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SOKKEN

Klubbens
trænere:

Orientering:
Ungdom:

Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 49 20 33 23

Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Finn Postma
Tlf.: 49 70 95 12

Cykling
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Adresseændringer, ind- og udmeldelser:
Torben Seir Hansen tlf.: 49219714 E-mail: seir@post.tele.dk

Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk

Til og med det fyldte 25 år ..........204 kr.
Fra 26 - 65 år ..............................276 kr.
Over 65 år....................................204 kr.
Familiekontingent ......................480 kr.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Fl. Larsen Topasvej 8 3060 Espergærde 49 13 12 84 fllarsen@image.dk
Kasserer: Gull-May Kronb.havebyvej 17 3000 Helsingør 49 21 67 32 gmj.knudsen@stofanet.dk
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Torben Seir H Midgårdsvej 4 3000 Helsingør 49219714 seir@post.tele.dk
Motion: Stig Johansen Dalvænget 10 3000 Helsingør 49 20 33 23 stig.johansen@platugle.dk
Ski: Lars Røpke Baldersvej 41 3000 Helsingør 49 21 41 35 roepke@live.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør 49 20 26 06

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
Sekretariat:
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@tele2.dk
Klubtøj: Mette Hansen Gl. Hellebækvej 25B 3000 Helsingør 49 21 31 51 lamet@stofanet.dk
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 49 20 17 55 olai@stofanet.dk
Klubg.form.:Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 49 21 84 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: Anni Nørregaard Sct Georgsvej 5 B. 3060 Espergærde 49 20 15 16 anoerregaard@yahoo.dk
Kasserer: Anna Lise Lyk Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@get2net.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne)....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 16.45  Cykling tempokørsel, 37 km......Klædefabrikken Ndr. Strandvej
Tirsd.: kl. 17.00  O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval "Sjoskerne") .........................Klubgården
Torsd.:kl. 17.00  Terræntræning.......................................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (Sjoskerne) ......................................Klubgården
Lørd.: kl. 09.30  Cykling rolig kørsel, ca. 70 km..Klædefabrikken Ndr. Strandvej
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  Cykeltræning langtur.............Klædefabrikken Ndr. Strandvej
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården
Sønd.: kl. 10.00  O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

A dresseændringer,  t i l fø je lser,  evt .  e-mai ladresser 
t i l  k lubbladet  skal  meldes t i l  Kurt .

Udkommer 6 gange årligt.
Næste nr. udkommer juni

D E A D L I N E
fredag d. 23. maj

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

Stof til Sokken sendes til følgende:
O-løb: Rolf Lund

rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76 

Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@tele2.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@platugle.dk
Tlf.: 49 20 33 23

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

Annoncer, foto, layout, opsætning:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@tele2.dk
Tlf.: 49 21 54 32

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

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

Kontingent
½ årligt

"SOKKEN"
Medlemsblad for 
Helsingør Ski & 
Orienteringsklub
www.hsok.dk

Forsidebilledet Foto: Kurt Jørgensen

GRAND PRIX serien 2008 er i gang 
med et cross løb på LO Skolen den 1. marts
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SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaass-  oogg  oolliieeffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97

ee-mmaaiill::  ssyyllvveesstt@@ssyyllvveessttvvvvss..ddkk • HHjjeemmmmeessiiddee::  wwwwww..ssyyllvveessttvvvvss..ddkk

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS
• Blikkenslagerarbejde
• Fjernvarme
• Naturgas
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

"Ordet" var i sidste nummer overladt Torben Seir, men efter
vores hjemkomst fra Tasmanien, må jeg nu taget "ordet" tilbage,
men tak, Torben for de vise ord. For øvrigt kan jeg varmt anbefa-
le andre evt. interesserede at besøge øen.

Under vores ophold på Tasmanien bemærkede jeg på visse
strækninger en kraftig trafik med trætransport (logtrucks), hvor-
om en "Tassieborger" oplyste mig, at det meste af træet gik til
eksport, især Japan, der selv havde stoppet for træfældning i
hvert fald så længe andre lande kunne dække deres træbehov!

Jeg var dog rimelig tilfreds med, at der ikke i Danmark finder en
lignende skovhugst sted eller gør der?

I hvert fald blev jeg noget chokeret, da jeg genså "mine" daglige
skove i februar og marts måned, hvor især Nyrup Hegn snart
ikke længere ligner en skov, som vi orienteringsløbere kan have
glæde af. Der er i den grad blevet fældet, så skoven nu har meget
store åbne områder, der dækker bredt i hele skoven., men også i
"Gurresøskovene" og Danstrup Hegn er der sket store fældnin-
ger, men det er nok ikke slut endnu! Jeg kontaktede nemlig en af
skovarbejderne, der oplyste mig, at årsagen til de store fældnin-
ger skyldes det forhold, at Rødgranen ikke er et dansk træ, hvor-
for der nu var truffet beslutning om, at disse træer skulle fældes.
På mit spørgsmål om, hvad der skulle plantes i stedet, blev det
mig oplyst, at der ikke skulle plantes noget, men at området selv
skulle "springe i skov". Områder, der selv springer i skov, kan
man bl.a. bese i den sydlige del af Nyrup Hegn ("Røvermosen"),
hvor et stort område nu kun består af birkeris, der er helt uegnet
til orienteringsbrug!

På mig virker det lidt uforståeligt, at nævnte træsort nu skal fjer-
nes fra den danske muld, især når jeg tænker på, at vi har haft
disse skovtræer i Danmark i flere hundrede år! 

Men ellers må jeg sige, at klubben er kommet godt i gang i 2008,
hvor vi efter en meget fint arrangeret skitur til Ramundberget i
Sverige, hvor mange af klubbens unge medlemmer var med, nu

har påbegyndt de øvrige klubaktiviteter, hvor Grand Prix-serien
startede primo marts med rigtig mange deltagere, såvel af børn
som voksne, så det lover godt for de efterfølgende løb.

Også orienteringsafdelingen har netop afviklet HSOK Påskecup
2008, hvor der var omkring 700 deltagere fordelt over de 4 løb,
hvilket må siges at være særdeles flot, især når man tænker på, at
Påsken faldt tidligt i år og at vejret under 2 af etaperne ikke var
det bedste samt endvidere, at op mod omkring 1400 deltagere
havde tilmeldt sig det "store" påskeløb på Fanø, der er kendt som
et fantastisk orienteringsterræn, hvor også en del HSOK´ere del-
tog.

Imidlertid er vores påskeløbskoncept nu så kendt, at mange af
deltagerne lige så gerne deltager i vores arrangement, hvor vi jo
byder på 4 etaper, så uden at sige for meget, er det mit indtryk, at
vi nok gentager arrangementet til næste år! Fra min side skal der
dog rettes en stor tak til de 4 banelæggere, samt til Jørgen Jensen,
Karina Dixen og Frank Johansen.

Positivt er det også, at orienteringsafdelingen nu har fået en
træner. Det er Laus Seir, der har sagt ja til denne opgave, som
bestemt ikke er nem, men Laus er jo en utrolig positiv person, så
det er meget glædeligt, at Laus har påtaget sig denne opgave. Vi
kan også se, at der allerede nu er fin gang i ungdomsafdelingen
og hvor mange af dem (især de unge piger) allerede er blevet
dygtige til at orientere, så det lover bestemt godt for fremtiden.

Lige før påske sluttede skigymnastikken, men vi starter op igen
til efteråret, hvor Annette allerede har sagt til at fortsætte som
instruktør, så tak for i vinter til alle jer trofaste deltagere en tak,
der naturligvis også gælder Annette.

Flemming Larsen
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OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Torben Seir

Indmeldte
Michael Rasmussen (senior)
Nanna Kanneworff (senior)
Andreas Kanneworff (ungdom)
Emil Kanneworff (ungdom)
Stenbjerg Bakke 4
3060 Esperærde

Jonas Palmer Staal (Ungdom)
Gefionsparken 19 t tv
3000 Helsingør

Linn Bertram (Senior)
Borsholmvænget 8B
3100 Hornbæk

Klaus Helmer (Senior)
Lærkevej 48
3000 Helsingør

Arne Christensen (Senior)
Mary Petersen (Senior)
Marie Christensen

(Ungdom)
Baneledet 30
2830 Virum

Niels Hansen (Senior)
Blichersvej 71 th
3000 Helsingør

Klaus David Jensen (Senior)
Lystrupvej 38
3550 Slangerup

Udmeldte (2 stk)
Kristan Poulsen (Senior)
Jesper Jensen (Senior)

Adresseændringer
Flemming Markussen
Ryesvej 23
3000 Helsingør
og Flemming har fået telefon!: 27 12
56 51

(Ungdom: Til og med 20 år)

Så er turen 
kommet til mig.

Tag stråhatten og 
Hawaii skjorten på
og kom til sommer 
party søndag den 
15. juni 2008 
klokken 12.30 i 
klubgården

Fornuftigt fodtøj tilrådes

Af hensyn til indkøb af sodavand bedes i
skrive jer på liste i klubgården.

Vi ses - Mette Bertram.

