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Formand:
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Bankkonto:
Orientering:
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Klubhus:

Rolf Lund
Ruth Waidtløw
2255-0274114126
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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

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

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

3000 Helsingør

hsok-tilmelding@stofanet.dk

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

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

49 21 80 37
49 26 38 03
49 20 36 28
25 32 67 39
49 21 84 86

m.krogs@stofanet.dk
eva.mullert@email.dk

Sct Georgsvej 3 B.

3060 Esperg.

26 24 29 45

anoerregaard@yahoo.dk

HSOK's venner:
Formand:

Anni Nørregaard

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

Faste træningstider:

Orientering:

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

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

Klubbens
trænere og
kontaktpersoner:

Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Vennerne: Sisse Jørgensen
hogsjorg@stofanet.dk
Tlf.:49 21 84 86

olai@stofanet.dk
hogsjorg@stofanet.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
halvårligt

(undtaget passive)

Børn og unge til og med 25 år 262 kr.
Senior fra 26 år til 65 år
367 kr.
Pensionister fra 66 år
262 kr.
Familiekontingent ........................630 kr.
Passive minimum for et år. ..........210 kr.

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: Kurt Jørgensen

Søren Østergaard fotograferet fra påskeløbene
ved “Feriebyen” i Helsingør
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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
hver mandag og har været det i årevis. Imponerende. Men
også tak til de øvrige trænere som meget stabilt sørger for
at vi er sammen om vores interesse for at løbe og bevæge
os.
Af kommende arrangementer kan jeg nævne Grandprixløbene resten af året, 3 skåninger och en dansk i Teglstrup Syd den 15. juni og divisionsmatch i Klosterris den
18. august. Det er et overkommeligt program.

Bjarne har stor succes med sin børne/ungdomstræning. En
god håndfuld børn har deltaget i stort set alle træninger,
siden Bjarne startede i marts måned. Det er dejligt at der
igen er den slags liv i klubben.

Der har fornylig været afholdt et møde i motionsafdelingen om næste års aktiviteter. Der har været en nedgang i
antallet af deltagere til grandprixløbene og man blev på
mødet enige om at 2013 sæsonen bliver den sidste. I 2014
vil vi satse på: En stafet ved Kronborg, Kvindeløb, ½
marathon og klubmesterskaberne. Måske et 5. løb. Der ligger et stort arbejde i at arrangere løbene på selve dagen.
Men det rigtigt tunge arbejde ligger i at skaffe sponsorer, i
planlægning og markedsføring. En gruppe bestående af
Rikke C, Sussie og Kenneth vil gerne hjælpe med markedsføring. Jeg håber de har et højt ambitionsniveau. Der er
bevilget penge til brochurer eller plakater.
I det hele taget går det ikke uden frivilligt arbejde. Selvom
jeg er sikker på at alle de mange, der laver noget i klubben
godt kan lide det, gør det ikke noget at bakke deres arbejde
op med rosende bemærkninger eller give en hånd med.
Rolf

Bjarne har også taget initiativ til en o-klub-tur til Vikingedysten i juli måned. Jeg håber den bliver til noget. Det er
svært at forestille sig at Bjarne til efteråret- udover at passe
sit arbejde ved DSB - kan overkomme både ungdomsarbejdet og optakten til halvmarathon. Det bekymrer mig som
formand. Jeg er sikker på han gerne
vil have en hånd med til begge dele!
I O-afdelingen har vi vundet den
første af to divisionsmatcher. Rigtig
mange stillede op på dagen og fik
en forhåbentlig god tur i skoven. 1.
september skal vi dyste igen og det
bliver i Tisvilde Hegn. Sæt allerede
nu et kryds i kalenderen.
Motionsafdelingen kører med det
faste program. Trolle er der trofast

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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KULTURMINDE HOLDT FLYTTEDAG
Af Erik Trolle
Den gamle gård Lille Godthåb rummer i
dag lokaler for Helsingør Ski- og Orienteringsklub samt Helsingør Atlet Klub.

Velkommen til:
Maggie Ingemann Mûller. Junior
Århusvej 30
3000 Helsingør
Alfred Johansson. Junior
Torvegade 3 B. 4tv.
3000 Helsingør

Ved indgangen til HAK´s lokaler lå en
gammel granit sten som er forsynet med
inskriptionen H H 1875.
Ingen har kunnet forklare baggrunden for
den gådefulde sten.
Lars Bjørn Madsen har for Helsingør Kommunes Museer udarbejdet et jævnføringsregister for Ejendomme på Helsingør Købstads mark- og overdrevsjorder før 1920.’
Ved et opslag i dette register kunne det konstateres at Lille Godthåb i perioden 1842
til 1885 var ejet af Hans Hansen og dermed kom forklaringen på inskriptionen for
dagens lys.

Ny adresse:
Pernille Hansen
Gefionsvej 87
3000 Helsingør

Senere blev den lille gård overtaget af sønnen Christian Nicolai Hansen og da oliemøller C. Petersen byggede villa Tårnhøj (i dag feriebyen) erhvervede han samtidig
Lille Godthåb.

Lotte Waldorf Jensen
Kelleris Høj 20
3060 Espergærde

I 1919/1920 blev begge gårde opkøbt af Helsingør Kommune og Lille Godthåb indrettet som klubhus for Helsingør Golf Club som senere byggede eget hus længere
ud af Gl. Hellebækvej.
Den gamle sten holdt fredag den 10. maj flyttedag. Nu ligger den ved indgangen til
klubgården og det skyldes ikke mindst hoved- entreprenøren Erik Skovbøg og en
flok fredagsløbere.

