed for
at løbe en åben bane.
Kik ud, få en dejlig tur i skoven og nyd den helt specielle
stemning ved en divisionsmatch, hvor klubberne fejrer sejren eller trøster sig med et bedre held næste gang.
Søren Østergaard

HSOK arrangerer divisionsmatch i
Klosterris Hegn søndag 18. august
I de senere år har HSOK måttet affinde sig med en plads i
3.division og er endda midlertidigt i 4..division. Det har
imidlertid den fordel at vi som regel får tildelt en af de
matcher holdene fra 1. og 2. division kæmper i. I år med
FIF Hillerød, OK Øst fra Birkerød, Søllerød OK og Tisvilde
Hegn OK, samt Allerød OK, Ballerup OK, Farum OK og
OK Roskilde. Alle
klubber
med mange
deltagere,
typisk i alt
op imod 400
inkl. åbne
baner.
Det betyder
at vi tjener typisk 15.- 20.000 kroner på dette løb, samt at
Vennerne har et overskud på kiosken på nogle tusind kroner, som senere ender hos os. I alt udgjorde indtægten fra
vore ordinære o- løbsarrangementer i 2012 ca. 50.000 kr.
hvortil kom 23.000 fra DM Sprint.
Udover dette væsentlige punkt, er det jo sådan at alle orienteringsløb under DOF arrangeres af klubberne, som derved jo må tage deres andel. HSOK arrangerer i år Påske
Cuppen med 4 afdelinger, en afdeling af 3 Skåninger og en
Dansk, som i år for første gang var på den danske terminsliste, denne 1. og 2.divisionsmatch samt Nytårsnatløb som
klubmesterskabsløb. Derudover en lang række træningsløb, der tilbydes som Karruselløb.
Nå, til sagen. En divisionsmatch kræver en ret stor organisation.
O-bestyrelsen starter med at finde en Stævneleder (Rolf
Lund) og en Banelægger (Torben Seir) samt Stævne- og
Banekontroller
(Søren Østergaard og Laus Seir), og
beslutter hvilken skov, der skal løbes i.
Stævneleder og Banelægger i fællesskab finder stævneplads og startsted under hensyn til tilkørselsforhold og
parkeringsmulighed. Det sidste er faktisk det allerstørste
problem, da der skal skabes plads til op imod 200 biler.
Så går Banelægger i gang med banelægningen i samarbejde med Banekontrollant. Sidenhen skal skaffes mandskab

Annoncer i Sokken
Pris er fo r 2013

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

Dicte - en flittig deltager i Bjarnes ungdomstræning.
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Tips og Tricks
Jeg har i sidste øjeblik meldt mig til WMOC - også
kaldet WM for veteraner. Til dette og andre store løb
er der altid et prøveløb. Og hvad kan man så bruge et
prøveløb til udover endnu en dejlig tur i skoven?
Kortnormen er international, men der er alligevel forskelle fra land til land. Den største forskel er dog nok
hvilke billeder man danner sig i hovedet, når man på
kortet ser en grøft, en sten, en høj, en tæthed osv. De
erfaringer man har fra Nordsjællandske skove passer
sjældent helt til en udenlandsk skov.
En taktik til et prøveløb kan derfor være at gå rundt
med kortet i hånden og finde alt det, der er tegnet
ind. Det kan man gøre alene eller sammen med
andre. Jeg opsøger gerne områder, som jeg ved kan
være problematiske. Hvor tæt deres tætheder? Hvor
stenet er bunden, hvis den er tegnet stenet? Kan man
løbe i de gule områder. Kan man overhovedet se lysninger på lang afstand osv.

Til WMOC i Halden for mange år siden brugte jeg
hviledagen inden finalen til at prøve at være korttegner i et meget svært område, som jeg havde bommet i
dagen før. Jeg tog et hvidt stykke papir og gik i gang
og var et par timer om at tegne et lille område på fri
hånd. Bagefter kunne jeg sammenligne med kortet.
På grund af bommene var jeg desværre havnet i Bfinalen, men til den gik det til gengæld rimeligt godt,
takket være forberedelserne, tror jeg.
Rolf