Lidt om DEADLINE
Man behøver ikke at vente til der er
deadline med at sende indlæg ind
Hvis man sendte indlægget indløben-
de, ville jeg kunne lave mere ud af
opsætningen og pynte mere på bille-
derne, så DIT indlæg blev mere
spændende og seværdigt.
Kommer alt stoffet i sidste øjeblik, får
jeg kun tid til at placere det hvor der
er plads og uden at gøre nævnevær-
digt ud af det. Kurt

Ved
TRÆNINGSLØB/KARRUS-
ELLØB
er vi alle med til at give nye
løbere en god oplevelse,
ved at henvendende os til
dem, 
ved at tilbyde hjælp ved
indtegning,
ved at tilbyde skygning,
ved at stoppe op i skoven
og være til rådighed,
ved at spørge til dagens
oplevelser,
ved at sikre, at nye kender
startstedet for næste løb.
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Et langt og godt liv er endt.
Så rammende udtrykte familien sig i
dødsannoncen for Svend Kirkeby.
Bedre kunne det ikke siges. Svend blev
85 år, før han den 13. marts sov stille
ind. 

Svend var en markant person i klub-
ben, som han havde meldt sig ind i i
1971. Sporten kendte han lidt til i for-
vejen, da hans søn Mogens havde
udmærket sig på det felt. Svend fik så
det problem, at tøjet sad lidt stramt på
ham, og han ville gerne afhjælpe pro-
blemet ved at dyrke lidt sport. HSOK
havde på det tidspunkt et propagandaarrangement, som Svend
ikke ville møde op til alene. Så han tog sin yngste søn, Jørgen
ved hånden, mødte op og sagde, at Jørgen gerne ville lære at
løbe o-løb. Men da Jørgen kun var syv år, var faderen naturlig-
vis nødt til at være med. Sådan begyndte det. Det var en lykke-
lig indskydelse, som begge fik stor glæde af. Jørgen var gennem
mange år en af vore allerbedste ungdomsløbere, og for Svend
kom orientering til at fylde meget i hans liv. Han var også glad
for sin arbejdsplads, Helsingør Vandværk, men dog ikke mere
fanatisk, end at han ved festlige lejligheder også nød andre
væsker. Hjemmelivet med Karen og børnene i det selvbyggede
hus på Rolfsvej var også en vigtig brik i hans liv.

Svend gik op i orienteringssporten med liv og sjæl. Han deltog i
stort set alle klubbens træningsløb, og han var også af og til
banelægger. Her gjorde han sig bemærket ved ofte at vælge ter-
rængenstande, der ikke var med på kortet, som postanbringel-
ser. Jeg tror ikke, han gjorde meget ud af løbetræningen, men
ved træningsløb valgte han ofte en lang bane og sagde til bane-
læggeren: "I behøver ikke at vente på mig!" Svend skulle nok

komme igennem. Han var god til at orientere, og jeg har flere
gange fået en hjælpende hånd af ham, da jeg vovede mig ud i
skoven med kort i hånd. På klubbens sommerture var han fast
deltager, både ved Jysk 3-dages og 5-dagars i Sverige. Karen var
gerne med på disse ture. 

Da de Grå Sokker blev etableret, var Svend også en ivrig delta-
ger, både på fredagsturene og på træningslejrene. Han var også
med på mange vandreture, hvor han nød både dagens strabad-
ser og aftenens hyggelige samvær. Svend deltog også med stor
iver i klubbens skirejser. Han foretrak slalom og boltrede sig på
løjperne, selv om det så "sort" ud!

Det var en stor sorg for Svend, da han mistede Karen. Han blev
boende en del år i sit hus, men efterhånden blev det svært med
alt det huslige, og da han fandt den rette køber, afstod han
huset og tilbragte sine sidste år i en lejlighed på Birkebo. Han
var fortsat ret aktiv, var på flere rejser sammen med en veninde,
bl.a. til Thailand, men i takt med, at helbredet ikke var, hvad det
havde været, måtte han afstå fra turene i skoven om fredagen.
Han fik sig en motordrevet kørestol at drøne rundt i, og via den
kunne han dukke op ved festlige lejligheder i klubben, og
næsten til det sidste var han med i lørdagstræffet, hvor små og
store problemer blev vendt over en enkelt øl.

Svend blev bisat ved en smuk høj-
tidelighed i Sct. Maria Kirke den
20. marts med en efterfølgende
mindestund i Færgegården. Man-
ge tog her afsked med Svend ved
et herligt traktement og en sam-
menkomst med en god og varm
stemning. Det var helt i Svends
ånd!. Æret være han minde!

Eva

Ved Kay Lesbys død.
Ved Kay Lesbys bortgang er HSOK
blevet en stor personlighed fattigere,
idet Kay har været "med" hele vejen
fra HSOK stiftelse i 1961 og frem til
nutiden.
Kay kom fra Helsingør Roklub men
var sammen med andre nuværende
HSOK´ere med til at stifte vores klub,
hvor Kay i mange år var klubbens
kasserer, hvilket nok udsprang af, at Kay i hele sit vok-
senliv var bankmand.

Efter sit job som kasserer i HSOK stoppede Kay dog ikke
sit virke for klubben, idet Kay sammen med Poul Brøns-
holm i november 1982 tog det glimrende initiativ at starte
"HSOK`s Venner", en forening, hvor Kay for øvrigt var

kasserer gennem mange år, og hvor klubben den dag i
dag er meget velfungerende og "guld" værd for HSOK.

På det sportslige område førte Kay sig ikke frem med at
skulle ligge øverst på resultatlisten, men Kay var med!
Det var Kay også i den meget aktive del af klubben "De
grå Sokker", hvor Kay har været med næsten fra starten
og - hvem ellers - har været "gråsokkernes" kasserer fra
start og frem til nu.

Selv om Kay helbred ikke var for godt de sidste par år,
mødte Kay dog op hver fredag til
"gråsokkernes" løb og altid positiv og
glad. Kay blev 78 år.

Æret være hans minde!

HSOK´s bestyrelse
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Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesi-
den under ”Faste poster”

O=orientering    M=motion    S=ski    F=fælles arr. opdateret 13.3.2008
Dato Skov Mødested/oplysn. Krak Arrangør Kategori start 
ti 01-04 Klosterris Hegn SØ-ende Hornbækvej 26H4 O Karrusel 17
on 02-04 Geelskov se O-service Søllerød OK O SM Nat
fr 04-04 Gurrevang Gurrevej Jørgen J O Grå sokker 10
lø 05-04 Stendal-Ulvedal se O-service Karup O DM nat
sø 06-04 Ålsgårde Mountainrace HSOK M Grand Prix 10
sø 06-04 Risskov se O-service Århus 1900 O DM sprint
ti 08-04 Hornbæk Sandagerhusvej 17B4 HSOK,Søren O Karrusel 17
fr 11-04 Teglstrup Syd Gurrevej Knud O O Grå sokker 10
ti 15-04 Egebæksvang P.plads Strandvejen 48C2 HSOK, Palle O Karrusel 17
fr 18-04 Klosterris Hegn Hornbækvej trekant Annie O Grå sokker 10
sø 20-04 Stenholt Vang se O-service D.S.R. o-sekt. O Kredsløb
ti 22-04 Tokkekøb Hegn Kirkeltevejen Kildeholm OK O Karrusel 17
fr 25-04 Hornbæk V Strandvejen P Agnete E O Grå sokker 10
sø 27-04 Gribskov Nord se O-service Ballerup OK O Divisionsmatch
ti 29-04 Nyrup Hegn Skindersøvej 37G7 HSOK H-Henrik O Karrusel 17
on 30-04 Ermelunden se www.skovcup.dk PI O SkovCup
fr 02-05 MAJ TUR ? Peter  F Vandretur
lø 03-05 Gribskov Mårum se O-service Tisvilde Hegn OK O SM stafet
sø 04-05 St. Dyrehave+Tok. se O-service Allerød OK O SM lang
ti 06-05 Teglstrup NØ Klubgården HSOK, Laus O Klubmesteskab
on 07-05 Tikøb 5´eren Tikøb HSOK- M Grand Prix 18.30
on 07-05 Eskemose Skov Sjælsøskole Birkerød OK Øst O SkovCup
fr 09-05 Gl.Grønholt Kratbjerg Vibeke O Grå sokker 10
lø 10-05 Randbøll ungdom udtages Kolding O KUM 
sø 11-05 Harte skov ungdom udtages Kolding O KUM
ti 13-05 Teglstrup Syd Esrumvej Øst P 27K7 HSOK Peter L. O Karrusel 17
on 14-05 Hareskoven se www.skovcup.dk K.F.I.U. O SkovCup
fr 16-05 Teglstrup Ø Klubgården Gunnel og Inga O Grå sokker 10
sø 18-05 Krogenberg Hegn Mariannelund Helsingør SOK O Divisionsmatch 
ti 20-05 Gadevang skov Frydenborgvej 64K1 Kildeholm OK O Karrusel 17
on 21-05 Teglstrup Syd Løvdalsvej Helsingør SOK O Skovcup
fr 23-05 Egebæksvang Mirasol Mogens og Ruth O Grå sokker 10
27-29-05 Ronneby Sverige Grå Sokker O Træningslejr
ti 27-05 Teglstrup NØ Klubgården 28D6 HSOK Kirsten E. O Karrusel 17
on 28-05 Ravnsholt skov se www.skovcup.dk Allerød OK O SkovCup
ti 03-06 Klosterris Hegn Klosterrisvej midt 26F5 HSOK, Henning J O Karrusel 17
to 05-06 Hornbæk Pl Ndr. Strandvej 17A3 SkovCupgruppen O SkovCup-finale
to 05-06 Vestskoven se O-service Ballerup OK O Sommercup
fr 06-06 Danstrup Hegn A6 Rostgårds stene Røde O Grå sokker 10
sø 08-06 Espergærdeløbet HSOK M Grand Prix 10
ti 10-06 Gl.Grønholt Kratbjerg industriom. 55K3 Farum OK O Karrusel 10
to 12-06 Alderhvile / Bønder se O-service Ballerup OK O Sommer Cup
fr 13-06 Nyrup Hegn Gurre Kirke Inge O Grå sokker 10
ti 17-06 Hornbæk Strandvejen stor P. 17A3 HSOK, Gull-May O Karrusel 17
to 19-06 Jonstrup Vang/ Lill se O-service Ballerup OK O Sommer Cup
fr 20-06 Krogerup Højskolen Jan Knudsen O Grå sokker 10
fr 20-06 Tokkekøb Hegn se O-service OK S.G. O Sprint MTB-O
lø 21-06 Teglstrup Hegn se O-service Helsingør SOK O Mellem MTB-O
sø 22-06 Tisvilde Hegn se O-service Tisvilde Hegn OK O Lang MTB-O
ti 24-06 Præstevang Overdrevsvejen Farum OK O Karrusel 17
fr 27-06 Grib Skov vej 277 (som sidst) Marie og Benny O Grå sokker 10
lø 28-06 Nyrup Hegn Naturcentret 37K4 HSOK Laus+Flem.O 3 skåninger
fr 04-07 Teglstrup Syd Esrumvej Øst P Søren O Grå sokker 10
fr 11-07 Hornbæk Ø Strandvejen Øst P Henning J. O Grå sokker 10
fr 18-07 Danstrup Hegn Hornbækvej v. søen Peter Rude O Grå sokker 10
fr 25-07 Teglstrup Ø Klubgården Eva og Agnete W O Grå sokker 10
Vedrørende eventuelle ændringer se kalenderen på www.hsok.dk