OBS

OBS

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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Rapportering fra kassereren.
Nu er det allerede
et par måneder
siden Gull-May
overlod jobbet til
mig, og jeg trives
godt med det.
Den første tid var
lidt tidskrævende,
ikke på grund af selve kassererarbejdet, men fordi der er en masse administrativt arbejde med at overføre rettigheder til en ny person. Bankkonti
med tegningsrettigheder og adgang til
netbank, adgang til Skat for indberetning af løn og feriepenge og ændring
af adresse hos officielle myndigheder.
Alt sammen noget som tager tid, for
koder og nøgler skal sendes uafhængigt af hinanden. Og så når det hele
endeligt dukkede op, så kunne jeg
ikke få skidtet op at køre på min pc.
Så var der jo ikke andet at gøre end at
ringe til support for at få hjælp. Jeg
har endnu aldrig været så heldig at
være den første i køen, og så er det jo
bare om at blive hængende i røret
(siger man stadigvæk røret?). Det skal
så siges, at når man så får kontakt, så
er personalet meget søde og hjælpsomme. Rekorden for ventetid har
Nordea – en hel dag. Jeg prøvede
mange gange, men når jeg havde
tastet alle de oplysninger ind som den
automatiske stemme bad om, blev jeg
henvist til at ringe senere – og Nordea
lagde bare røret på.
Heller ikke Klubmodul har været
særlig hjælpsom da det virkelig gjaldt.
Efter at programmet havde kørt smer-

tefrit i 3 uger, kunne jeg pludselig
ikke logge ind. Jeg blev hele tiden
afvist. Klubmodul kunne ikke se at
der skulle være noget galt da de selv
kunne komme ind med mit navn og
password. Altså måtte jeg selv finde
ud af det. Men hvordan skulle jeg det,
når alle andre programmer virkede.
Endnu en dag var jeg ved at gå ud af
mit gode skind. En kasserer uden
adgang til bogføringsprogrammet dur
ikke. Sent om aftenen fik jeg den idé
at logge ind bagom ligesom jeg er
nødt til at gøre når jeg benytter Nordea netbank. Og så lykkedes det, men
jeg synes at det er dårligt at Klubmodul ikke ville hjælpe. Af min søn Bjarni (som er medejer af Ordbogen.com)
og derfor er informeret om de problemer der kan være i forbindelse med
adgang til hjemmesider, så skyldes
det sandsynligvis at Klubmodul
benytter Java, og Internet Explorer 10
understøtter ikke Java, derfor kan der
opstå problemer.
I skrivende stund fungerer alt som det
skal, og jeg synes selv – bortset fra
ovenstående problemer – at jeg er
kommet godt fra start. Jeg har fået en
fast rutine med at tjekke min mail:
kassererhsok@gmail.com dagligt. I
starten syntes jeg det væltede ind med
mails, men nu har jeg vænnet mig til
det, og kan hurtigt overskue hvad det
drejer sig om. Det overrasker mig dog
at der er så mange udlæg til o-løb. Jeg
kan allerede nu forudse en større
afstemningsopgave, med at finde ud
af hvor meget hver enkel o-løber skylder i løbsafgifter. Her i slutningen af
maj måned har klubben lagt kr. 25.000

ud. Det er da godt at motionsløberne
betaler direkte til løbsarrangør når de
deltager i et løb!
Jeg burde have vidst det, for det har
fremgået af alle årsregnskaber. Men
jeg blev alligevel lidt overrasket over
at klubben betaler et årligt kontingent
på kr. 30.500,- til Dansk OrienteringsForbund. Derudover betales der
løbsafgift ved afholdelse af løb med
løbere udefra. For eksempel har klubben betalt kr. 11.376 i løbsafgift ved
Påskecup til Orienterings-Forbundet.
Gad vide hvad vi får for de mange
penge. Det kunne måske være en idé
at man fik nogen til at redegøre for
dette – evt. i Sokken.
I mit sidste indlæg skrev jeg noget om
at Klubben burde satse mere på at få
lidt mere modne medlemmer.
Oplægget er ikke glemt, og jeg har
tænkt at tage fat efter sommerferien.
Mine tanker går i retning af at få fat
på folk, som måske aldrig har overvejet at løbe orientering, fordi de ikke
kan forstille sig selv løbe. Men selvom
man ikke løber kan man sagtens have
glæde af at bevæge sig i skoven efter
et kompas, og som medlemmer kan vi
have lige stor glæde af hinanden.
Kender du nogen som kan lokkes til
at gå orientering, så begynd allerede
nu at fortælle om muligheden for at få
sjov motion. Jeg er allerede begyndt at
motivere en af mine brødre, og det er
lige ved at lykkes. Som ryger vil han
have godt af det. Og husk at klubben
har et tilbud om 6 gratis træninger.
Ruth Waidtløw

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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Tips og Tricks

Har du det på den måde, så læs mere her:
1. Tænk positivt: Tænk på løb, hvor du har klaret det godt.
Tænk på det spændingsniveau du havde den gang. Men
gå ydmygt og koncentreret til opgaven.

Der er mange ting, der er svært. F.eks. kan det være svært
at vide at andre er afhængig af ens præstation. Det kan
godt være helt blokerende i forbindelse med stafetter eller
divisionsmatcher, men det kan også være almindelige løb,
hvor man lægger et pres på sig selv, som kan være helt
invaliderende. Før det indledende sprintheat til WMOC
sidste sommer, var jeg rystende nervøs inden start, fordi
jeg året før havde sprunget en post over og gerne ville
vaske den plet væk. Det kunne være gået galt, hvis ikke jeg
havde brugt nogle af de teknikker, der står nedenfor. Til
selve finalen var jeg langt mindre nervøs.

2. Adskil selvværd og selvtillid: Sig til dig selv, at du er
okay, præcis som du er. Og husk: Selv de bedste har haft
en off-day eller mange.
3. Hav fokus på dine stærke sider: Det kan være du er god
til kortlæsning, til kompasgang eller til at løbe.
4. Vær realistisk: Ingen er forpligtiget ud over sine evner.
5. Slap af. Hvis du har det med at køre dig selv op kan
man hente inspiration i meditationsteknikker eller musik.

Til DM sprint og
DM-ultralang
havde nogle af
klubbens rutinerede en god dag eller i hvert fald en
bedre dag end
mange af deres
konkurrenter.
Jørgen, Lene, Rolf
og Peter.