En anden taktik kan være at tage nogle poster i konkurrencetempo og fornemme om det er muligt at holde kortkontakten i det tempo. Jeg gør som regel en
blanding af begge dele og kommer godt rundt i skoven - uden selvfølgelig at blive alt for træt.
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3 Skåningar och en Dansk
I år var arrangementet henlagt til Sydskoven af Teglstrup Hegn, i
hvilken forbindelse Helsingør Kommune havde stillet et særdeles
velbeliggende græsareal til rådighed som stævneplads, der var
beliggende lige op til skoven. Kommunen havde endda været så
venlig at slå græsset et par dage før stævnet, således at alle rammer omkring en god stævneplads var opfyldt, så en meget stor
tak til Kommunen for deres hjælp.
Normalt består deltagelsen stort set kun af deltagere fra Sverige,
hvilket vi dog i år ville forsøge at ændre på, således at vi også
kunne få danskere med til vores etape. Vi valgte derfor at slå
løbet op på O-service som et skovsprint, men desværre blev det
ikke den store succes, idet der ad den vej kun tilmeldte sig 18
personer, så det må vi evaluere omkring næste års stævne.
Men hvad danskerne ikke ville, ja, det ville svenskerne, idet der i
år blev sat rekord med over 800 deltagere, hvilket vi som arrangør naturligvis er glade for. Jeg fik mange tilkendegivelser fra de
svenske deltagere om, at etapen hos os er meget ønskelig, idet
vores skove omkring Helsingør er meget udfordrende, hvad
angår orientering, hvor Helsingborg ikke kan byde på de samme
skovkvaliteter, hvorfor de 3 øvrige etaper ofte foregår i parker og
bynære områder. Det skal dog også med, at ”Vennernes” kiosk
er meget populær blandt vores svenske
gæster, idet det hos os er tilladt at sælge
andet end sodavand til de riste pølser!
I år var banelægningen lagt i hænderne på
Rolf Lund, der som tidligere løste opgaven
perfekt, så en stor tak til Rolf, samt en lige
så stor tak til alle hjælperne, herunder især
”HSOK´s Venner” for den fantastiske kiosk.
Tak for i år, idet jeg samtidig skal oplyse, at
Helsingborg SOK allerede har meddelt mig,
at næste års stævne finder sted den 27. – 29.
juni.
Flemming L.

Flemming Larsen og Sven Eric Ericson. De har begge har været
med alle år på arrangørsiden.

DET GIK SÅ GODT!

Til divisionsmatchen d. 18 august er vi igen på banen.
Vi håber, at mange vil bage, både boller og kage, men også
komme og hjælpe til i kiosken på selve dagen.
Har I mulighed for det, kan I give besked til Verner Rundh
på tlf: 49211054 eller 22200617
Sisse

Da HSOK afholdt sin afdeling af Tre Skåninger og en
Dansk d. 15 juni, var det en dejlig sommerdag. Stævnet
blev afviklet på et stort græsareal bagved Løvdalsskolen.
Vennerne havde naturligvis en kiosk, og denne gang havde vi fået vores store flotte, nye vimpler sat op, så ingen
kunne være i tvivl om, hvor og hvem vi var.
Vi solgte rigtig meget den dag. Både kaffe, kage og boller,
men også pølser, øl og sodavand.
Svenskere er et herligt folkefærd. De var venlige og tålmodige, selvom køen de skulle vente i, var temmelig lang.
Ingen sure miner, kun glade smil og hyggelig snak. Vi havde en meget travl, men også god dag, og vi fik et
rekordstort overskud på hele 4485,- kr.

Vennernes nye vimpler
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Årets træningslejr gik til Lerbjergcentret, en spejderlejr få kilometer fra
Kirke Hvalsø. En dejlig lejr med god
plads. Vi var 42 deltagere, men heldigvis var der mange soverum, spisestue og endda en stor opholdsstue. Et
meget veludstyret køkken og gode
badeforhold. Næsten alle kunne få en
underkøje, og blandt de grå sokker er
det absolut en fordel.
Inden vi nåede så langt som til selve
lejren, gjorde vi holdt på en stor parkeringsplads, der grænsede op til Bistrupskoven. Her løb vi turens første
løb i en meget tæt og meget våd skov.
Efter løbet forsvandt de truende skyer, som havde ligget lidt tæt det meste
af formiddagen, og vi kunne spise
vores medbragte madpakker i dejlig
solskin.
Derefter kørte vi alle videre til lejren.
Knud Højer endda på sin cykel gennem skoven. Vi andre måtte udenom i
bil.
Så var der hygge for alle pengene. Der
blev læst, spillet kort, gættet kryds og