Fælles aktivitetskalender for HSOK 2008

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne
- for hele familien
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Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk

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

Træningsudvalg og skovtilladelser:
Palle Breuning, Kølen 3, 3070 Snekkersten
Tlf.: 49 22 59 88, E-mail: breuning@tele2adsl.dk

Ungdomsudvalg:
Minna Warthoe, Midgårdsvej 4 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14, E-mail: miwa@tdcadsl.dk

Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@get2net.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

Trim og klubdragter:
Eva Müllertz, Gurrevej 116b, 3060 Helsingør
Tlf.: 49 26 38 03, E-mail: emullert@worldonline.dk

Aktivitetskalender:
Gull-May Knudsen, Krb. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: gmj.knudsen@stofanet.dk

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Château d’Aubagnac
Côtes du Rhône

Château d’Aubagnac er blevet den største salgs-
succes i VINOteket’s historie og vi har nu købt de sidste 15.000
flasker på slottet. Det er mange, men ikke nok, så vi opfordrer 
allerede nu, til at købe ind til brug i løbet af vinteren. 
Vinen fremstår med god fylde, masser af blødhed, lidt 
krydderi i eftersmagen og næsten ingen garvesyre. Meget harmo-
nisk rødvin. Har opnået mange topanmeldelser i pressen.

Pris pr. flaske 59.- ved køb af 6 flasker pr. fl. 50.-
Køb sammen med venner eller familie 

og få fragtfrit leveret v/ min. 36 fl.

VINOteket
Gentoftegade 54 2820 Gentofte
Tlf 39 65 00 15 Fax 39 65 85 15 

e-mail: vinoteket@vinoteket.dk lwww.vinoteket.dk

Vi har en ugentlig stafet i Helsingør....

ÅRETS MEST 

SOLGTE VIN

Halvhjertet  indsats  på  divisionsmatchen.

Noget så tidligt som den 9. marts blev vi kastet ud i den
første divisionsmatch i 3. div. Vi blev næsten taget på sen-
gen, idet det var uhyre svært at få opstillet en slagkraftig
trup. Flere var på skiferie, nogle var skadet, havde andet
på tapetet eller fandt vejen til Kårup skov (ved Sejrøbug-
ten) for lang. Vi var 43 sjæle, der havde mod på opgaven,
og da de andre tre modstandere ( Midtvest, Herlufsholm
og OK73) ikke kunne mobilisere stort flere, så det ikke så
værst ud.

Der var flere, der ydede en jætteindsats i den kuperede og
brombærrige skov. Rolf Lund, bane1, John Miené, bane 4A
og Inge Olsen, bane 4B, vandt, og desuden var der anden-
pladser til LeneJensen, bane2B og Birgitte Krüger, bane 3B.
En stund kunne Flemming Wendelboe også glæde sig over
en førsteplads, bane 3A, men glæden var kort, da de
begyndte at se hans klip efter i sømmene. Resultatformid-
lingen er set bedre. Alligevel var vi ved godt mod, da vi
drog hjem. Vi havde tilsyneladende tabt til Midtvest, der
viste uventet styrke, men havde slået de to andre. En sene-
re finjustering ændrede dog resultatet, så det blev uafgjort
mod Herlufsholm, hvilket betød, at både Herlufsholm og
HSOK fik 3 matchpoint. I den anden match skal vi således
kæmpe mod dem om andenpladsen, der også løser billet
til en oprykningsmatch.

Den anden match er søndag den 27. april, og da løbsstedet
næsten er hjemmebane ( Grønholt Vang), er der ingen
undskyldning for ikke at stille op! Vi skal have alle med,
både de garvede, de næsten nye og alle os midt imellem.
Meld jer via o-service eller i klubgården. Listen er sat op.
Dette er en kraftig opfordring til at sætte alt andet til side
og lade divisionsmatchen få første prioritet.
Vi ses i Grønholt Vang den 27. april

Eva



Priser for 2008

1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år
1/4 side..........600 kr. pr. år

minimum........500 kr. pr. år

Annoncer i sokken

Henv. Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@tele2.dk Tlf.: 49 21 54 32
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HSOK - Helsingør Ski- og Orienteringsklub

O-træningsløb - samt andre løb i nærheden
April - juni 2008

Starttidspunkter - hvis ikke andet er anført: 
Tirsdage 17-18 p&r = put and run. Ingen tilmelding. Kort købes på stævnepladsen.

Dato: Skov: Løb: Startsted: Krak: Banelægger: Tilm.
Ti 1/4 Klosterris Karruselløb Skovens SØ-ende v/Hornbækvejen 26H4 HSOK Knud E. nej
Ti 8/4 Hornbæk Karruselløb Sandagerhusvej 17B4 HSOK Søren nej
Ti 15/4 Egebæksvang Karruselløb P-plads Strandvejen 48C2 HSOK Palle nej
Sø 20/4 Stenholt Vang Kredsløb (se O-service) D.S.R. o-sekt. ja og p&r
Ti 22/4 Tokkekøb Hegn Karruselløb P-plads Kirkeltevejen 75H6 Kildeholm OK nej
Sø 27/4 Gribskov nord Div. Match 3. div. (se O-service) Ballerup OK ja
Ti 29/4 Nyrup Hegn Karruselløb Skindersøvej 37G7 HSOK Hans Henrik nej
Lø 3/5 Gribskov Mårum SM-stafet (se O-service) Tisvilde OK ja
Sø 4/5 St.Dyreh. + Tokkekø SM-lang (se O-service) Allerød OK ja og p&r
Ti 6/5 Teglstrup NØ klubmesterskab Klubgården HSOK Laus ja
Ti 13/5 Teglstrup Syd Karruselløb Esrumvej Øst-p-plads 27K7 HSOK Peter L nej
Sø 18/5 Krogenberg Div.match 1 og 2 div Mariannelund HSOK p&r
Ti 20/5 Gadevang Karruselløb Frydenborgvej 64K1 Kildeholm OK nej
On 21/5 Teglstrup Syd skovcup for børn Løvdalskolen HSOK ja og p&r
Ti 27/5 Teglstrup NØ Karruselløb Klubdgården, Gl. Hellebækvej - mødested 28D6 HSOK Kirsten E nej
Ti 3/6 Klosterris Karruselløb Klosterrisvej, midt 26F5 HSOK Henning J. nej
To 5/6 Hornbæk Pl. skovcup for børn HSOK Torben S nej
Ti 10/6 Gl. Grønholt Karruselløb Kratbjerg industriomr. 55K3 Farum OK nej
Ti 17/6 Hornbæk Karruselløb Standvejen, store P-plads 17A3 HSOK Gull-May nej
Lø 21/6 Teglstrup Mellem MTB-o-løb HSOK Laus ? ja og p&r
Ti 24/6 Præstevang Karruselløb Overdrevsvej 65D6 Farum OK nej
Lø 28/6 Nyrup Hegn 3 Skån og 1 dansk Naturcentret, Kongevejen 37K6 HSOK Flemm.L + Laus ja og p&r

SE ANDRE O-LØBSMULIGHEDER UNDER "KARRUSELLØB" PÅ WWW.HSOK.DK

PRØV OGSÅ AT LAVE DIT EGET O-LØB VED BRUG AF KLUBBENS "FASTE POSTER"
I TEGLSTRUP, NYRUP OG EGEBÆKSVANG. SE HJEMMESIDEN UNDER "FASTE POSTER"

Opkrævninger - Startafgifter
for orienteringsløb
I december udsendte jeg opkrævning for startafgifter hele
2007. Disse opkrævninger har næsten alle betalt for længst,
men hvis man går ind på www.o-service.dk, vil de stadig
stå som ubetalte. Det er der nogle medlemmer, der har rea-
geret på, derfor denne redegørelse. 