6. Kast dig ud i det: Tilmeld dig til stafetter og divisionsmatcher og bliv hærdet.
7. Vær lidt nervøs. Nervøsiteten er din ven. Det er tegn på
at du tager opgaven seriøst.
8. Alternativet er at du ikke kommer ud at løbe - og hvor
sjovt er lige det?
Dine konkurrenter og klubmedlemmer glemmer hurtigt
dine dårlige præstationer ....hmm... jeg er dog blevet mindet om dårlige løb i op til 10-15 år efter!
Rol
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Kenny har hentet inspiration fra mange forskellige retninger - kranio sacralterapi, osteopati, zoneterapi, akupressur,
rolfing, organmassage, kiropraktik mm, men hvor f.eks. en
kiropraktor som regel går ret håndfast til værks, gav Kenny indtryk af at kunne føle sig frem og kunne klare sig
med meget beskedne berøringer, som i hvert fald ikke ville
kunne gøre en skade værre - men som så vidt jeg kunne
bedømme - højst sandsynlig hjælpe. Kenny vil helst ikke
have at folk skal tro det er hokus pokus, men at det er
resultatet af reel viden om kroppens anatomi og fysiologi.
Kenny tager sig både af pludseligt opståede skader, men
han anbefaler man tager den helt store tur strukturel integration, hvor hele kroppen bliver bragt i balance. Se i
øvrigt hjemmesiden: www.atreatmeant4you.dk

Mange er kaldede men få er de udvalgte.
Kenny Bagge er kropsterapeut, med en uddannelse inden
for osteopatien. Han repræsenterer firmaet
aTreatMeant4you. I de senere år har han haft klinik på
Nansensgade i København, og nu har han allieret sig med
aTreatMeant4you, med beliggenhed på Humlebæk Stranvej 77, 3050 Humlebæk. Kenny holdt foredrag i klubben i
midten af april.
Alternative behandlere er der rigeligt af, men der er ingen
garantier i branchen.
20 var mødt op til spisning og yderligere ca. 10 stødte til,
da foredraget begyndte. Kenny gjorde sit bedste for ikke at
være en mirakelmager, men det lignede unægteligt mirakler, da han “behandlede” Rikke, Jørn, Birgitte, Rikke eller
mig selv. Vi kunne dårlig nok mærke, hvad det var han
gjorde, men det var tydeligt, at der var sket noget, der kunne mærkes i kroppen.

Kenny “har fået godt fat i Rikkes hoved”

Klubben har valgt
at tegne et sponsorat (som ikke
koster klubben
noget) men som
betyder at du kan
få behandlinger til
en noget billigere
pris end normalprisen. Se annonce i
bladet.
Rolf
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ORIENTERINGSAFDELING EN
3 Skåningar och en Dansk

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

Vi er jo en klub med mange traditioner omkring arrangementer. Et af disse traditionsrige arrangementer er vores
andel af ”3 Skåningar och en Dansk”, der i år finder sted
lørdag, den 15. juni.

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

I år foregår arrangementet med udgangspunkt fra ”Løvdalsskolen”, hvor parkeringen finder sted. Herfra er der
ca. 300 meter til stævnepladsen , hvor Helsingør Kommune har stillet et stort og meget anvendeligt græsareal til
rådighed for os. Fra stævnepladsen er der meget fin
adgangsforhold til selve løbsområdet, der, som de fleste
nok har gættet, er Sydskoven af Teglstrup Hegn.
Arrangementet består som vanlig af 4 etaper, hvor tilmeldingen hertil sker til Helsingborg SOK, jfr. link herom via
vores hjemmeside.
Omkring vores etape har vi i år forsøge at ”lokke” nogle
flere danske orienteringsløbere til at deltage ved at tilbyde
dette gennem ”O-Service ” hvor interesserede (herunder
naturligvis HSOK´ere) kan tilmelde sig uden at skulle tilmelde sig de øvrige 3 etaper, der foregår i Sverige omkring
Helsingborg, så i år vil der være rig lejlighed for at prøve
kræfter med de mange svenske deltagere, hvor vi forventer op mod 700 deltagere.
Banelæggeren for vores andel er i år Rolf Lund, som tidligere har varetaget denne rolle med stor succes, så mød
bare op på dagen, hvor der tillige tilbydes åbne baner.
Hvis nogle af jer har lyst til at deltage som hjælper i arrangementet, så meld jer meget gerne til Rolf eller undertegnede.
Flemming L.

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

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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Påske Cup 2013
HSOK fortsatte sammen med Fredensborg OK Påske
Cup'en som et alternativ til påskeløbene i Jylland.
Vi forsøger stadigvæk at skabe et hyggeligt arrangement på et beskedent plan, men dog stadigvæk med
toiletvogne på stævnepladsen
HSOK PÅSKE CUP er en gennemgående konkurrence
over 4 afdelinger, hvoraf de 3 bedste tæller i det samlede resultat.
Løbene var efter "put and run" princippet, dvs. hvis du
er tilmeldt, møder du blot op og starter alle dage mellem kl. 10.00 og 11.00.
Der var gennemgående 160 deltagere, hvilket må siges
at være ganske tilfredsstillende.

Klubtøj
Vi er ved at indhente priser og tøjsortiment fra Trimtex.
(www.Trimtex.no ) der hvor vi
tidligere har købt vores klubtøj.
Vi afventer nogle vareprøver hjem
for at se og mærke kvaliteten.
Vi regner først med at I kan se og
afprøve tøj efter sommerferien,
men hold øje med hjemmesiden.
Tøjsortimentet blir nok:
løbejakke med foer (den vi mest
bruger som overtræksjakke) og en
løbejakke uden foer.

2 forskellige slags tights. En slidstærk orienteringstight og en lidt
blødere løbetight
brændenældebukser
overtræksbukser
singlet
kortærmet løbebluse
O- bluser, en med V hals og en
med lynlås
halsrør
Venlig hilsen Birgitte Kryger og
Lene Jensen
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Aktivitetskalenderen
Juni
01.06.
02.06.
03.06.
05.06.
05.06.
06.06.
07.06.
08.06.
10.06.
11.06.
12.06.
13.06.
14.06.
15.06.
15.06.
17.06.
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
24.06.
26.06.
28.06.
29.06.
Juli
01.07.
03.07.
05.07.
06.07.
08.07.
10.07.
12.07.
13.07.
15.07.
17.07.
19.07.
20.07.
22.07.
24.07.
26.07.
27.07.
29.07.
31.07.
August
02.08.
03.08.
05.08.
07.08.
09.08.
10.08.
12.08.
14.08.
16.08.

11:00-12:45
10:00-11:30
17:00-18:00
11:00-12:30
17:00-18:00
17:30-21.30
10:00-13:30
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-17:30
17:00-18:00
17:30-21:30
10:00-13:15
07:00-13:00
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-18:00
17:30-21:30
10:00-13:15
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-18:00
10:00-13:15
11:00-12:45

Lang løbetur 70 min.
Craft Grand Prix
Turbotøserne Løb fra Klubgården
SKOVCUP kun for børn og unge
"Sjoskertræning" fra Klubgården
Sommercup Ballerup Ok
De Grå Sokker GRIB SKOV
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
Trænings løb Horserød - Esrumvej
"Sjoskertræning" fra Klubgården
Sommercup Ballerup Ok
De Grå Sokker KROGENBERG
3 skåninge og 1 Dansk Alle hjælper
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården
Sommercup Ballerup Ok
De Grå Sokker TEGLSTRUP SYD
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården
De Grå Sokker HORNBÆK
Lang løbetur 70 min.

