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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. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 09:30
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
O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) ..............................Klubgården
Cykling MTB.........................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ....................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykling MTB.........................................................Klubgården
Løbetræning ...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykling MTB.........................................................Klubgården
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

Kurt Jørgensen

Starten fra HSOK’s Kvindeløb 2013
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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
Tips og Tricks
En særlig gren indenfor faget historie beskæftiger sig med kontrafaktisk historieskrivning. Det giver kun mening, hvis man
tror på, at der er en sammenhæng mellem årsag og virkning og
tilbage igen. Altså ikke noget med at det må være gud, som
styrer det hele. Et eksempel på kontrafaktisk historieskrivning
er bøger, der beskæftiger sig med forestillinger om hvad der
ville være sket hvis Churchill ikke var blevet valgt og Hitler
havde vundet krigen. Ren hypotetisk og meget underholdende.

Det siges at reklame betaler sig. Det håber jeg i hvert fald.
Erfaringerne fra i år viser at hvis f.eks. kvindeløbet ikke
bliver omtalt nogen steder, så kommer kun det halve. Sidste år fik Bjarne stampet ca. 400 tilmeldte sammen til halvmarathon og vi håber, at med en lige så stor og måske
større indsats i år kan få endnu flere til at melde sig. Med
blødende hjerte har vi måtte udskrive en check til indkøb
af plakater, men hvis blot det giver 30-40 deltagere ekstra
er pengene hjemme. Vi prøver ad mange kanaler at få
udbredt budskabet til så mange som muligt og det er dejligt at der er en PR-gruppe, der har taget nogle initiativer.
Du må gerne melde dig som frivillig. Få en stak flyers og
sæt dem op på din arbejdsplads - eller i vinduesruden hvis
du er til et motionsløb et sted. I skrivende stund er der
brug for frivillige, der kan sætte flyers i bilruderne i forbindelse med Erimitageløbet.

Når man har løbet et orienteringsløb, går der en del tid med for de fleste - at beskæftige sig med “hvis nu jeg havde....så
havde jeg aldrig...og så havde jeg....Det er en udmærket idé at
tænke kontrafaktisk, det er i hvert fald bedre end blot at kyle
kortet hen i det fjerneste hjørne. Men man bliver ikke meget
klogere af blot at trække sine 3 dårligste stræktider fra og erklære at man ville have vundet, hvis man måtte det. Eller skyde
skylden på korttegneren, på banelæggeren, vejret eller konkurrenterne.
Hvis man for alvor vil gøre noget ved sine uvaner, bliver man
nødt til at tænke “historisk” og analysere hvad det var der skete lige da man lavede den fejl. Hvad var min rolle og hvorfor
skete det for mig og ikke for de andre? Var man mere opmærksom på, at skulle sætte en konkurrent? Tillod man sig ikke et
stop selvom man vidste man var på gale veje? Blev du grebet
af panik, da du indså du ikke vidste hvor du var? osv. Man bliver nødt til at tage ansvar for sine handlinger, men derfor kan
man jo godt drømme som denne lille gut.
Rolf

En gruppe fartholdere styrer mandagens træning for dem,
der gerne vil deltage i halvmarathonløbet eller bare vil
komme i form. Jeg håber på at de mange løbere vil fortsætte som medlemmer efter 19. november. Velkommen til
dem alle.
Som formand glæder jeg mig i det hele taget over at der er
mange der gerne vil give en hånd med og at der også tages
nye initiativer. Lige her og nu synes jeg det er forfriskende
at Ruth og Mogens har taget initiativ til “gåorientering”.
Jeg glædes også over at Jørgen Olsen igen er gået i gang
med det store arbejde med at lave en fælles skitur i uge 7.
Stedet er et af de bedste i Sverige - Ramundbjerget, hvor
der både gode løjper til alpinfolket, men især en god blanding af fjeldløjper og skovløjper til langrendsfolket. Hytterne ved vi er gode, så meld dig hurtigt, så Jørgen kan
sove roligt.
Efter deadline er udløbet vil en gruppe HSOK’ere formodentlig have sat PR ved Berlin Marathon fulgt af en mere
eller mindre skadet backupgruppe. På forhånd til lykke!
Skulle du selv ligge inde med en god idé til en tur, et løb,
et arrangement så tøv ikke med at søge opbakning!
Rolf