Klubben bruger bogføringssystemet
“foreningspakken.dk”, der kan udskrive opkrævninger og
udligne restancer, når beløbet bliver indbetalt. Vel og mær-
ke hvis man har brugt indbetalingskortet ved indbetalin-
gen, eller i det mindste noteret opkrævningsnummeret og
navn på indbetalingen. 

Når vi skal opkræve jer for orienteringsløb, må vi manuelt
hente en liste fra o-service og lave opkrævningerne i “fore-
ningspakken.dk”. Der er ca. 113 medlemmer, der løber
åbne løb. Vedrørende familier lægger vi alle familiemed-
lemmernes løb sammen, så I kun behøver at sende ét
beløb. 

Når I indbetaler udlignes beløbet i “foreningspakken.dk”,
men der er ingen links til O-service. I O-service bliver
restancen for løb først udlignet, når jeg manuelt - engang
når jeg får tid - indberetter det som betalt. 

For øvrigt er vi (Knud Høyer og jeg) gået over til kun at
opkræve for O-løb 1 gang om året. Tidligere opkrævede vi
både pr. 1. juli og pr. 1. januar, men det er dobbelt arbejde!
Så vær forberedt på én (evt. stor) regning til betaling i
december!

Hilsen
Gull-May

HSOKs kasserer
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FASTE POSTER
I Teglstrup, Nyrup og Egebæksvang får de faste poster nye
placeringer i løbet af april måned.

I samarbejde med statsskovvæsenet
og skolevæsenet har HSOK de sidste
4 år haft 81 faste poster stående i de
nævnte skove. 

Posterne er rødmalede pæle 5x5 cm
med hvid top og er sat fast i sko-
vbunden og er ca. 1 meter høje.
Postplaceringerne er fordelt ligeligt
mellem lette, mellemsvære og svære,
så alle skulle have glæde af det.

På HSOKs hjemmeside
www.hsok.dk under "faste poster"
kan man gratis downloade kort over
de tre skove med postplaceringerne
indtegnet.

Brug muligheden selv, lave løb for
andre og ikke mindst nye kan have gavn af i et roligt tem-
po at lære brugen af kort og kompas.

GOD FORNØJELSE !!
Palle Breuning

TRÆNINGSLØB
NU OM TIRSDAGEN !!

Det er et forårstegn, at træningsløbene nu og det næste hal-
ve år er om 
TIRSDAGEN med start mellem kl. 17-18

Klublivet i HSOKs orienteringafdeling udfolder sig pri-
mært om tirsdagen ved træningsløbene, men selvfølgelig
også ved konkurrenceløbene i weekenden.

Forudsætningen er dog, at rigtig mange møder op. Først og
fremmest for 
selv at få en
oplevelse i sko-
ven, men også
fordi det bety-
der noget for
fastholdelsen af
træningsløbe-
ne. Det er et
stort arbejde at
være bane-
lægger, og det
er en stor inspi-
ration for disse,
at anstrengelser-
ne honoreres ved at mange bruger banerne.
Heldigvis er der i HSOK mange dygtige banelæggere, og
også mange som er villig til at påtage sig opgaven. Og det
skulle gerne fortsætte!!

Sørg for at naboer, familie, venner og kolleger bliver klar
over,
at orienteringsløb er motion for hjerte og hjerne - for hele
familien

Kopier træningsløbsplanen, 
send den som vedhæftet fil, hæng den op på arbejdsplad-
sen og på køleskabet.

TRÆNINGSUDVALGET

Divisionsturneringen.
Vi skal til den igen!

Næste gang er det søndag den 27/4 i Grønholt Vang. Det
bør blive en festdag, hvor alle møder op. 

Skriv dig på i klubgården, eller meld dig via o-service eller
påregn at blive kontaktet af Eva eller undertegnede. Sidste
tilmelding er ca. den 17/4. Skoven bliver ikke dejligere end
lige før løvspring. Det skulle da lige være når løvet er
sprunget ud. Kom! Vi skal helst vinde alle tre matcher den-
ne gang. 

Rolf

Fotokonkurrence
Alternativ til en soduko-opgave! I forbindelse med kortteg-
ningen af Danstrup Hegn har jeg taget en række billeder
fra skoven. Kan du gætte hvor? Se konkurrencen på
www.hsok.dk.

Rolf
Ny bog

Mads Ingvardsen, som er kendt som en dygtig løber, dyg-
tig træner og dygtig lærer har skrevet en bog: Talentets
udvikling - fra nybegynder til expert. Jeg har desværre kun
skimmet den, da det er få dage siden jeg fik den i hånden.
Jeg kan dog allerede nu godt forestille mig at det bliver en
lille “bibel”, som man bør anskaffe sig, hvis man har lyst til
at fordybe sig i sin sport.
Jeg har allerede fået et par aha-oplevelser og fået lyst til at
afprøve dem i praksis. Jeg tror at løbere på alle niveauer vil
kunne hente inspiration i bogen. I marts måned er den på
udslag til 180 kr - derefter stiger prisen...

Rolf

HSOK’ere gør sig klar til løbet i Kårup skov

Jørgen Jensen

Fra træningsløbet i Egebæksvang i januar

ALLE TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN som ses andet steds 

i "Sokken"eller find dem på hjemmesiden
www.hsok.dk/orientering
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Helsingør  Therm
Har du tænkt på-
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.

49 21 22 11

PPååsskkeelløøbb,,  FFaannøø  22000088
Og hvor meget vand kan der mon være i en vandrestøvle?

Så blev det atter Påske og denne gang gik turen til Fanø - en lidt
speciel tur dette år, da jeg  p.t. ikke er løbende og skulle derfor gå
mine D45A-baner rundt - og det har jeg faktisk glædet mig til. I
mit eget tempo at få mulighed for at få landkending i de klitter,
som jeg tidligere har haft stor fornøjelse af! 
Torben, Nivi, Christian og jeg ankom onsdag aften til et dejligt

sommerhus - hvor kaffen ventede. Vi skulle dele dagene på Fanø
med Kirsten og Leif, som var taget i forvejen. Taskerne var pakket
med alverdens varmt tøj - for vejrprofeterne havde spået os en
kold, blæsende og hvid fornøjelse - men endnu engang var vejr-
guderne med os - vi havde 3 fantastiske dage i det fanøske, lidt
koldt og specielt den første dag regnfuldt og blæsende, men solen
tittede også frem. Vi valgte heldigvis at lægge teltet ned inden
afgang fra 1. dagen, for da vi ankom på dag 2 var størstedelen af
de øvrige telte blæst omkuld og stængerne havde antaget de mest
fantastiske figurer!

1. dag skulle blive dagen i klitterne - jeg gik til start ved godt
mod, glædede mig til at skulle ud og blive klog på kort/terræn og
jeg havde en fantastisk tur på 1 time og 47 min. (5,1 km) - jeg hav-
de dog ikke regnet med at jeg skulle gå i vand til knæene - at
adskillige stier stod temmelig meget under vand - det var ganske
enkelt ikke til at komme uden om! Så mine vandresko forvandle-
de sig lynhurtigt til et par omvandrende badekar - fyldte med
iskoldt vand. Løsning? Et par vådsokker, som både Nivi og jeg
samt Mette og Laus investerede i og det skulle blive mine tæers
redning de kommende dage. 
2. dag atter en god tur, hvor jeg ligesom første dag havde god
kontakt med kort i forhold til terræn - at gå lige ned i posten uden
at være spor forbløffet over, at den stod, hvor det var forventet!
Vådsokkerne holdt fødderne dejligt varme og den 5,2 km lange
tur havde lært mig rigtigt meget, så det var derfor med let sind, at
jeg begav mig ud på dag 3 - turen på 5 km i "det grønne helvede"
som terrænet så smukt blev kaldt og det blev en "overlevelsestur"
for mig. De første poster var lige i skabet, men langtrækket fra
post 6 - 7 væltede læsset - først lidt den ene vej for så at tage
beslutning om et udenomsvejvalg, hvilket var det korrekte bortset
fra, at jeg til sidst valgte at sige "Nå" til post 7 efter 20 min. vaden i
åer og moser til over knæniveau - vidste ganske enkelt ikke, hvor
jeg var henne - hørte så stemmer i krattet og ilede efter hjælp - fik
mig læst ind til post 8 og fortsatte derfra og gennem de sidste 3
poster i kravleterræn for slutteligt at klippe målposten - ØV! 

Anderledes var det gået for både Nivi, Christian og Torben - der
alle havde haft rigtigt gode løb, hvor specielt Nivi og Christian
imponerede - i så svært et terræn og med så lidt løbserfaring
synes jeg, at de gjorde utrolig flot - og lige så flot at Torben skarpt

forfulgt at Laus løb sig ind til en 6. plads ud af 96 deltagere i
deres klasse med Laus på en flot placering som nr. 7 og sidst,
men ikke mindst en meget flot 2. plads til Rolf, et avancement fra
1.-dagens placering som nr. 35!

Så gik turen hjemad og vi forløb Øen i behændigt tempo - 2
timers ventetid ved færgen sammen med andre O-løbere og turi-
ster og endnu engang har jeg måttet sande, at O-løb er en livslang
læring i kombination af en teknisk kunnen og evnen til at holde
hovedet koldt - Og det demonstrerede Mette til fulde med sine
meget flotte løb alle 3 dage, men hvor det bare var øv ved sidste
posten i jagtstarten.