17:00-18:00
17:00-18:00
10:00-13:15
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-18:00
10:00-13:15
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-18:00
10:00-13:15
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-18:00
10:00-13:15
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-18:00

Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården
De Grå Sokker DANSTRUP v. søen
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården
De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ.
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården
De Grå Sokker NYRUP Smedebakken
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården
De Grå Sokker KLOSTERRIS
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården

10:00-13:15
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-18:00
10:00-13:15
11:00-12:45
17:00-18:00
17:00-18:00
10:00-13:15

De Grå Sokker HAMMERMØLLEN Eden
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården
De Grå Sokker EGEBÆKSVANG
Lang løbetur 70 min.
Turbotøserne Løb fra Klubgården
"Sjoskertræning" fra Klubgården
De Grå Sokker HORSERØD N. Esrumvej

Golden Days

o
o

o-

o-

Tak til hjælperne, som var med til at gøre Golden Days
arrangementet til den kæmpe succes det var for kommunen.

o

Dagen før..altså om torsdagen kontaktede jeg kommunen
som fortalte at der var 60 forhåndstilmeldte børn...så det
skulle ikke blive noget problem.

o

Da dagen så oprandt, med varme og sol væltede det ind
med folk på værftet som tilmeldte sig ved ”sidste øjebliks
tilmeldingen”
Louise, Gull-May og Sisse fik utroligt travlt i startboksene,
og i stedet for at starte et hold hvert minut måtte vi ned på
et halvt minut, og i timen imellem kl 16 og 17 startede vi
120 hold med imellem 2 og 15 deltagere på holdene.
Der var konstant en kæmpe lang kø for at komme igennem
start boksene, og vi regner med at der var et sted imellem
600 og 800 deltagere i løbet.
Jørgen og Henning havde nok at se til i forgænger overgangen over havnevej/skinnerne..et job de klarede til ug
selvom der jo nok var i omegnen af 1200 til 1600 personer
der krydsede overgangen.
Ungdomsafdelingen var også mobiliseret, og stod for
uddeling af flyers om HSOK til de mange deltagere.
Efter løbet var der cirkus for de børn der var interesseret i
det, og de fik både medaljer og madpakke, ligesom der var
mulighed for en ridetur på en hest eller kamel.

Faste poster

Et super flot kommunalt arrangement støttet af HSOK og
Dansk Orienterings forbund

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

Bjarne
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Klubmesterskaberne 2013
En dejlig majdag med lysegrøn bøgeskov og anemoner,
som blomstrede på sidste dag. Laus havde lavet nogle
gode baner i Egebæksvang, som ellers ikke regnes for en
orienteringsmæssig perle. Men lige netop ved løvspring,
før brændenælderne er kommet op og før myggene klækket er den skov ganske udfordrende og dejlig at løbe i.
Peter Larsen var suveræn igen i år med en km-tid som er
uhørt for en mand der er fyldt 80 år for snart et par år
siden.
De øvrige mestre blev:
Damer : Louise B Jensen
Drenge : Hjalte Søgaard
Piger : Sarah Nommesen
Årets snegl gik til Soon Ae Cho, og årets skildpadde til Leif
Sewohl.
Efter løbet var der Italiensk aften i klubgården. Jeg var selv
tilfreds med den mad, jeg havde lavet og det var der heldigvis også andre, der var. Tak for ros. Opskrifter kan ses
på www.hsok.dk.
Rolf
klubmesterskaber Herre 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Peter Larsen
Rolf Lund
Jørgen Jensen
John Miene
Jacob Vang
Jan Larsen
William Lund Christensen
Leif Sewohl
Knud Engelsholm
Henning Nielsen
Mogens Waidtløw
Arne Olsen
Jørgen Quist
Niels Frederiksen
Torben Bagger

”Skildpadde”

tid
30.19
37.22
38.42
40.24
45.00
48.24
59.07
60.17
63.33
64.44
71.37
72.25
82.04
83.00

3
6,2
4,1
4,5
4,8
4,8
6,2
4,8
4,1
1,8
4,5
4,5
3
4,8
6,2

klasse
H 80
H 55
H 75
H 70
H 65
H 65
H 21
H 65
H 75
H 85
H 70
H 70
H 80
H 60
H 50

32.24
37.36
43.42
43.48
45.17
51.30
54.20
57.33
63.01
66.15
udgået

2,9
3
3
4,8
3,7
3,7
41
3,1
2,9
4,1
4,5

D 21 B
D 70
D 70
D 55
D 65
D 65
D 60
D 65
D 21 B
D 60
D 40

15.08
15.45
19.13

2,2
2,2
2,2
2,2

Beg.
Beg.
Beg.
Beg.

2,2
2,2
2,2

Beg.
Beg.
Beg.

Ej start

km

klubmesterskaber Damer 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Louise B Jensen
Marie Krogsgaard
Jette Lassen
Lene Jensen
Inge Olsen
Lise Sewohl
Anne Sørensen
Anni Nørregaard
Scoon-Ae Cho
Ruth Waidtløw
Karina Dixen

”Snegl”

Klubmesterskaber Piger 2013
1
2
3
4

Sarah Nommesen
Dicte Andersen
Maggie Müller
Sophie Petersen

Ej start

Klubmesterskaber Drenge 2013
1
2
3

Hjalte Søborg
Mikkel Stamp
Alfred Gantriis

15.27
15.34
19.01
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Divisionsmatch i Tokkekøb Hegn

en frisk gut, Magnus Thrane, H8 med for første gang
og var kun ét min. efter den første. Også Pernille
Hansen, D2 er ny i klubben, men er med sin sikre
andenplads en kærkommen forstærkning. Rikke
Christensen imponerede med sin hurtighed, idet han
var 17 min. foran nr. 2.
Begynderbanen blev domineret af HSOK, idet klubben ved Soon-Ae Cho, Dichte Andersen, Maggie
Müller, Sophie Petersen og Alfred Gantriis blev nr.
1,2,3,4 og 6. Bjarne B. Jensen kunne glæde sig over,
hans elever havde lyttet efter ved træningen.
Det blev en god dag i Tokkekøb Hegn, hvor tågen lettede, netop som matchen begyndte. Stemningen var
god, og de medbragte kager blev sat til livs, mens
resultaterne blev studeret. Resultaterne: HSOK-Køge
69-57, HSOK-O63/Maribo/NFR 66-49 og HSOKOK73 63-58.
Tak til de fremmødte den 14. april. Men vi må ikke
hvile på laurbærrene. Til den næste match, efter sommerferien, skal vi gerne have samlet en endnu mere
slagkraftig trup, og ikke mindst med flest mulige
unge løbere. Så skulle der være mulighed for en ny
sejr og adgang til den afgørende oprykningsmatch.
Eva Müllertz