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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Så har han været
på spil igen!
Velkommen til:
Magnus Thrane (Junior)
Tværvej 44
2830 Virum
Mikkel Stamp (Junior)
Midgårdsvej 13
3000 Helsingør
Et frygteligt uorden mødte medlemmerne da de skulle bruge klubgården
fredag morgen den 6. december.
Det var ikke fordi der
blev stjålet noget særligt,
men ødelæggelserne var
store. Døre var smadret
og alt på 1. sal var revet
ud af skabene og lå i et
frygteligt rod over det
hele.
Skistalden som er ekstra
sikret efter det sidste
indbrud kunne tyvene
ikke komme ind i trods
et voldsomt angreb med et koben.

OBS

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

"HSOK"s
hjemmeside

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

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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Kassereren skriver:

man bare synes at det er i orden at forbruge andres tid,
bare fordi man er sløset eller ikke gider lige nu.

Kontingent for 2. halvår 2013 forfaldt den 1. august. Det gik stort set
af sig selv. Jeg skulle bare trykke på
nogle taster, så var beløbene bogført i regnskabet. Det var der ikke
mange ben i, takket være Gull-May,
som havde gjort et stort forarbejde
for at få så mange medlemmer som
muligt til at benytte Dankort. Men, der var selvfølgelig
nogle som ikke kom helt så smertefrit igennem. Nogle
har/ønsker ikke at bruge Dankort. De medlemmer skal så
faktureres for kontingent, nogle har været meget længe om
at rette deres Dankortoplysninger, selvom de har fået
besked allerede ved kontingentopkrævningen, det sørger
Klubmodul for. Så jeg har brugt alt for meget tid på at sende mails og ringe til nogle få, for at få dem til at betale. I
skrivende stund mangler jeg kun indbetalinger fra 2 medlemmer, og jeg er blevet forsikret om, at der nok skal blive
betalt. Jeg synes dog at det er for dårligt, at jeg skal bruge
så meget tid på at rykke, en ting er at man kan have glemt
at betale, og det er så i orden, men så bør man også se at få
betalt efter første rykker. Det er en mærkelig holdning, at

Fra regnskabet kan jeg oplyse at Kvindeløbet gav et lille
underskud. Det skyldes det ringe fremmøde på kun 62 deltagere. Nulpunktsomsætningen er på ca. 65 deltagere, så
løbere derudover er rent overskud.

Annoncer i Sokken

Som det sidste vil jeg lige komme ind på projektet O-gang.
Mogens har også skrevet om det andetsteds i bladet. Flemming Larsen og Bjarne Jensen havde delt foldere ud på
Sundhedsseniormessen afholdt i Hallen, vi havde fået et
flot indlæg i både Nordsjælland og Helsingør Dagblad, så
jeg havde forventet at der ville være kø ned ad Gl. Hellebækvej. Det viste sig dog at vi sagtens kunne være i Klubgården. I alt var vi elleve. Det vil sige, at presseomtale
ikke kan trække folk op af sofaen og ud i skoven. Projektet
tror vi dog stadig på, men metoden til at nå ud til folk om
vores gode ide skal omlægges. Her er det at du kære medlem kommer ind i billedet. Alle må kende mindst én som
trænger til at komme ud at røre sig. Start derfor allerede
nu med at omtale og opfordre til at komme til vores næste
kursus, som vi vil starte op til foråret. Når du selv har så
stor glæde af at komme ud at røre dig, så lad også andre få
glæde af det, mange skal bare skubbes lidt i gang.

Divisionsmatchen den 18. august i Klosterris Hegn gav et
overskud på kr. 23.900. Og det efter at vi har betalt kr.
11.400 til Dansk Orienteringsforbund. En sjov detalje for at
vise hvor hurtigt orienteringsfolk arbejder: Om aftenen kl.
22.15 samme dag som divisionsmatchen var afholdt, sendte Dansk Orienteringsforbund en opkrævning på deltagerafgift, Jørgen Jensen var således langt bagud da han først
fik sendt en deltagerliste til mig dagen efter.
Så har herrerne fået opsat et gelænder i
deres sauna. Henning Jørgensen bad
mig betale sit udlæg i den forbindelse,
og i mailen skrev han, og nu citerer jeg: "Jeg har lavet gelænder i herrernes sauna, de
gamle kan ikke komme op på
hylderne, og de kan slet ikke
komme ned."