/Minna

Minna på vandretur

Nivi få meter fra mål Langfredag. Læg mærke til solen!
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Parallelfejl  er  det  værste  jeg  ved!

Hvor ligger Fanø badehotel? 

“I kører da bare ned ad stranden til I ikke kan komme læn-
gere, så ligger det lige der.”sagde Mette, med et krops-
sprog og toneleje, så man ville føle sig som idiot, hvis man
spurgte en gang mere. Det havde nu nok været en god idé.
For mig hang det godt sammen med et billede jeg havde af
nogle ferielejligheder beliggende i sydenden af en ø... men
var det nu Rømø eller Fanø??

Det skulle vise sig at være Rømø. På Fanø ligger ferielejlig-
hederne langt nordligere. Men der var nu også meget flot i
Sønderho i regnvejr. 

Langt værre var det ude ved post 2. Bare skråt ned af klit-
terne, mellem 2 små søer og så lidt til venstre, meget nem
post i grunden...Jeg kom ned til noget der skiftevis lignede
sø og mose og tænkte, at det jo havde været en meget våd
vinter. Jeg søgte længere mod syd og forsøgte at komme
mellem det jeg troede var de to søer, men det viste sig at
være en halvø og på det tidspunkt havde jeg endnu ikke
fået våde fødder. Tilbage igen og nordpå. Kom faktisk
indenfor postcirklen, men søgte så igen mod syd og vest.
Der skulle gå yderligere 10 min med nytteløs søgen og
uden at kunne få noget på kortet til at passe. Så gav jeg op
og løb tilbage til post 1 - og på vejen bankede lige lige ind i
min post. Jeg brugte over 18 min på det stræk, som de hur-
tigste havde nøjedes med at bruge 2 min på. 

Resten af banen gik heller ikke perfekt.  2 bom mere koste-
de yderligere ca. 4-5 min. En placering som nr. 35 ud af 97
og 16 min efter Steffen Alm. 

“Så kan du mærke hvordan det føles at bomme så meget”
“Hvor er det godt at du også kan lave sådan noget”
“Nå, er du kommet hjem?”
“Hva’ fa’en skete der med dig i dag?”
“Du ligger da øverst på side 2”
“Du får da ikke hold i nakken i dag af at kigge på resultatli-
sten”
“Var der ikke også noget med Rømø til DM-kort for nogle

år siden?”
De mere venlige spurgte:
“Er der en anden, der har startet i dit navn?”
“Kom du for sent til start?”

Torben kom pudsigt nok (igen) i tanke om et jysk 3-dages i
forrige årtusind, hvor han hentede mig med 16 min.

Det var altså ikke
efter første etape jeg
stod og solede mig
ved resultattavlen. I
klubteltet smilede
jeg mit mest
afvæbnende smil,
som kommentar til
ovennævnte og der-
efter sneg jeg mig
ud til post 2 og fik
helt styr på kortet.
Det passede i øvrigt perfekt. Det var mit hoved, der havde
været noget galt med.

Senere da vi havde fundet Fanø vandland, som det viste
sig at hedde efter en omvej på ca. 20 km - det er godt klaret
på Fanø, skal jeg hilse og sige, troede jeg at kvoten af paral-
lelfejl var brugt op. Men nej...
Mette og Laus havde inviteret til sen påskefrokost kl. 17.30
i lejlighed nr.  121. Eller var det 221...? Det var ikke 221.
Der boede nogle, som absolut ikke lignede hverken Mette
eller Laus. Lejl 121 var umådelig svær at finde. Faktisk
havde hotellet slet ikke en lejlighed med det nummer! Nu
var gode råd dyre. Vi ringede til Ruth Seir, Torben, Minna
- ingen tog telefonen. Flemming Larsen hjemme på Topa-
svej kunne heller ikke hjælpe.
Men med lidt hjælp af Peter Hansen (FIF) som havde com-
puter med internet fik vi slået Mette op og fandt et mobil
nummer.  Fik fat i Mette og fandt ud af at de boede på
Fanø Danland - lige ved siden af. 

Tre parallelfejl på en dag, det var bare tre for meget og alle
tre kunne have været undgået med lidt rettidig omhu. I
alle tre tilfælde var der advarselslamper som blinkede og
som ikke blev taget alvorligt....Jeg føler mig derfor ikke

lige i stødet til
at skrive Tips
og Trics denne
gang. Det
skulle da lige
være, at det
altid er en god
idé at tjekke
postnumrene.
Det koster
ikke ret meget
tid.

Jeg ved godt at HSOK igen i år havde påskecup, men jeg
fortrød ikke at vi valgte Fanø denne gang. Efter sidste eta-
pe glødede teltet af løbere der var “høje” af den spænden-
de bane og det svære og afveklsende terræn - eller var det
kun os H50 løbere som havde svært ved at få armene ned?

Rolf
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Referat af generalforsamling den
20.02.2008, hvor ca. 30 medlemmer var
til stede.
Formandens beretning følger i sin helhed,
medens afdelingsformændenes følger i stikord.
Formandens beretning:
Velkommen til generalforsamling –  den 68. i
HSOK´s regi.
Jeg kan oplyse, at HSOK blev stiftet den
11.02.1941.
Jeg vil starte med at oplyse, at vi i dag har sagt
et sidste farvel til en af klubbens medlemmer.
Det er Kaj Lesby, som i dag blev bisat fra Ege-
bæksvang Kirke. Kaj har været medlem af
HSOK i mange år, hvor især ”De grå Sokker”
var hans område. Men også HSOK´s Venner
var hans ståsted, hvor jeg især skal bemærke,
at Kaj var medstifter af venneforeningen, der
blev stiftet for 25 år siden. Æret være Kaj´s
minde.

Og så vil vi gå over til den egentlige general-
forsamling. og dermed punkt 1 på dagsorde-
nen, nemlig valg af dirigent.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne foreslå Laus
Seir.

Vi har i bestyrelsen – som i tidligere år – valgt
at opdele beretningerne, således at hver afde-
lingsformand aflægger sin beretning.

Jeg vil gerne sige lidt om følgende punkter:

Medlemsstatistik 
Klubgården
Sokken
Gymnastikken
HSOK´s Venner

Punkt 1:
Mange af jer har sikkert allerede via vores
udmærkede hjemmeside set medlemsstatistik-
ken eller medlemsudviklingen for 2007, hvil-
ken statistik udarbejdes af Torben Seir. Men
uanset om i har eller ej, så er det for mig meget
glædeligt at kunne oplyse/konstatere, at med-
lemsudviklingen i 2007 har været overordent-
lig tilfredsstillende. Det er nemlig sådan, at
vores samlede medlemsantal ultimo 2007, eks-
kl. passive, var på 338, hvilket er en stigning
på 45 medlemmer i forhold til ultimo 2006,
Ultimo 2005 var medlemsantallet på 265, så
det er en meget fin udvikling, vi er inde i.
Omkring de enkelte grupperinger henvises der
til klubbens hjemmeside.
Det er Torben, som der nu fører medlemsstati-
stikken, herunder diverse indberetninger til de
respektive forbund, hvilket du skal have en
stor tak for.

Så vi har da – om ikke andet - stoppet den
negative udvikling, som vi oplevede omkring
år 2000 og nogle år frem, hvilket naturligvis er
positivt.
I hvert nummer af ”Sokken” kan vi jo følge
medlemsudviklingen, og naturligvis er det
meget glædeligt at se, at der hele tiden kom-
mer nye medlemmer, men der forsvinder
naturligvis også lidt
Man kan så spørge: Hvor kommer alle de nye
medlemmer fra og gør vi nok for at aktive

hjemmeside. Gennem hele året har
Rolf og også andre udviklet denne,
således at den i dag fremstår som en
fantastisk god ting for klubben – så
tak Rolf.
Og apropos hjemmeside, så er det jo i
dag sådan, at mange medlemmer
reklamerer med vores navnelogo på
deres klubtøj, hvilket jeg synes er en
god ide, så bliv ved med det.

Glemme skal vi vel ikke, at det socia-
le liv også spiller en meget stor rolle.
Jeg mener klart, at der findes et godt
socialt liv her i klubben, hvilket –
langt hen ad vejen – skyldes vores

udmærkede klubgård, der så får de sociale
aktiviteter til at blomstre ...
Tænk på alle de grupper vi har i form af
”veteransjoskerne, turbotøserne, De grå Sok-
ker, onsdagsdamerne m.fl. Endvidere skal ikke
glemmes de årlige klubture, hvor turen sidste
år gik til Bornholm ifb. med NM i orientering.
Lidt PR. er der vel også i divisionsturneringen,
hvor vi dog befinder os i 3. division, men vi
vandt dog rækken igen i 2007, men rykkede
altså ikke op, idet vi tabte oprykningskampen
til bundholdet i 2. division, men dette kan
måske ændres, hvis flere af klubbens medlem-
mer stiller op. Husk i den forbindelse på, at
alle kan deltage! 

Punkt 2:
Klubgården er jo vores samlingspunkt og hel-
digvis bliver denne flittigt brugt, ja vel stort set
dagligt.
Bestyrelsen er meget tilfredse med den måde
klubgården drives på, hvilket vi naturligvis
også håber, at medlemmer er, men i modsat
fald hører vi gerne herom.