tværs, diskuteret løb osv. mens vi nød
eftermiddagens kaffe og kage.
Aftensmaden var en stor succes. Det
var et mandehold, der havde sammensat og kokkeret dagens menu.
Inden serveringen havde de endda
overskud til et yderst kulturelt indslag, forfattet af John Miéne, men sunget af hele holdet:
Mel: Menuen til Bellahøj
(som John så rammende har kaldt den)
Menuen som serveres her
Er kendt for sin aroma.
Den har en smag, som kræver mer`
Og sætter folk i koma.
På fransk det er ”Lie´vre Faux”
Men lad jer ikke narre,
det danske navn er også go´
Det er ”Forloren Hare”
Således kulturelt velforberedte nød vi
den dejlige mad.
Der er ikke så mange natteravne
blandt de grå sokker, og alle var i
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seng i rimelig tid, og kunne stå friske
og veloplagte op til et herligt morgenbord, og være klar til dagens stafetløb.
Vi samledes i opholdsstuen, hvor
John grundigt gennemgik stafetløbets
regler. Vi blev inddelt i hold og fik tildelt forskellige starttider, alt efter holdets alder og sammensætning. Så
gjorde alle virkelig alt, hvad de kunne. Alle ville gerne vinde, alle ville
gerne slå de andre. Knud Højer var
overdommer og skulle tage tider, når
alle på et hold var inde. Undervejs
måtte flere af de mest garvede orienteringsløbere sande, at ingen træer
vokser ind i himlen. Flere måtte tilbage til skoven og hente strimler. Men
sjovt var det og Storskoven Valborup
er en dejlig skov at løbe i.
De grå sokker spiser godt og meget,
og efter dagens stafet var vi alle sultne. Til frokosten bød Røde på snaps.
Inden vi skålede, sagde Røde et par
kloge og kærlige ord, til minde om
Palle Breuning.
Så var det blevet tid til endnu et kul-
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turelt indslag. Otte af os drog til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, mens resten
drog i samlet flok til Ledreborg Slot,
hvor der på forhånd var bestilt en guidet tur. Alle havde nydt deres tur, og
vi var endnu engang heldige kun at få
en byge, og derefter solskin.
Onsdag aftens menu var sammensat
af et hold kvinder, og også blandt dem
trives den poetiske åre. Eva Müllertz
havde til lejligheden skrevet et par
vers, også på Menuen til Bellahøj:
På træningslejrens anden dag
står damerne ved roret.
For os er det en hjertesag
at skabe kræs på bordet.
Vi sætter kursen ret mod syd
til Middelhavets kyster
og fikser kylling uden snyd
på lækre lår, ej bryster.
Vi forret også byder på
med ananas og krabber.
En lille skål vi have må
og nok en lille slapper.
Så kommer vore møre lår
for de er marineret
med grønne ris og andet får
I dem så smukt serveret.

Vennerne holdt igen i år som-

merens grill-fest Sct. Hans aften. Det
blev en dejlig aften. Vejret var med os,
selvom det hele dagen ikke så alt for
lovende ud.

Mange havde lyst til at prøve kræfter
med det linieløb, som Laus havde
planlagt, med poster lagt ind undervejs. Ved hver post var der spørgsmål,
der skulle besvares, så den udleverede tipskupon kunne udfyldes.
I år handlede alle spørgsmål om fugle,
og det må siges at vennernes ornitologiske viden er pæn stor. Der var
præmier til de to hurtigste og de to
med flest rigtige besvarelser, samt en
lille trøstpræmie. Jørgen Jensen var,
man fristes til at sige, som så ofte hurtigst. Lige efter kom Torben Jelager.

Og maden smagte godt og blev smukt
serveret. Og de grå sokker er, som det
fremgår af billedet ikke asketer.

De nyder gerne et godt glas vin eller
to.
Om torsdagen var der endnu et løb.
Denne gang i hold a to, som vi plejer,

og med en gåbane for dem, der foretrækker det.
Endnu en frokost som kunne nydes
udendørs, og derefter oprydning ved
fælles hjælp. Som førstegangs deltager
har jeg ikke noget at sammenligne
med, men jeg synes, det var en helt
igennem dejlig tur. Stemningen under
hele turen fortæller mig, at det var jeg
bestemt ikke ene om at synes. Så
tusind tak til Søren og John for deres
store arbejde med at arrangere årets
tur. Vi håber, at de har kræfter til flere
af den slags.
Sisse

Grill – fest

Søren Nielsen havde sammen med
Åse og Kurt flest rigtige svar, men da
Søren var hurtigst fik han førstepræmien. Gunnel fik trøstpræmien
for tredjepladsen og den gode og
positive energi, hun altid har med.
Efter løb og bad var grillen klar, og vi fik
alle sammen stegt vores bøffer og andet
godt, selvom der kom en lille byge undervejs. Mellem venner betyder det kun, at vi
rykker sammen (under teltdugen).
Det klarede igen op, og efter maden kunne vi lægge flere brændeknuder på, så det
blev et flot bål. Vi sang mange af vort
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hjemlands vemodige sange, men også de
lystige viser. Med Knud Højer som forsanger kan det kun gå godt.