P ris er f or 2013

1 /1 s ide . . . . . . . 2 , 0 0 0 k r . p r . år
1 /2 s ide . . . . . . . 1 , 2 0 0 k r . p r . år
1/4 s ide . . . . . . . . . . 6 0 0 k r . p r . år
minim um . . . . . . . . 5 0 0 k r . p r . år
Henv.: Kurt Jørgensen.
Tlf.: 49 21 54 32 / 28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk

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)

5

SOKKEN

HELSINGØR HALVMARATHON

Søndag den 17. november 2013. Tilm. på hsok.dk
Gratis fortræning hve r mandag kl. 18:0 0
fra HSO K’s klu bhu s Gl. He llebækve j 63 A
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Den anden runde i Tisvilde Hegn.

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

Den 15.sept. dystede HSOK i årets anden runde i 4. div. Det
skete i Tisvilde Hegn med Ballerup som arrangør. I første runde i foråret havde HSOK overvundet alle tre modstandere
med de over 50 tilmeldte. Til den anden runde var der 42 tilmeldte, men den ene match var vundet på forhånd, da den
kombinerede klub fra det sydlige ikke kunne stille hold. Selv
om enkelte på løbsdagen ikke mødte op, var det alligevel nok
til at bringe HSOK i oprykningsmatch. Køge blev besejret
overbevisende med 71-49, men matchen mod OK73 blev tabt
med blot 1 point, 61-62. Det betød dog ikke noget, idet både
HSOK og OK73 var kvalificeret til oprykningsmatch.

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

Begynder Orienteringkursus i HSOK.
Ruth og Mogens startede tirsdag d. 17. september kl. 17-19 et begynderkursus i Ogang for begyndere. Kurset henvendte sig
til deltagere, som kunne tænke sig at
lære skoven at kende på en ny måde ud
fra et orienteringskort sammen med
ligesindede. Tanken var at deltagerne
sammen med instruktørerne skulle følges ad rundt på orienteringsbanen.
Pressen og HSOK blev orienteret.
Vi satser på at afholde O-gang hver tirsdag
frem til og med d. 22. oktober, som et gratis
kursus. Vi vil nok flytte startstedet undervejs.
Herefter må vi se om der er nogle der holder
fast og evt. vil prøve kræfter med orientering efter By-kort om tirsdagen og Karruselløb om lørdagen som medlemmer af
HSOK. Vi vil hjælpe deltagerne lidt i gang i starten.
D. 17. september stillede 9 deltagere op. Vi indledte i klubgården med PC og projektor og fortalte lidt om O-kortet
og vi gennemgik dagens bane – 1.8 km.
Det tog 20 minutter. Herefter gennemgik vi lidt om brug af
kompas, som vi udlånte på dagen. Kl. 17.30 gik vi så i samlet flok ud for at se om teorien nu holdt stik. Det gjorde
den heldigvis. Vi var tilbage som planlagt kl. 19.
Tilbagemeldingerne var positive!
D. 24. september tog vi endnu en tur – uden brug af PC og
projektor, men med orientering undervejs. Her var banen
på 2.9 km., som vi igen nåede inden kl. 19. Her stillede kun
5 deltagere op, men to deltagere havde meldt afbud og ville stille op næste gang d. 1. oktober. To deltagere fra første
gang – maleren og Kenno nåede ikke at finde frem starten.
Ruth og Mogens