Det flaskede sig for HSOK, da vi den 14. april mødte
vore modstandere i den første match i fjerde division.
Mødet fandt sted i Tokkekøb Hegn. På forhånd var
der en vis optimisme, da det var lykkedes at samle et
hold på godt 50 deltagere. Men en vis usikkerhed var
der alligevel, da det var første gang efter ændringen
af reglerne. Tidligere var der 12 baner, nu er der 17
grupper, benævnt H1, D1, H2 osv. Det øgede antal
grupper er nok en fordel for HSOK, ikke mindst for
de ældre løbere, der er markante i klubben.
Desværre blev syv af de tilmeldte, grundet sygdom
og andre årsager forhindret i at stille op, men alligevel kom HSOK sejrrigt ud af denne første match. Det
hænger bl.a. sammen med, at ret mange af klubbens
løbere huserede i toppen af deres gruppe, hvilket
giver flere point. Der var således syv af løberne, der
vandt deres gruppe: H1 Rolf Lund, H2 Bo Bertram,
H5 Jørgen Jensen, D5 Mette Bertram, D7 Rikke Toft
Boesen, D8 Rikke Christensen og 9 (den gruppe er for
begge køn) Soon-Ae Cho. Fire HSOK´ere besatte
andenpladser: H8 Magnus Thrane, D1 Lene Jensen,
D2 Pernille Hansen og 9 Dichte Andersen.
Det er dejligt, når nye løbere kommer til. Således var
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Tag med på HSOKs sommertræningslejr
+ 3 dages i Sønderjylland.

Lørdag den 6 Juli : Morgenmad på belægningen afgang til
Stensbæk. Kl 13 første start Stensbæk Nord. Hjemkørsel,
bad afgang til Jels, Vi deltager i vikingedystens fælles grillaften på Jels skole. Briefing om søndag.

HSOK Orientering inviterer på sommertur til Sønderjylland fra tirsdag den 2 juli til søndag den 7 Juli, en tur for
ungdom, seniorer og veteraner, baner og træning for alle.

Søndag den 7 Juli: Morgenmad på belægningen, herunder
smøring af madpakker…afgang til Stensbæk syd første
start kl 10. Præmieoverrækkelse og hjemrejse til Helsingør

• Vi skal bo på flersengsstuer på Flyvestation
Skrydstrup

Hele ugen vil der være opstillet sprintbane på flyvestationen, med rekord tavle for både unge og de meget unge.
Præmier sidste dag.

• Træning: Blandt andet i det gamle DM terræn ”
Pamhule”

For voksne (fyldt26) gælder: Du tilmelder dig Vikingedysten på O-service og i deler transportomkostningerne i
bilen, (ungdomsløbere betaler klubben for) herudover
koster overnatning, incl dyne, pude og sengetøj/håndklæde, mad og træning, kort og 6 dages sublimt selskab 900 kr.
Du tilmelder dig turen på klubmodul på hjemmesiden
eller på liste i klubgården

• Træning: De olympiske orienteringslege,
indledende og finaler.

• Deltagelse i 3 etapes løbet ”Vikingedysten” en

etape er sprint på flyvestationen hvor vi bor…
to etaper går i fantastiske Stensbæk med
indlandklitter

For ungdom (ikke fyldt 26) gælder: Du tilmelder dig og
betaler til Bjarne, turen koster for ungdom 350 kr + 25 kr i
startafgift pr løb i Vikingedysten. Startafgiften kommer på
den årlige opkrævning.

Program:
Tirsdag den 2 Juli :Afgang fra Helsingør
over middag, ankomst indkvartering, rundvisning, skumringssprint Vojens fritidscenter, bad, briefing om onsdag.

For alle gælder: Drikke varer er for egen regning, der vil
være muligheder for indkøb hos træner teamet.

Onsdag den 3 Juli :Morgenmad i kantinen, afgang til Pamhule skov vest, træningsløb med sport ident. Frokost kantinens store varme buffet (i Jylland spiser de varm mad til
middag) siesta afgang til eftermiddagstræning Pamhule
vest, med sport ident. Bad, resultater, aftensmad (kold) briefing om torsdag

Vi skal være mindst 20 for at turen gennemføres og du skal
være medlem af HSOK for at deltage, der er ikke noget
max loft. MEN hvis vi ikke selv kan fylde pladserne op
sælges de resterende pladser til andre interesserede hvis
der er nogen. Interesserede som ikke er HSOK medlem
kan lægge ”interesse anmærkning” som sms på 22342524
prisen er her 900.- + transport og startafgift…uanset alder.

Torsdag den 4 Juli: Morgenmad i
kantinen, ”De olympiske orienteringslege” formiddag indledende
afdelinger, kortlæsning, sprintbane,
punkt orientering, afstandsbedømmelse, o-løb, og sprintorientering
Pause varm mad i kantinen, siesta, eftermiddag de olympiske finaler, aftensmad, medalje ceremoni, briefing om fredag

Sidste tilmelding er torsdag den 20 juni, det er lidt tidligere
end tilmeldingsfristen til vikingedysten, men skyldes ferietiden og bestilling.
Jeg håber mange vil være med, bare det vi skal bo på en
levende dansk luftbase med soldater, sikorsky helikoptere
og F 16 fly bliver sikkert en oplevelse. Vi prøver at lave
spændende træning, men der er også plads til feks en tur
over grænsen.

Fredag den 5 Juli: Morgenmad i kantinen, formiddag
sprint træning i Vojens. Frokost, siesta opladning kl 18:00 1
afdeling af Vikingedysten… Sprint på Flyvestationen.
Aftensmad (kold) Briefing om lørdag.

Ses vi ? Hilsen Bjarne
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VENNERNES KIOSK

HSOK´s Venner
inviterer til

O-bane og Sct Hans grill
søndag den 23. juni 2013
Start mellem kl. 17.00 og 17.30 fra Klubgården.
Banen vil være med hjernegymnastik ved posterne.
ca. 3 km. Lang i fugleflugt.
Man kan både gå og løbe banen.
Der vil være præmier, både for hurtighed og snuhed.
Start og mål er på terrassen.