Jeg synes i den forbindelse at rengøringen har
været aldeles tilfredsstillende, så tak til Hen-
ning og Arne for jeres måde at styre klubgård-
en på, selv om i p.t. er lettere handikappede! 
Jeg kan oplyse, at herrernes baderum blev
renoveret i 2007, men hvis der er andre ting,
som man finder bør udbedres, sån lad os drøfte
dette under eventuelt.

Klubgården rummer jo også klubbens materiel
m.m.. og i den forbindelse vil jeg også frem-
hæve Arne Olsen for hans store engagement
omkring klubgården, herunder skistalden, kæl-
deren, 1. sal. og ikke mindst udenomsarealer-
ne, (gårdspladsen) så tak, Arne, men tillige en
tak til Kjeld Thygesen, der jo også er en slags
havemand for HSOK.

Punkt 3:
”Sokken”, der jo udkommer 6 gange om året,

er også et bindeled i klubben. 
Om ”Sokken” må jeg sige, at bladet vel i dag
har det udseende og format, som vi vil fortsæt-
te med. Jeg synes at især de mange billeder
pynter.
Det er dog stadig tordenskjolds soldater, der
står for bladets fremstilling, men på trods heraf
har de stadig evnerne til at følge med tiden,
hvilket ”Sokken” efter min opfattelse klart
beviser.
Imidlertid har jeg i år bemærket, at der har

dem, herunder om vi kan tilbyde dem kvalifi-
ceret træning?
Ja, det er jo et spørgsmål, som man altid kan -
og vel også skal - diskutere.
Selv om vi har et godt klubhus, og lige
omkring os har vi nogle af de smukkeste ram-
mer, man kan tænke sig i form af skov og
strand, så er det altså ikke alene nok til at hol-
de på medlemmerne. Der skal også være et
godt træningsmiljø og en stor synliggørelse af
klubben alle steder og personligt mener jeg, at
de 3 afdelinger gør en masse for at synliggøre
sig, hvorom jeg bl.a. vil nævne:

Familie-og Ungdomsudvalget v/Minna m.fl.,
der blev stiftet i 2006
Begynderorientering og banelægningskursus
v/Rolf og Laus m.fl. (også en succes)
Klubbens træningsløb, hvor mange tillige har
været karruselløb, har været flot besøgt, især
det sidste år. Udvalget styres med stor succes
af Palle Breuning - tak
O-løb via ”skærmen”
Påskeløbene, som vi kender dem i dag, blev
afholdt for 3. gang, men hvor deltagerantallet
også i 2007 oversteg vore forventninger
Motionsafdelingens Grand Prix (50 – 60 børn
+ 150 voksne), hvor 2007 var første år vi gen-
nemførte løbene alene, hvilket viste sig at være
et meget stor succes, så tak til Stig m.fl. fordi I
turde gøre det!
Skiafdelingen, der i 2007 har haft Lars Røpke
som tovholder, er også en vigtig afdeling for
HSOK. idet der bydes på oplevelser i form af
skiture fra 3 dage til en ugetur, men fælles for
alle disse udmærkede tiltag er, at de skaber
stor glæde for medlemmerne, hvilket naturlig-
vis også er det absolut vigtigste, men vi har til-
lige set en vis medlemstilgang på grund af ski-
turene, og jeg tror bestemt ikke at disse nye
medlemmer fortryder deres medlemskab efter
den utrolige flotte og velarrangerede tur i uge
7 2008, som Lars stor for.

Pr. mæssigt mener jeg også at HSOK´s navn
udadtil ofte bliver omtalt, hvilket især skyldes
Eva Müllertz pen.
Eva har jo gennem mange år synliggjort
HSOK især gennem pressen, men også på
anden måde.
Eva har skrevet et utal af indlæg til aviserne,
og meget, meget ofte bliver der trykt det, som
Eva har skrevet. Tak Eva!
Og når nu vi er ved pr-området, så vil jeg også
gerne nævne HSOK´ s  hjemmeside.
Det er Rolf Lund, der jo tillige er redaktør for
”Sokken”, der har stået for udviklingen af
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væres mange indlæg fra medlemmerne, som
bestemt er med til at højne bladet, så det håber
jeg vil fortsætte i 2008.
Jeg får til stadighed overbragt en masse roser
omkring bladet udseende og indhold, så ”Sok-
ken” kan vi bestemt ikke undvære i HSOK.
Den største tak omkring ”Sokken” skal natur-
ligvis rettes til Kurt Jørgensen, der jo er den
store ”bagmand” omkring ”Sokkens” fremstil-
ling, men selvfølgelig også til redaktør Rolf
Lund, der jo er idemanden bag ”Sokken”.
Som alle vel er klar over, så distribueres ”Sok-
ken” nu gennem egne medlemmer, hvilket de
kørende bladbude skal have tak for, men vi får
stadig lidt økonomisk støtte fra Bibliotekssty-
relsen. 

Punkt 4:
Jeg håber, at gymnastikken i HSOK er noget
som medlemmerne fortsat gerne vil kunne gå
til, hvortil jeg kan oplyse, at jeg netop har søgt
om at kunne opretholde lejemålet i sæsonen
08/09.
Indsatsen fra medlemmernes side i de første
måneder var meget flot (over 30), men har
efter jul været lidt dalende, men dog accepta-
bel.
Jeg er dog fortsat af den opfattelse, at vi skal
bevare denne mulighed for at gøre gymnastik
– og tro mig, vi har medlemmer, der udeluk-
kende bruger HSOK på grund af gymnastik-
ken, så når vi nu er så heldige at have en rigtig
god instruktør, så kan jeg kun anbefale at I
møder frem, idet sæsonen først slutter den
18.03.08
En STOR tak til Annette.  

Punkt 5:
Vi er jo en klub, der er så heldig at have en
støtteforening, som går under navnet ”HSOK´s
Venner”.
Vi er naturligvis mange her i stuen, som er
medlemmer af Vennerne, men alligevel vil jeg
rette en stor tak til ”Vennerne” for deres hjælp
i året, der gik.
Jeg har for øvrigt netop været til ”Vennernes”
generalforsamling, hvor det blev oplyst, at
medlemstallet desværre er faldende, så da
”Vennerne” jo ”næsten” kun er til for vores
skyld, ja, så kan jeg kun anbefale dem af jer,
der ikke er medlem af ”V”, at melde sig ind!

En tak for deres uddeling af såvel lederpris
som for de øvrige donationer i årets løb, hvor
jeg især vil fremhæve ”V” sponsorering af SI-
udstyr

Hvad angår årets
lederpris (2007),
blev denne givet til
Søren Østergaard,
hvor ”Vennernes”
formand, Annie
Nørgaard, motivere-
de udnævnelsen i
det store arbejde
Søren Ø. udførte for
HSOK i egenskab af
formand for klub-
bens arrangemen-
tudvalg så til lykke

med den meget fortjente pris.
Vi har dog også noget mere kontant at sige tak

for: Kioskhjælp ved klubbens stævner.

Lad mig slutte min beretning med at sige, at
det som glæder mig meget er, at vi er ved at få
liv i ungdomsafdelingen igen. Langt hen ad
vejen skyldes dette vel nok dette, at vi har fået
en træner, som bestemt kan sit kram. Det er
Laus, der har påtaget sig trænergerningen, men
jeg håber dog, at mange af os med o-erfaring
vil støtte og hjælpe Laus i denne trænerger-
ning, således at klubben fortsat kan udvikle sig
og gerne således at vi inden for få år atter kan
genhuse en elite.

Flemming Larsen

Motionsafdelingen v/Stig Johansen:
Stig startede med at gennemgå de forskellige
træningsmuligheder, som klubben byder på.
Deltagelsen i mandagstræningen har dog været
faldende i 2007, men dog tilfredsstillende at
Trolle´s ”turbotøsetræning” fortsat er stabil.
Til onsdagstræningen er der et rimeligt frem-
møde, hvilket tillige er gældendefor træningen
fredag eftermiddag. Også træningen om lørda-
gen er stabil, men fælles for alle træningsdage-
ne, at der er plads til mange flere!
Cykeltræningen foregår i gruppe hhv. tirsdage
(dog ikke i den ”mørke” tid) og lørdag/søndag.
Omkring afdelingens arrangementer omtalte
Stig Grand Prix-serien, hvor 2007 var det
første år, hvor vi alene var arrangør, hvilket
var en meget stor succes med et meget tilfreds-
stillende deltagelse for alle 6 løb.
Også årets ”Kvindeløb” med 142 deltagere var
et flot arrangement.
Afdelingen stod tillige for afviklingen af
enkeltstartkonkurrencen, hvor der næsten var
50 deltagere og tillige med en flot presse-
dækning, hvilket tillige var gældende for
afviklingen af cross-duathlon stævnet i begyn-
delsen af nov., der tillige samlede mange delta-
gere.
Omkring aktiviteterne for 2008 oplyste Stig, at
Grand Prix-serien fortsætter, og at serien udvi-
des med 1 løb til i alt 7, hvor de 5 løb arrange-
res af os og de 2 af hhv. Tikøb I.F. og Puls
3060.
Det var Stig´s ønske, at vi måske igen kunne
deltage i DHL-stafetten.
Endvidere var det afdelingens tanke også at
gennemføre cykelenkeltstarten, ”Kvindeløbet”
samt MTB cross-dua. i 2008. 
Stig var også inde på at vi – på sigt – skulle til-
byde at arrangere et DM i cross på Lo-Skolens
græsarealer.