Der var mange HSOKére, der ydede en god indsats på dagen.
Således vandt Rolf Lund H1, Flemming Wendelboe H3, Jørgen Jensen H5, Kim Madsen H7, Pernille Hansen D2 og Kirsten Ellekilde D4. På bane 9 var der tredobbelt sejr ved de
vakse unge, Sophie Petersen, Dicte Andersen og Maggie Müller. Desuden var der flere andenpladsen, bl. a. ved Lene
Jensen, D1 og Flemming Larsen, H5. Sidstnævnte har tilsyneladende fundet sin anden ungdom, idet han jo også løb sølvet
hjem ved DM-mellem kort forinden.
Oprykningsmatchen er den 6.okt. i Grib skov med Hillerød
som arrangør. Det kom tilsyneladende bag på mange, at
oprykningsmatchen kom så hurtigt efter den sidste match.
Det var i hvert fald en kendsgerning, at det var uhyre vanskeligt at få flikket et hold sammen. HSOK har således til den
vigtige match kun fået tilmeldt 32 løbere, det færreste nogensinde! Nu hjalp det jo heller ikke, at den 6.okt. er dagen, hvor
Eremitageløbet finder sted, og hvis man plejer at være med
der, eller man har trænet målrettet mod dette løb, er det forståeligt, at man lader kompasset ligge på hylden og bare stæser
derud af uden at bekymre sig om poster. Nogle enkelte har
valgt en spændende løbsserie på Sardinien i stedet, andre er
arbejdsramte, eller der ligger andre årsager til deres afbud.
Min forhåndsforventning til matchen den 6. okt. kan således
ligge på et lille sted. Jeg håber det bedste, men frygter det
værste. Under alle omstændigheder vil det værste være, at vi
må tilbringe endnu en sæson i 4. div. Lad det så blive den sidste, hvis det bliver tilfældet! Det bliver det, hvis vi ikke vinder
mindst de to matcher i mødet med Herlufsholm, PI og OK73,
og det vil blive svært med det lidne hold, vi stiller med.
En fordel ved, at vi ikke er så mange, vil være, at så så er der
et lidt større stykke kage til hver!
I må i pressen læse om udfaldet af kampen i Grib skov, og lov
mig så at bakke helhjertet op om alle tre matcher næste år!
Eva
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Aktivitetskalenderen
Oktober
fr. 04.
sø. 06.
ti. 08.
fr. 11.
sø. 13.
ti. 15.
fr. 18.
sø. 20.
ti. 22.
fr. 25.
lø. 26.
sø. 27.
ti. 29.

10:00-13:15
10:00-12:00
17:00-17:30
10:00-13:15
10:00-14:00
17:00-17:30
10:00-13:15
10:00-14:00
17:00-17:30
10:00-13:15
10:00-14:00
10:00-14:00
17:00-17:30

De Grå Sokker KLOSTERRIS
Divisionsmatch op/ned 3-4 div.
Træningsløb Danstrup Hegn
De Grå Sokker HORNBÆK V
Kredsløb Hareskoven
Træningsløb Klosterris Hegn
De Grå Sokker KROGENBERG
Åbent løb Ravnsholt
Træningsløb Hornbæk Plantage
De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ
Høst Open
Høst Open
Træning på bykort

November
fr. 01.
lø. 02.
lø. 02.
ti. 05.
fr. 08.
lø. 09.
sø. 10.
ti. 12.
fr. 15.
lø. 16.
sø. 17.
ti. 19.
fr. 22.
lø. 23.
ti. 26.
fr. 29.
lø. 30.

Helsingør Therm
Har du tænkt på-

10:00-13:15
13:00-13:30
14:00-15:30
17:00-17:30
10:00-13:15
13:00-14:00
10:00-14:00
17:00-17:30
10:00-13:15
00:00-23:45
10:00-14:00
17:00-17:30
10:00-13:15
13:00-13:30
17:00-17:30
10:00-13:15
13:00-13:30

De Grå Sokker GURRESØ VEST
Træningsløb Hammermøllen
Craft Grand Prix
Træning på bykort
De Grå Sokker EGEBÆKSVANG
Sprint Farum By
Jættemilen Hareskoven
Træning på bykort
De Grå Sokker GURREVANG
Hsok´s venner Efterårsfest
PITSTOP halvmarathon
Træning på bykort
De Grå Sokker GL. GRØNHOLT
Træningsløb Nyrup Hegn
Træning på bykort
De Grå Sokker DANSTRUP
Træningsløb Krogenberg

December
ti.
fr.
lø.
ti.
fr.
lø.
fr.
ti.
to.

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

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

03.
06.
07.
10.
13.
14.
20.
24.
26.