Lørdag d. 15. juni arrangerer HSOK igen deres afdeling af Tre Skåninger og en Dansk. I år foregår løbet
ved Løvdalsskolen.
Vennerne arrangerer kiosk og efterlyser derfor folk til
at bage kager og boller.
Hvis I har lyst og tid til
at bage, så kan I give
besked til Verner Rundh
på tlf: 49211054 eller
22200617. Vi siger tak på
forhånd.

Grillen er klar til at stege den medbragte mad
kl. ca. 19.00.

Husk
selv at medbringe alt det spiselige samt kaffe.
Vi sørger for at bordet er dækket.
Øl, vand og vin kan købes til sædvanlige
VENNE-priser.
Bålet bliver tændt når maden er indtaget.

Vi vil også gerne have
folk til at hjælpe i selve kiosken på dagen,
og hvis det er en
mulighed for dig/jer
kan I give besked til
Anni Nørgaard på
tlf: 26242945
Vi håber det bliver en god og sjov dag mellem 600 –
700 glade og energiske svenskere.
Sisse

Hele dette flotte arrangement (incl. udgifter
til o-kort, præmier, m.m.) fås for
75,00 kr. pr. person
Tilmelding:
Anni Nørregaard
Helst på email anoerregaard@yahoo.dk
eller tlf. 26242945
Senest lørdag den 15. juni 2013
På gensyn og husk sangbogen
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Annoncer i sokk e n
I år har HSOK modtaget to donationer fra Vennerne.
Vi har bevilget 15.750, - kr. til indkøb af nye poststativer. Poststativerne er superlette og vil gøre det meget
nemmere for banelæggerne at sætte poster ud. Hvilket særlig har betydning i de større løb, som f. eks.
Påskeløbene.
Dernæst har vi givet penge til den meget nødvendige
lyddæmpning af Klubgården. Her blev der givet
13.798, - kr.
Det er altid godt at have gode VENNER.
Sisse.

P ri ser f o r 2 0 1 3

1 /1 side... . . . . 2 , 0 0 0 kr . pr . å r
1 /2 side... . . . . 1 , 2 0 0 kr . pr . å r
1/4 side... . . . . . . . 6 0 0 kr . pr . å r
mini mum. . . . . . . . 5 0 0 kr . pr . å r

Henv.: Kurt Jørgensen.
Tlf.: 49 21 54 32 / 28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk
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ÆNDREDE TRÆNINGSDAGE FOR
HSOKs UNGDOMSHOLD

der. Efter løbet kunne man
bruge de sidste kræfter på
sprintbanen, og tanke op i
teltet med rugbrødsmadder, alt i frugt og saftevand. Alle har fik et “skovpas” som skal medbringes hver gang vi skal til
skovcupdeltagelse i 1
skovcup giver et stempel i passet og 4 stempler udløser en
præmie til finalen. Næste runde var ren tøsetur til Lystrup.
Med afbud fra Alfred, og en Mikkel og Mathias der ikke
kunne, var der kun piger til skovcup i Lystrup ved Slangerup.

Så er det forår og snart sommer, det betyder længe lyst om
aftenen, og at vi flytter lørdagstræningsløbene til om tirsdagen, og da der samtidig er både Skov cup og minikursus
så ser træningsplanen for HSOKs ungdomshold sådan ud i
Maj/Juni Hvis der ikke står andet er mødetid og sted
Klubgården kl 16 uanset træningssted.
Lørdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag

11. maj
14. maj
15. maj
21. maj
24. maj
22. maj
28. maj
29. maj
04. juni :
05. juni
11. juni
13. juni
18. juni

Mini Kursus i Hillerød
Klubmesterskaberne
Skovcup i Tokkekøb Hegn
Træning i Teglstrup Hegn
Hjælpe ved ”Jagten på lille Virgils skatte”
Skovcup i Bidstrup Hegn
Træning i Risby Vang
Skovcup i Valby Hegn
Ingen træning på grund af finalen i morgen.
Skovcup finale i Klosteris Hegn
Træning i Horserød Hegn
Løb i Ballerup
Ungdomstræning i klubgården.

Mini Ungdomskursus i Hillerød
HSOK deltog også
sammen med 22
andre børn i minikursus i Hillerød. Det gik
der en lørdag med:
Sæt signatur og definition sammen.Signatur stafet. En afmærket bane hvor man skulle se på signatur og naturfrokost i det grønne. Baner med 1.2 km o-løb i
stigende sværhedsgrad med sport ident og startprocedure
Skov stratego
Kage og is
En hyggelig dag i god vejr.

Sommer afslutning m/spisning 2 til 7. juli
Sommer træningslejr Sønderjylland følger nærmere.
Herefter sommerpause til tirsdag 20. august
Tirsdagstræningsløbene:
Så er vi igennem de første tirsdags træninger, hvor ungdomstræningen er forlagt til de voksnes træningsløb. Tirsdag var vi i Danstrup hvor Flemming Wendelboe og Birgitte Krüger havde lagt nogle gode baner, ikke mindst en
rigtig god begynderbane, og en spændende let bane. Der
var 2 nye drenge med til træning, Mikkel og Harald på 12
år. Det var også Dictes fødselsdag, så udover spaghetti
med kødsovs, (som Sarah kalde “en anelse tynd”), var der
frugtsalat som Dicte havde med og islagkage, en værdig
måde at fejre Dictes fødselsdag på. Næste tirsdags træning
var i Nyrup Hegn hvor vi sammen med næsten 50 andre
løb på de baner Leif Kofoed og Kirsten Ellekilde havde
lavet. Denne tirsdag spiste vi sammen med de voksne som
skulle høre et foredrag af skovfogeden bagefter.
Skovcup
Skovcuppen er i gang, næsten
200 børn var med ved første
løb i Rudeskov og 128 deltog i
det andet løb i Lystrup skov
ved Slangerup. HSOK ungdom
deltog med ved begge løb.
Forårets runde i skovcuppen blev skudt i gang i Rude skov
v/Holte i super flor vejr. 200 børn og unge tumlede sig på
de mange baner i forskellig sværhedsgrad og HSOK stillede med Sarah, Dicte, Mie, Mikkel, Alfred og Maggie. Sarah mangler på billedet da hun skulle hurtigt hjem til spej-
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Springtime 4. maj 2013
10 km gadeløb i Helsingborg.
Det var et dejligt gensyn for mig at deltage i dette års
udgave af Springtime. Op igennem firserne og halvfemserne var vi en stor flok Hsok’ere, som hvert år drog til Helsingborg for at deltage i dette festlige kuperede gadeløb,
som fandt sted den første søndag i maj kl 11.00. Der var
altid super stemning på Sundbussen på vej over Øresund –
René Nielsen førte an med gode bemærkninger og underholdning. Vejret viste sig altid fra den bedste side–solskin
og nyudsprungne bøgetræer! Omklædning og opvarmning foregik oppe ved Kärnan og så ellers ned til start i
Drotninggatan ved Rådhuset.
I dag går starten fra Dunkers Kulturhus. Løbet er flyttet til
lørdag eftermiddag kl. 15.00 – altid med mange løbere –
elite og motionister fra en stor del af Sverige samt udland. I
de første mange år var det kun muligt af løbe 10 km i dag
er en 5 km føjet til.