Skiafdelingen v/ Lars Røpke:
Afdelingen havde afviklet de 2 skiarrangemen-
ter, hhv. 3 dage i Idre samt ugeturen i uge 7,
der i år gik til Ramundberget, hvor især ugetu-
ren var en stor succes med 46 deltagere.
Afdelingen havde også deltaget i ”Vasaløbet”
(2007), hvor alle klubbens deltagere var i top
10 blandt danske deltagere! 
Lars omtalte rulleskitræningen, der fandt sted
hver tirsdag, herunder at denne træningsform
også havde givet nye medlemmer til HSOK.
Afdelingen havde bl.a. deltaget i DM for rulle-
ski.
Hvad angår 2008 lå det p.t. fast, at klubben har
7 deltagere med i året ”Vasaløb”, men at der

dog allerede nu arbejdes på de øvrige skipla-
ner, hvor det dog ligger fast, at uge 7 i 2009 er
udset som klubbens skitur.

Orienteringsafdelingen v/Torben Seir:
Torben omtalte afdelingens brede organisation,
hvor der nu var 6 udvalg. Der alle fungerede
meget tilfredsstillende.
Det blev oplyst, at afdelingen havde arrangeret
37 løb for medlemmerne, hvoraf de 29 tillige
var karruselløb, hvor der gennemgående var en
meget tilfredsstillende deltagelse, og med det
højeste deltagerantal til et løb  på 92!
Torben oplyste, at det nye MTB-o-udvalg
organisatorisk ligger under o-afdelingen.
Også de mange øvrige arrangementer, som
afdelingen enten arrangerer eller deltager i,
blev omtalt, herunder klubturen til NM på
Bornholm.
Torben oplyste, at Laus havde påtaget sig rol-
len som ungdomstræner, hvilket der var meget
stor tilfredshed med.
Det blev tillige oplyst, at Eva havde stået for
sommerferieorienteringen.
Hvad angår vores ”pæle-o-løb” blev det
oplyst, at de nuværende pæle ville blive flyt-
tet/udskiftet, men at skovene ville være de
samme (Teglstrup, Egebæksvang og Nyrup)
Hvad angår 2008 var det Torben ønske at kun-
ne styrke ungdomsafdelingen, således at vi kan
modtage flere unge mennesker.
Også MTB-orientering håbede Torben ville
udvikle sig med baggrund i at især mange
unge i dag køre på MTB.
Klubbens nye tøjkollektion blev omtalt, hvor
der var stor tilfredshed med tøjudvalgets arbej-
de og valg.
Torben oplyste, at der fortsat blev arbejdet på
at færdiggøre bykortet over Helsingør. Der var
udset til at skulle anvendes ved ”3 Skåningar
och en Dansk” i 2009.

Kassererens beretning:
Det uddelte regnskab blev kort kommenteret af
Gull-May. Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde ønsket at få ”styr på”, hvem
der kunne tegne klubben overfor bl.a. banken,
hvilket ikke fremgår af klubbens love.
Bestyrelsen havde derfor fremsendt et ”nød-
vendigt” tillæg til lovene, således at tegnings-
forholdene kunne komme på plads.
Tillægget blev godkendt.

Valg til bestyrelse m.m.
På valg var:
Flemming Larsen (formand)
Stig Johansen (fm. Motionsafd.)
Torben Seir (fm. O-afd.)
Lars Røpke fm. Ski)
Søren Østergaard (revisor)
Kirsten Ellekilde (revisor)
Lisbeth Espersen (revisorsup.)
der alle blev genvalgt.
Kassereren, Gull-May Knudsen, var ikke på
valg i år.

Referent:
Helsingør, den 26. februar 2008
Bestyrelsen for Helsingør Ski-og Orienterings-
klub
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Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk

Minna Warthoe
Midgårdsvej 4 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
e-mail: miwa@tdcadsl.dk

Eva Müllertz
Gurrevej 116 B 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@tele2.dk
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
Tlf: 49 21 97 16 (arbejde)
e-mail: seir@post.tele.dk 

Familie-  
og  

Ungdomsudvalget

Ungdomstræning  
Jeg sidder her 2. påskedag, den 24. marts 2008, det sner, solen
skinner og det er på vej til at blive forår.

Det var ikke det, som Rolf har bedt mig om beskrive, men i
stedet noget om vores ungdom.            

Laus holder ungdomstræning for alle ungdoms-løbere fra 12
år og opefter hver tirsdag fra klubgården, og jeg assisterer. Jeg
er imponeret over, at der kommer glade ungdommer den ene
tirsdag efter den anden. Det kan man kalde målrettet træning.

Og ikke nok med det - de tager også deres skolekammerater
med til træning, så de kan prøve, hvor sjovt det er at løbe ori-
enteringsløb.

Vores mål med denne vintertræning har været at få nogle af
disse glade ungdommer med til KUM også kaldet kredsung-
domsmatch.

KUM er ungdommens landskamp mod hinanden, opdelt i 3
kredse. Nordkredsen som er løbere fra Midt- og Nordjylland,
Sydkredsen som er løbere fra Sønderjylland og Fyn og så Øst-
kredsen som består af løbere fra Sjælland, Lolland og Falster.

Der er store prestige i at blive udtaget til denne weekend, som
i år foregår i Sydkredsen, i Stenderupskovene uden for Kol-
ding.
På nuværende tidspunkt har der været afholdt ét udtagelses-
løb af tre, hvor både Linn Røpke og Stine Berg Sørensen har
klaret sig godt. Vi krydser fingre for, at begge kommer med.
Ellers er målet at alle ungdomsløbere kommer så meget som
muligt ud til træningsløb og konkurrencer. 

Vi håber, at så mange som muligt skal deltage på klubbens
fællestur til DM érne på Rømø i weekenden 13-14. september. 

Der er store udfordringer, og man er sammen med alle dem
man kender fra kurser og konkurrencer.

Fra den 1. april er der træningen i de for-skellige skove
omkring Helsingør - se aktivitetslisten på www.HSOK.dk,
hvor Laus, jeg og som noget nyt også Tommy vil være til at
guide og hjælpe. Hvis du vil køre med til løb, så kontakt Laus
på tlf.nr. 49213151.

Der er skovcup om onsdagen, se aktivitets-listen.

Husk der er sommerlejr i uge 27 for alle i U2. 
Mette
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Nyt fra Familie- og Ungdomsudvalget
FAMILIE-ORIENTERING

Du er bare frisk & sej
Orientering er lige Dig!

Er du fuld af krudt og gå-på-mod, frisk på at gå/løbe gennem skov, krat og nogle gange lidt  vand - så
er orienteringsløb lige noget for Dig
Kom alene eller sammen med din familie og vær med til at finde posterne i skoven
Kom og leg en anden form for skattejagt ved at finde poster efter et kort
Kom og hyg dig med andre med saft og kage, efter at du har været i skoven
Kom og få en præmie til det sidste løb, hvis du har været med mindst 4 gange.

Spørgsmål?
Du er altid velkommen til at sende en mail til: Minna Warthoe: miwa@tdcadsl.dk

Familieorienteringsløb, foråret 2008

Familie-orienterings-pas
Første gang du kommer til et af orienteringsløbene vil du få et familieorienteringspas.

Det medbringer du til hvert løb, så du kan få et stempel i passet.
Hvis du har mindst 4 stempler ved det sidste arrangement, får du en flot præmie.

Det er gratis
at deltage!

Dato Mødested Krak Mødetid
Tirsdag d. 15. april Egebæksvang P-Plads på Strandvejen 48 C2 17:00
Tirsdag d. 29. april Nyrup Hegn P-plads på Skindersøvej 37 G7 17:00
Tirsdag d. 13. maj Teglstrup Hegn Esrumvej, P-plads øst 27 K7 17:00
Søndag d. 18. maj Krogenberg Hegn Marianelundsvej 37 C7 11:00
Tirsdag d. 27. maj Teglstrup Hegn Klubgården v. Hallen 28 D6 17:00
Tirsdag d. 3. juni Klosterris Hegn Klosterrisvej, midt 26 F5 17:00
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MMTTBB-OO  VViinntteerrllaannggddiissttaannccee
den 15. marts i Teglstrup Hegn

Flemming Wendelbo og Jan Arder kom godt i mål. Arder tog den lange distan-
ce, -og det kan man godt se!

Efter en periode med vådt og kedeligt
vejr, blev HSOK heldigvis tilsmilet af
dejligt vejr med sol og tørre stier,
(hvis ikke man tog sig i agt.) 
Laus havde lavet 2 gode baner med
nogle finurlige vejvalg som godt kun-
ne koste minutter. ellers må man sige
at banerne var rimelig lette hvor man
kunne hente meget på cyklingen.
Der var ikke så mange der havde
benyttet sig af fortilmeldingen, men
heldigvis fik det gode vejr lokket
mange ud og tilmeldte sig på dagen.
Bl.a. var der 13 HSOK’ere der benytte-
de lejligheden til at prøve denne sjove
diciplin og håber de har fået blod på
tanden så vi ser dem igen.
Vi var begunstiget af at køre på vores
hjemmebane, hvilket gav visse forde-
le, som måske nok kan ses på resultat-
listen som viser gode HSOK resulta-
ter.
Jan Arder var alene fra HSOK til at
representere den lange distance og

blev en flot nr. 8 ud af 29 fulførende,
godt 16 min efter vinderen, hvilket er
meget flot i det stærke felt med ret
gode MTB O-løbere.
På den korte bane
der var 21,8 km., var
der 33 til start, hvor-
af de 12 var fra
HSOK. Torben
besatte 2’ pladsen,
kun et lille minut
efter vinderen. Et lil-
le ½ min. efter Tor-
ben kom Kurt på 4’
pladsen. Fl. Wendel-
bo havde også et
godt løb og blev nr.
7, 4:12 efter vinde-
ren.
Birgitte Krüger blev
4’ bedste af pigerne,
og 17 sammenlagt i
den fælles M/K
klasse.