17:00-17:30
10:00-15:00
13:00-13:30
17:00-17:30
10:00-13:15
10:00-18:00
10:00-13:15
10:00-11:00
10:00-12:00

Træning på bykort
De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ
Træningsløb Egebæksvang
Træning på bykort
De Grå Sokker NYRUP
Juleløb Louise + Bjarne
De Grå Sokker KLOSTERRIS
Løb Gurresø rundt
Julemaveløb Teglstrup

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

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

49 21 22 11
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Kvindeløbet 2013
Skuffende deltagerantal i
årets Kvindeløb.

Selv om vejret var super og
skoven glinsede i solens
stråler, var der nedgang i
deltagerantallet.
Bedre annoncering og omtale i aviserne er en nødvendighed

Sussie deltog ikke i løbet, men
sørgede for god speakning

Annette Hansen gav alle
pigerne baghjul og vandt en
klar sejr i tiden 21,49 foran
Rikke Christensen som løb i
tiden 22,07, nr. 3 blev Helle
Svendsen i tiden 22,15

Trolle fulgte en af hans elever Merete Garbrecht helt til mål, hvor
hun endte som nr. 7
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Mette er altid klar når
der er Kvindeløb på
programmet
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Her i skrivende stund, efter deadline, har jeg kun modtaget eet indlæg med o-stof til Sokken, det er fra Eva som
skriver om divisionsmatchen, samt Rolf’s leder side 3. Heldigvis har Trolle og Vennerne været flittige til at skrive lidt
af hvert. Havde jeg ikke været ude og fotograferet Kvindeløbet, var det ikke blevet nævnt.

Klubbens sportslige aktiviteter!
Det er ikke fordi der ikke sker noget med de sportslige
aktiviteter i klubben, men hvorfor er det så svært at få
nogen til at følge op og skrive om det i klubbladet.

Eksempler på hvad der savnes:

1. DM O-løb i Torså Bakker. (intet modtaget)
2. DM lang, O-løb. (intet modtaget)
3. DM stafet i Klinteskoven, O-løb, (intet modtaget)
4. Alle Grand Prixløb er næsten ikke nævnt. Det stoppr nu,
det er der nok ikke noget at sige til.
5. Er ungdomstræningen slut?
6. Hvad med MTB O-løb, er den helt død?
7. Man kan også undre sig over at vores skiafdeling næsten
er ikke eksisterende, når man ser andre klubber drukner
i medlemmer!
8. Har modtaget nogle billeder fra et DM O-løb uden navne på. Det gør det svært at sætte tekst på!
Kurt

Vi har mange arrangementer i klubben, men de dør ud,
hvis ikke man sørger for en ordentlig markedsføring, både
før og efter arrangementet. Vi så det tydeligt ved vores
Kvindeløb, mange vidste ikke det fandt sted! Det var i
hvertfald noget jeg hørte flere sige.
Når man gør sig den anstrengelse at stable et arrangement
på benene, er det klart at det skal publiceres, ellers kan
hele arbejdet være spildt. (Kvindeløbet gav i år underskud).
Lige så vigtigt er det at følge op efter løbet og fortælle
hvad der er foregået. Resultater mm.

Vi har faciliteterne, en smuk skov, flot natur hvor man
kommer forbi idylliske søer. Tidspunktet i august er perfekt med normalt dejligt sensommer vejr!
Det er vel ikke dårligere end det Hillerød kan tilbyde!
Måske er det en god idé, hvis man flyttede løbet til en søndag. Det kan være svært at tage sig sammen efter en
arbejdsdag, -hente børn, -lave mad og så samtidig tage ud
og løbe.

Jeg sidder her og læser Frederiksborg Amtavis, hvori man
kan læse at der er rekorddeltagelse i smuk Kvindeløb i Hillerød.
Da den elektroniske tilmelding udløb var der 1877 tilmeldte og man forventede små 200 kvinder ville tilmelde sig på
dagen.
Det er tal der er værd at tænke over!
Så er det man tænker, -hvad er grunden til at vi kun kan få
godt 63 deltagere til vores Kvindeløb.
Markedsfører vi vores løb godt nok?