den var jeg den eliteløber, som havde deltaget flest gange (15)
og havde haft topplaceringer i næsten
alle årene. Der blev
holdt taler og en af ildsjælene bag løbet –
Hasse Abrahamson
- fortalte, at der i
årenes løb havde
deltaget mere end
70.000 løbere, og
at man nu havde
begrænset deltagerantallet til
3600. De deltagende vindere
blev kaldt op på podiet
og præsenteret med
deres resultater. Vi blev
alle bedt om at give
udtryk for, hvad der stod
klarest i erindringen fra
løbene.
På museet er der opstillet
store tavler med fotos fra hele
løbets historie, glasmontre med
alle vindernes navne og vindertider indgraveret i messingskilte.
Meget tankevækkende for mig, at
jeg nu er ”endt” på idrætsmuseum i
Helsingborg!

Min deltagelse i dette års udgave af Springtime skyldtes en
invitation fra løbsarrangøren. Inden da var jeg lørdag den
13. april kl. 13.13 med til invielse af det nye idrætsmuseum
i Helsingborg lige ved siden af Olympia-Hallen. Her var
der bl.a. lavet en særudstilling af gadeløbet Springtime,
som i 1981 var blevet startet af de handlende i Kullagatan
med Helsingborgs Dagblad som hovedsponsor. Vinderne
af dame/herreklasserne i gennem hele løbets historie var
inviteret med til åbningen. Her mødte et halvt dusin vindere frem til en meget festlig stemning med et stort publikum. Jeg havde vundet dameklassen i 1989 og 1990. Desu-

I dette års udgave af Springtime var vi ”kun” 4 deltagere
fra HSOK – Michael, Ole, Bent samt undertegnede. Der er
plads til mange flere!
Lisbeth
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“Tikøb
5’eren”
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Bedste kvinder

17:52. Det rakte til en samlet 8. plads.
Ole Hansen løb endnu et fint løb i
tiden 18:08. Det rakte til en samlet 7.
plads. Rolf Lund blev nummer 10 i
tiden 18:22. Peter Arhnung gennemførte i tiden 18:51, hvilket gav en 13.
plads. Bo Søby løb endnu et hæderligt
løb og fik lige klemt sig ind på endnu
en top 15. placering i tiden 19:24.
Stig Jensen gennemførte i tiden 20:03,
hvilket rakte til en 19. plads.
Ellers var det også værd at bemærke
endnu en fin præstation af Kenneth
Sørensen, der er inde i
god "stime" med forbedringer. Kenneth
gennemførte i tiden
21:01.
Ud over de førstnævnte
kvinder løb også Lisbeth Espersen et flot løb
i Tikøb og endte på en
samlet 13. plads i tiden
25:02. Inge Olsen gennemførte i tiden 26:03,
hvilket rakte til en placering som nummer 18.

"Tikøb 5'eren" - Endnu et
flot motionsløb i Tikøb
Onsdag den 1. maj deltag 150 motionister i Craft Grand Prix seriens tredje
afdeling - "Tikøb 5'eren"
Et af Craft Grand Prix seriens smukkeste løb, en fantastisk rundstrækning
i og omkring Tikøb i det flotte kuperede landskab, viste sig igen i år fra den
bedste side, man som aktiv løber kan
ønske sig: Det smukkeste sommervejr
og næsten ingen vind. Og det var et
rigtig flot og langt felt, der snoede sig
gennem det kuperede landskab.
Hos mændene
var Patrick Mølholm hurtigst
henover det bakkede landskab
omkring Tikøb i
tiden 16:19 for
de fem kilometer. - Kun 15
sekunder foran
Esben K.
Rasmussen. Derefter fulgte unge
Anton Harrsen i
16:41. Anders
Hjortlund nappede 4. pladsen i
tiden 16:59. HSOK's Michael Bentzen
kneb sig lige ind på femtepladsen i
18:02, foran et tæt felt af forfølgere.

Hos kvinderne var HSOK's Sussie
Bogut hurtigst i tiden 21:10. En yderst
overlegen sejr. Bente Riis kom ind på
andenpladsen i tiden 21:40.
På tredje og fjerde pladsen kom Helle
Svendsen, HSOK og Anne Bastiansen
i henholdsvis 21:52 og 21:57. Mens
Vibeke Knudsen, HSOK, løb endnu et
godt løb, blev nummer fem i tiden
22:53.
HSOK placeringer
På Herresiden blev Michael Bentzen,
som nævnt, bedste HSOK'er på femtepladsen. Rolf gennemførte i tiden
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Næste løb - "Espergærdeløbet"
Næste løb i Craft Grand Prix er søndag den 2. 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 frike deltagere
fra de første løb, men også nye deltagere. Det 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

Motion
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Skal du deltage i HSOK’s
klubtur til
Holmens mil løb 2013?
Løbet afholdes onsdag den 26. juni
Sidste år deltog vi med et stort hold friske HSOK'ere.
Nogle løb, andre var med som heppere og indpiskere!
Og HSOK viste stolt flaget med rigtig mange flotte
præstationer blandt de mange deltagere.