Sisse

Motion
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HOLMEN
præmieskamlen (gudskelov blev hun
ikke nr. 1 for så havde hun skulle
slæbe en kontorstol med hjem) og vi
var alle mægtig stolte over at det var
VORES KLUB der skulle stå der.

Min debut på Holmen
Af Vibeke Knudsen

Bedre sent end aldrig …..
….. og her taler jeg ikke om at komme
sidst I mål eller komme for sent, men
jeg taler om at være med i fælleskabet
i vores fantastiske klub HSOK.

Jeg har i flere år hørt om Holmen
Milen som klubben deltager i og som
efter sigende skulle være et super
godt løb arrangeret af Søværnets
Idrætsforening rundt på Holmen
(Søværnets Officersskole)/Operaen/Christania med efterfølgende hyggeligt samværd og god mad.
Jeg har desværre ikke haft mulighed
for at deltage tidligere, men som jeg
startede med at sige bedre sent end
aldrig og i år havde jeg mulighed for
at være med …… og fremover vil jeg
sørge for at gøre alt hvad der står i
min magt for at have denne dag ledig
til brug det dette løb og hyggelige
samværd.

Da jeg denne dag var på vagt i Forsvarskommandoen, som ligger lige
ved siden af Søværnets Officersskole,
mødtes jeg med de andre HSOK’er
som havde taget toget sammen ind til
København og som i øvrigt meddelte
at de havde haft en super hyggelig
togtur. Der var god stemning fra starten af og som reglen jo foreskriver så
havde samtlige løbere fra HSOK jo en
god grund til, at lige præcis denne
dag skulle man bare lunte løbet igennem pga diverse ”knæskader”, ”skinnebensbetændelser”, ”dårlig søvn”,
”glemt at drikke vand i løbet af
dagen” og meget meget mere …..
gode undskyldninger for et mindre
godt løb før starten har vi masser af.
Selv gik mit løbeur tør for batteri lige
før starten, så jeg havde denne undskyldning for et mindre godt løb læs:
tid så ”jeg tager bare turen som et
træningsløb” men men men når så
først man høre kanonen fra Sixtus blivet skudt af, så glemmer man jo alt
om dårlige knæ, hofteskader, sure
koner, og små børn som ikke sover
om natten og så giver vi den alligevel
lidt gas og kompetitive er vi vel alle.
Alle kom igennem løbet med flotte
tider, bl.a. blev Helle Svendsen nr. 3 i
klassen Kvinder over 39 og skulle på

Men selv om vi alle løber for at få en
god tid og et godt løb, så er der alligevel plads til at hjælpe hinanden, hvilket jeg selv oplevede da Bent Solberg
var så sød at trække mig igennem
løbet (jeg havde jo ikke noget ur at
løbe efter) og det var guld værd for
mig, som er tilbøjelig til at løbe for
stærkt i starten og dermed ”dø” på de
sidste kilometer, men Bent holdt mig
”tilbage” så jeg fik en super god tid,
og i øvrigt var han så galant, at han
lod mig løbe over målstregen FØRST.
Tak Bent.
Efterfølgende var der socialt hygge i
Gynmastiksalen, hvor Flemmings
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MILEN
Efter maden fik vi stuvet os ind i de
biler der var til rådighed, så vi slap for
at skulle med toget hjem, selvom det
jo er nok så hyggeligt at køre i tog
sammen og gudskelov så glemte
Flemming af tage resten af maden ud
af min bil så jeg nød godt af resterne
sammen med mine drenge dagen
efter.

søde hustru Lis havde kreeret den
lækreste menu/buffet som vi alle nød,
med vores medbragte vin, vand, øl og
der var selvfølgelig også lidt sødt til
dessert. Tusind tak til Lis for det store
arbejde.

Så alle de som endnu ikke har deltaget i dette løb eller som har deltaget
før og som ikke var med i år, reserver
allerede nu datoen 26. juni 2014 for jeg
regner da med at Ivan arrangerer en
fælles klubtur igen næste år ….. jeg
har i alle tilfælde reserveret dagen.

Stadig god interesse og tilslutning
til torsdagens langtur, hvor vi
også har været heldige med det
gode vejr.
Du er også velkommen hvis du
kan træde møllen rundt, men det
skal nok være på en racercykel.
Vi kører torsdage kl. 09:00 fra
klubgården.
Oplysninger? “Maleren”40 37 56 43

Sidste nye model til
cyklister
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Tusind tak fordi i alle er så dejlige at
være sammen med i vores helt fantastiske klub

Det skal fejres, siger Søren

Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