PS. (Hillerød afholder deres løb på en søndag).
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TILLYKKE ANNA DORTE
Til manges store forundring har man i
2013 ikke set noget til sidste års komet
hos kvinderne Anna Dorte
Frederiksen.
Træner Erik Trolle havde ellers store planer
for den unge tandlæge, men hun havde
endnu større planer.
Fredag nat den 13. september kl. 02,30 fødte Anna
Dorte en arving til løbetronen en lille dreng på 3456
gram og 52 centimeter.
Det blev en aftale med træneren om at den lille knægt
efter sin egen løbekarriere skal overtage træningen af
Turbo-tøserne.
ET
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Stor sucses med Bjarnes
halvmarathontræning

DM-weekend på Møn.

Dejlig tur, godt arrangeret, men få medaljer. Til lykke til
H55 holdet, Peter L, Jørgen J og Lene J.

Mange mennesker samles hver mandag kl. 18:00 i HSOK’s
klubhus.
Bjarne har inviteret til fortræning med det formål at få folk
i form, så de kan få en god oplevelse til vores Pitstop halvmarathon arrangement den 17. november 2013.

D10 holdet fik en flot debut og taklede at løbe stafet med
20 andre hold. Det kan ellers godt kilde i maven!

Løberne bliver delt op i grupper som passer til det niveau
de befinder sig på. Hver gruppe har en “Master” som sørger for at tiderne overholdes. Holdene sendes afsted i passende intervaller.

Jeg har modtaget nogle billeder fra et DM af nogle
søde pigersom jeg desværre ikke kender navnene
på.
Nederst er det Rolf og
Jakob i målområdet

Allerede nu hvor det lige er startet op, ligger deltagerantallet på ca. 50, hvilket må siges at være fint.
Der er til formålet, fremstillet nogle store plakater i str. A3
(se side 6) som er eller bliver hængt op rundt omkring.

13

Motion

SOKKEN

TURBOTØS MED TALENT FOR TRIATLON

HSOK havde en enkelt deltager med på den halve-Ironmand 24 årige Mia Jepsen Hun har sin baggrund fra Turbotøserne, vort torsdagscykelhold og ikke mindst Vibeke
Knudsen. Endvidere har Mia i sine ”unge” dage dyrket
svømning.

Af Erik Trolle

Efter de 1900 m svømning lå Mia på 4. pladsen i sin aldersgruppe en placering hun bevarede efter 90 km. cykling
hvorefter hun på løbeturen 21,1 km. rykkede op på sin
endelige placering som nr. 3 i tiden 5.56,30 timer.
En utrolig stemning med stor opbakning fra tilskuerne
ikke mindst dem fra Helsingør var baggrunden for at det
gik så godt mente Mia.
Til næste år tager hun med Vibeke Knudsen til Mallorca
for i maj måned at deltage i endnu en halv-ironman bare
som opvarmning til samme distance den 22. juni hvor TriØresund afvikles.
Når vi er ved triatlon skal vi da også lige have med at
Katarina H. Rasmussen vandt sin klasse ved en mini triatlon i Hillerød og at Lotte Waldorf blev nummer 2 i sin
klasse.

Mia løber utrolig frisk i mål efter at have været i gang i 5
.56,30 timer
Dejlige ruter, masser af triatleter i højt humør, solskin fra
en klar himmel og en tilskuermasse, som næppe er set før
på Nordre Strandvej, var ingredienserne da Go Epic Kronborg afholdt Triatlon lørdag den 7. september.