Skitur uge 7-2014
Der vil i lighed med tidligere blive en skitur i uge 72014. Turen går til Sverige, nærmere betegnet til
området Funäsdalen. Det ligger ikke helt fast hvilken
del af området vi skal bo i endnu, men jeg vil forsøge
at finde hytter i Bruksvallarna eller ved Ramundberget. Tanken om at bo i Funäsdalen har jeg droppet da
det er svært at finde muligheder for opbevaring af
bagage (der er meget trafik ved det område jeg havde
kig på). Jeg forsøger at finde hytter med 6-8 senge og
prisen vil være max. 3.000 kr. pr. person.
Når Sokken udkommer efter sommerferien regner jeg
med at have lidt mere information.
Hvis der er spørgsmål er man velkommen til at kontakte mig på e-mail adressen skiferie@hsok.dk
Hilsen
Jørgen Olsen

Efter løbet var der dømt hygge på Holmen! Der blev
spist og drukket til den store guldmedalje. - Vi håber, at
rigtig mange vil tage i mod dette "tilbud" igen i år!
Skriv jer venligst på deltagerlisten i klubgården, så vi
kan få et overblik over arrangementet.
Startgebyr:
75,00 kr. - Eftertilmeldingsgebyr: 25,00 kr.
Starttid:
Kl. 19:00 med salutskud fra batteriet Sixtus. Børnløb kl.
18:30.

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

Distance:
7,532 km på asfalt. Blandet andet langs det smukke
kajanlæg, Operaen og Christiania.
Yderligere info: http://www.sif.nu/index.aspx

ALLE
TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN
som ses andet steds i ”Sokken”
eller find dem på hjemmesiden
www.hsok.dk/orientering
18

Ski

SOKKEN

Skal vi egentlig have en skiafdeling?
Dette indlæg er skrevet på opfordring fra Rolf Lund og delvist som svar på Kurt Jørgensens spørgsmål i det seneste
nummer af Sokken: "Skal vi egentlig have en skiafdeling?".
Jeg har været medlem af HSOK i 6-7 år, løber meget på ski,
både alpint og landrend, og jeg har tidligere været aktiv i
flere andre skiklubber og i Dansk Skiforbund. Jeg har ikke
meldt mig som aktiv i klubarbejdet i HSOK. Det har ikke
været mit indtryk at der var interesse for en egentlig skiklub udover i den lille kreds af 5-10 personer, der i perioder har været aktive med rulleski og langrend.
Ikke alle sportgrene er ens. Skiløb er forskelligt fra f.eks.
løb og orientering i en vigtig henseende. Hvis man løber
orienteringsløb som motionist, dyrker man grundlæggende
den samme sport, den samme aktivitet, som en eliteløber
på landsholdsplan. Der er forskelle i niveau, men ikke i
aktiviteten selv. Man prøver at gøre det bedst muligt hver
gang, man øver sig i orienteringen og i at løbe hurtigst
muligt.
Sådan er det ikke med skiløbere. Her kan man tale om to
helt forskellige kulturer. I den ene "kultur" dyrker man skiløb som sport, i den anden er skiløb en fritidsaktivitet.
Hvis man dyrker skiløb som sport, træner man. Man
prøver at forbedre sin teknik, og man prøver at gøre det
bedre og hurtigere hver gang. Det gælder både for alpinister og langrendsløbere.
Det handler ikke om niveau, og det handler ikke nødvendigvis om at deltage i konkurrencer -- selvom konkurrencer nu engang er den bedste måde at måle forbedringer på.
Man kan godt være motionsskiløber og alligevel have en
sportslig tilgang til skiløb.

Svar til Martin
Siden sidst er HSOK blevet et bestyrelsesmedlem fattigere.
Henrik Bang har både meldt sig ud af bestyrelsen, som formand for skiafdelingen - og meldt sig helt ud af klubben.
Jeg er ikke gået dybere ind i begrundelsen, men det gør
kun Kurt Jørgensens spørgsmål i sidste nummer endnu
mere relevant. Skal vi egentlig have en skiafdeling?
Jeg har spurgt en af klubbens ivrige langrendsløbere Martin om han har en kommentar - og det er den du kan læse
her i bladet. Jeg har tilladt mig at give mit svar.
Selvfølgelig skal HSOK have en skiafdeling! Jeg vil gerne
have udbredt glæden ved at stå på ski til så mange som
muligt, ligesom jeg gerne vil missionere for både orienteringsløb og motionsløb. Lige præcis hvad folk får ud af at
dyrke orienteringsløb, motionsløb eller skiløb vil jeg ikke
blande mig i. Jeg kan godt se at der er større ligheder mellem en begynder i orienteringsløb og en eliteløber end der
er mellem en skiturist og en deltager i Vasaloppet, men
realiterne er nok den, at i Helsingør og omegn er der ikke
flere end 5-10 personer, som kunne tænke sig at dyrke skiløb som sport, mens der er et potentiale på måske 1000
som oplevet glæden ved at have et par brædder på benene.
Det er de 1000 jeg gerne vil have fat i og som skal have et
tilbud i HSOK, hvor de kan mødes med ligesindede, få
gode råd om teknik og smøring, så de på deres årlige skitur eller to får både en naturoplevelse og i tilgift måske
også en skioplevelse. Kan det kaste nogle ekstraivrige skiløbere af sig, som vil deltage i konkurrencer, vil det selvfølgelig være et plus, men det er ikke mit mål.
På den baggrund søger vi en, der kan varetage skiløbernes
interesser. Heldigvis er der hånd om næste års skitur.
Rolf

Forskellen ligger i tilgangen. Mange skiløbere dyrker skiløb som fritidsaktivitet, og det er noget andet. Det kan
være på charterferie til Østrig eller Frankrig eller med langrendsski på fjeldet i Norge eller Sverige. De dyrker ikke
skiløb som motion og ikke som sport, deres fokus er friluftsaktiviteten.
Måske kan man bedst illustrere med et eksempel. Det er
ikke alle der kan svømme, der dyrker svømning som sport.
Der er forskel på at tage en dukkert ved stranden og på at
træne svømning i en svømmeklub flere gange om ugen
eller bare at svømme 40 baner lørdag formiddag. Den der
svømmer i svømmehallen for motionens skyld eller er
medlem af en svømmeklub, laver noget grundlæggende
andet end den der tager en dukkert ved stranden.
Det er ikke bedre at dyrke skiløb som sport end som fritidsaktivitet, det er bare noget andet. Man kan godt forestille sig en skiklub, hvor der er plads til både fritidsskiløbere og sportsskiløbere, men selv er jeg tilbøjelig til at
mene, at en skiklub må være for folk der dyrker skiløb som
sport. Spørgsmålet må være, hvad der er interesse for.
Martin Hultén

Skiløb kan være meget andet end konkurrencer. Her er det
fastelavn i Vemdalen 2010.
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