Katarina
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HSOK´s IRON-LADY VIBEKE KNUDSEN
FORBEDREDE SIN TID FRA 2012.
FREMOVER KONCENTRERER HUN
SIG OM DEN HALVE DISTANCE
Af Erik Trolle
I 2012 gennemførte den dengang 48-årige Vibeke Knudsen
som formentlig første kvinde fra Helsingør Ironman i
København i tiden 12 timer, 6 minutter og 15 sekunder.
En Ironman består i 3,8 km. svømning i havet, 180 km. på
cykel samt et maratonløb 42,195 km., en udfordring der er
så krævende at mange lader det blive til en enkelt start.
Det gjaldt dog ikke Vibeke Knudsen, der har sin træningsbase i Helsingør Ski & Orienteringsklub hun udtalte efter
sin præstation: ”Det gør jeg bedre i 2013”.
Som sagt så gjort, hun var på start linjen da KMD Ironman
Copenhagen blev afviklet søndag den 18. august
med det resultat at hun forbedrede sin tid med hele 43
minutter til 11.22,59 timer.
Bag det flotte resultat ligger mange træningstimer samt rutinen fra sidste år dette sammen med en stor støtte fra mange
lokale tilskuer var med til at skabe den markante tids forbedring.
Bedste disciplin for Vibeke Knudsen var i år maratonløbet
som blev afviklet på omkring 4 timer og 16 minutter.
I de kommende år vil den udholdende kvinde nøjes med
den halve distance, da fritiden vil være noget mindre på
grund af et påtænkt jurastudie.
Yderligere to kvinder fra Helsingør har nu gennemført
distancen det er unge Lærke Lilleøre som i Kalmar gennemførte med tiden 10,19,52 timer og dermed kvalificerede sig
til deltagelse i den berømte Ironman på Hawaii samt 25-årige Sara Staal som i København fik en tid på 11,31,40 timer.
Alle kvinderne repræsenterede Trinord, triatleter i Nordsjælland, da HSOK ikke officielt har triatlon på programmet.

MTB
Efter en fin sommersæson, starter vi op på MTB.
Vi kører fortrinsvis på store skovstier.
Distancen vil ligge omkring 40 km.
Vi starter fra Klubgården torsdag, lørdag og søndag kl. 09:30.
Vejret afgør hvornår
vi skifter raceren ud
med MTB’eren.
Giv “Maleren” dit
telefonnr., så vil du
komme på en liste og
få en sms når vi skal
køre.
Maleren tlf.: 40 37 56 43
15
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HSOK´s VENNER BØD PÅ
HISTORISK INTERVALTRÆNING
OG FORPLEJNING I

NAVERHULEN

tid til den dejlige navergryde.
”TRAM” OG DE ANDRE

AF ERIK TROLLE
Mange af vennerne havde taget mod det gode tilbud om
rundvisning i Helsingør med efterfølgende middag i
Naverhulen.
Vi mødtes onsdag den 4. september kl. 17,00 ved Sveasøjlen.
Her gav navernes formand Ebbe Gyrming os en frisk og
underholdende historie om byens udvikling fra 1426 hvor
Erik Skovbøg, undskyld af Pommern indførte Øresundstolden. Den gav Helsingør beskæftigelse og internationalt
præg helt op til 1857 hvor vi for en pæn sum penge opgav
retten til at opkræve told.
Helsingør Skibsværft og andre industrier sørgede for at
nedgangsperioden blev forholdsvis kort.

Endelig blev det tid til lidt væskeindtagelse som kunne fås
for den yderst rimelige Klub pris a 10 kr. per genstand
Skål!
Naven Torsten Agger tog over, kaffen kom på bordet og
nu fulgte fortællingen om Klub For Berejste Håndværkere I
Helsingør hvor ikke mindst Ludvig Bertram og hans gode
ven Viktor Valhegn havde sat deres præg.

Efter dette spændende oplæg var det tid til lidt motion
med indlagte intervaller.
Første pause var ved Stephen Hansens smukke palæ i
Strandgade hvor der blev trukket linjer ud til Hellebæk
som også var et af Hansens virkefelter.
Han benyttede i begge tilfælde den berømte arkitekt Philip
de Lange til at tegne sine markante bygninger.
Ved Færgestræde fik vi historien om strædet og aben som
abede efter sin herre med det ulykkelige resultat
at den med barberkniven skar sin egen hals over.
Herefter gik det op ad Strandgade hvor flere følte sig fristet til at indtage væske på Borgerkroen eller Strandborg.
Det blev der nu ikke tid til for vi skulle høre om ankerbakken som gav en ekstra skilling til dem som bjærgede de
ankre som skipperne lod i stikken når vinden pludselig
blæste til afgang.

Personligt erindrede jeg min barndomstid i Hulen hvor jeg
var med til at skåle, dog i sodavand.
Min onkel Frederik Hendriksen var med til at stifte klubben og når vi havde fået en lille en, sang vi Valhegns Mindernes Sang der har været en god indtægtskilde for Naverne når Erik Paaske eller Ove Verner sang den i giro 413.

Vi nåede Svingelport
som i gamle dage var
indgangen til Helsingør og så gik det i strygende fart op gennem
Stengade hvor vi nåede historien om byens
ældste hus inden vi til
kokkens store tilfredshed nåede frem i god

En dejlig aften var slut. Der manglede blot en ting: Vi skulle naturligvis have sunget Mindernes Sang, for vi har vel
også været mange steder, vi har haft mange glæder, vi har
følt hele verden som vor.
AAH, DISSE MINDER.
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Kiosk i Klosterris Hegn
Kioskerne ved divisionsmatch er noget specielt, fordi klubberne gør det til en form for klubtur, og derfor selv medbringer kager, frugt mm, - det gør vi jo også selv.
Så selvom vi var i skoven i mange timer, var der lange
perioder, hvor der var langt mellem kunderne til kage og
kaffe.
Til gengæld kan duften af vores grill-pølser tiltrække de
sultne løbere og de mange officials, så alle pølserne var
solgt, da det var tid til at pakke ned, og overskuddet for
denne lange arbejdsdag blev 2.690,- kr. - ”ikke så ringe
endda”.
Anni N.

Søndag den 18. august 2013 havde Vennerne igen kiosk,
denne gang ved divisionsmatch i Klosterris Hegn.
Som sædvanlig må Vennernes materiale-ansvarlige Verner
Rundh meget tidlig op for at pakke sin trailer med alle
varerne til kiosken. Også de gode ”personaler” må ud af
sengen for at møde op og smøre boller, lave kaffe, tænde
grill osv. Når kiosken er slut skal det hele så pakkes ned
igen, og Verner kører hjem med et vådt telt, som skal
tørres og diverse ting, der skal vaskes af osv. Stor tak til
Verner og alle hjælperne for jeres store arbejde.
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Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk
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HSOK Skitur
uge 7-2014
Så er turen i uge 7-2014 kommet på plads. I den kommende vinter skal vi til Ramundberget i Sverige. Det er et
område vi efterhånden kender rigtig godt, men der er
mange muligheder og man er rigtig god til at holde sporene i perfekt stand. Denne gang er der reserveret forskellige
hytte størrelser, det skulle forhåbentlig gøre det lettere at
fylde hytterne op. Vi skal bo i området ved 4-stole liften og
hytterne variere fra 6 senge til 9 senge per hytte. Vi råder
over 2 hytter med 6 sovepladser, 3 hytter med 8 sovepladser og en hytte med plads til 9 personer.
Vi kører fra Klubgården fredag d. 7/2 kl. 19:00 og forventer at ankomme til Ramundberget lørdag morgen ved 9
tiden hvor der så vil være morgenmad. Hytterne er først til
rådighed kl. 15, med mindre de ikke har været udlejet
ugen inden. Vi har hytterne fra lørdag til lørdag, men vi
kører hjem fredag aften med afgang fra Ramundberget kl.
21. Det betyder at vi kommer hjem til Klubgården lørdag
d. 15/2 om formiddagen. Transporten er lagt i hænderne
på Kruse Busser.
Prisen for turen er lidt svær at fastsætte på nuværende
tidspunkt, men det er målet at turen ikke kommer til at
koster mere end 3.000 kr./person.
Der er rigtig gode indkøbe muligheder i området, så man
behøver ikke slæbe et supermarked med hjemme fra. Der
er også mulighed for at få leveret købmandsvarer til hytten
når vi ankommer, se www.ramundberget.se.
Jeg vil helst ikke blandes ind i hytte fordelingen, men jeg
forbeholder mig ret til at fylde hytter op hvis det bliver

nødvendigt for at holde prisen nede. Man kan sagtens
”låse” en hytte, men så fordeles hele hyttens pris på beboerne.
Tilmelding til turen sker ved at man enten skriver sig på
hyttelisten i Klubgården eller sender en e-mail til mig på
skiferie@hsok.dk. Sidste frist for tilmelding er d. 04/122013, efter denne dato kan man stadigvæk få plads i bussen, men man må selv sørge for hytte/lejlighed. Bussen
stopper kun på p-pladsen ved 4-stole liften.
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