Birgitte ser tilfreds ud efter løbet, og
beretter til banelægger Laus om vejvaljet
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GRÅSOKKER

Bane 1: H+D 38.6 km.
1 Rasmus Nielsen Tisvilde 2:00:00 0:00 
2 Jesper Damgård Farum 2:00:03 0:03 
3 A. Andreasen Ballerup 2:02:34 2:34 
4 Tomas Rotovnik HMBTK 2:04:58 4:58 
5 R. W. Andersen Roadrunners 2:05:56 5:56 
6 Mads Peters Roadrunners 2:10:15 10:15 
7 Bjørn Axelsen Ballerup 2:15:47 15:47 
8 Jan Arder HSOK 2:16:12 16:12 
9 Jens P. Gundorf HMBTK 2:21:52 21:52 

10 Lars Groth Kbh. V. 2:23:50 23:50 
11 Tore Hulgaard 48 Farum 2:24:49 24:49 
12 Karin Jørgensen Roadrunners 2:29:49 29:49 
13 Nicolai Kliem Farum OK 2:32:04 32:04 
14 Jan Fogtman Køge OK 2:34:21 34:21 
15 Kjeld Møller Hornslet 2:34:27 34:27 
16 Alice Lund wateam 2:35:25 35:25 
17 Lars Bukkehave Adventuresr. 2:36:46 36:46 
18 John Rasmussen Silkeborg 2:39:00 39:00 
19 Lars Løve Almer Politiets IF-Kbh. 2:39:17 39:17 
20 Claus Carlsen OK Øst 2:43:46 43:46 
21 Kim Lauritsen OK Øst 2:43:59 43:59 
22 Christian Høj DMI 3:09:35 1:09:35 
23 Jesper Roel KS Kbh. 3:11:48 1:11:48 
24 Jens Bentsen OK Øst 3:15:43 1:15:43 
25 T. W. Petersen OK Øst 3:15:51 1:15:51 
26 Malene Kock wateam 3:26:02 1:26:02 
27 Birka Sonne wateam 3:26:06 1:26:06 
28 Hanne Rasmuss. wateam 3:26:49 1:26:49 
29 Kim Hansen Uden klub 4:03:25 2:03:25 

Alle er velkommen til at deltage, dog
vil en racercykel nok være nødvendig.
Det er en god idé at være med fra
start, da det kan være svært bare at
køre med midt i sæsonen uden at
have kørt lidt.
Da vi er 7 fra klubben der skal til Itali-
en og køre fra Middelhavet til Adria-
terhavet allerede den 9. maj, er der
allerede gang i den.
Den foreløbige plan med faste tider er:
Tirsdag kl. 16:45 v. Klædefabrikken.
Lørdag kl. 09:30 v. Klædefabrikken.
Søndag kl. 09:30 v. Klædefabrikken.
Vi er også nogle stykker som derudo-
ver kører om formiddagen, ring til
Kurt Jørgensen for information. 
Tlf.: 49 21 54 32 / 28 29 86 32

Bane 2: H+D 21.8 km.
1 Per Hansen KFIU 1:23:33 0:00
2 Torben Seir HSOK 1:24:26 0:53
3 Claus Cederberg Ballerup 1:24:31 0:58
4 Kurt Jørgensen HSOK 1:24:53 1:20
5 Anders Klinting FIF Hillerød 1:25:00 1:27
6 Pernille Brunstedt OK Øst 1:26:26 2:53
7 Fl. Wendelboe HSOK 1:27:45 4:12
8 Lars Blytækker Ballerup 1:31:37 8:04
9 Torsten Bjørn HSOK 1:34:44 11:11

10 Lars Zwisler KFIU 1:35:08 11:35
11 Dolfi Rotovnik Tisvilde 1:36:13 12:40 
12 Diana Andersen Ballerup 1:36:56 13:23
13 Anna Telyakevych Farum OK 1:37:47 14:14
14 Ivan Bergman HSOK 1:40:07 16:34 
15 Ole Hansen HSOK 1:40:25 16:52
16 Ole Vexø Tisvilde 1:41:06 17:33 
17 Birgitte Krüger HSOK 1:41:19 17:46
18 Allan Jørgensen HSOK 1:41:24 17:51
19 Claus Wigen KFIU 1:42:54 19:21
20 Egon Neregaard Tisvilde 1:43:18 19:45
21 Flemming Larsen HSOK 1:44:20 20:47
22 Jens Kofod Ramløse 1:47:31 23:58
23 Henrik Carlsen FIF Hillerød 1:47:35 24:02
24 Birgit Hausner OK S.G. 1:50:03 26:30
25 Jan Hausner OK S.G 1:50:06 26:33
26 Birge Venner HSOK 1:51:39 28:06
27 Aase Neregaard Tisvilde 1:55:44 32:11
28 Anne Sørensen HSOK 2:09:07 45:34 
29 Kaj Rosholm Skibby 2:21:03 57:30
30 Carina Laursen WAT 2:30:46 1:07:13
31 Mia Juel Hübbe wateam 2:30:54 1:07:21
32 Knud Høyer HSOK 2:48:34 1:25:01

Så  er  cykeltræningen  i  gang!

Mød bare op, -det er meget hyggeligt. (En gang imellem)
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Flot start på Craft Grand Prix
2008
222 aktive atleter trodsede vej-
rguderne og deltog lørdag den
1. marts i Craft Grand Prix
seriens første løb - HSOK's
"Forårs Cross" på LO-Skolens
græsarealer - Det var deltager
rekord for løbet!

Vinder af løbet blev Kenneth Rasmus-
sen, Running Rhino Elite, i suveræn
stil. Han gennemførte den 6 km lange,
seje og kuperede rute i den flotte tid
20:29. En rigtig flot præstation, når
vejrliget tages i betragtning. Det
havde småregnet før løbet og
der var en kraftig blæst på
tværs af LO-Skolens græsp-
læne under selve løbet.
Kenneth havde på den
første af i alt fire runder
følgeskab af Michael
Sørensen, O-Racerne.
Michael Sørensen er orien-
teringsløber og løber for den
svenske klub "Pan Kristian-
stad" og tilhører eliten inden for
orienteringssporten. Han er endvi-
dere landstræner for de danske o-løbs
talenter under 16 år. Michael Sørensen
kom i mål i tiden 21:27. Kim Olander,
Running Rhino Elite, kom i mål på
tredje pladsen i tiden 22:14. Efter den
første runde trak Kenneth Rasmussen
dog fra og siden fik også Michael
Sørensen rystet Kim Olander af. På
fjerde pladsen kom HSOK's egen Rolf
Lund, HSOK Craft.se, i tiden 23:15.
Det rakte samtidig også til en overle-
gen sejr i klassen 50 - 59 år. På femte
pladsen kom Anders Hjortlund, Run-
ning Rhino Elite, i tiden 23.17. - Det
tegner til endnu en rigtig fin sæson
for den unge triatlet, der ellers er mest
kendt for sine flotte præstationer
indenfor triathlonsporten. 

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev Karin Johannesen
i tiden 26:52. - Karin Johannesen er i
det lokale løbemiljø et relativt ukendt
navn, men mon det varer ved efter
lørdagens flotte præstation! Nummer
to i kvinderækken blev Rikke Kofoed,
O-Racerne, i tiden 27:48. - Også rigtig
flot løbet af Rikke Kofoed, der ellers
mest gør sig bemærket i orienterings-
løb. Lærke Lilleøre, Team TSMC, blev
nummer tre i tiden 28:15 og på fjerde
og femte pladsen kom Annette Han-
sen, MK70, og Rikke Christensen,
HSOK Mix, i henholdsvis 28:22 og
29:06. - Efter en lang og intens kamp

om placeringerne. - Rik-
ke Christensen

vandt Helsingør-
mesterskabet i
10 km lande-
vej, så der er
store forvent-
ninger til hen-
de i år. Men
ellers ser det

ud til, at nye
navne

blander sig i
top striden hos

både herrerne og
damerne i dette års Craft Grand
Prix.
God stemning
"Ellers er det glædeligt, at der
både er deltagere fra den danske
elite indenfor atletik og oriente-
ringsløb med i vores løbsserie
sammen med motionisterne"  -
"Det er hele idégrundlaget for
løbsserien" - "Ja, der var faktisk
flere af deltagerne, der udtrykte,
at der havde været "Eremitage"
stemning over løbet; at der var plads
til alle, der blev givet plads, ingen
skubberi og der bliver ikke kigget
skævt til én, fordi man er rigtig hurtig
eller knap så hurtig!"

HSOK placeringer
Hvordan gik det ellers for de friske
HSOK atleter?
Ud over de tidligere nævnte kvinder,
blev det også til fine placeringer for
Linn Bertram, der dog løber for fami-
lieforetaget “Hornbæk Is.” - Hun blev
en flot nummer 10 i tiden 30:39. Lis-
beth Jørgensen, Team TSMC, blev
nummer 16 i tiden 32:37 og Vibeke
Knudsen, hentet ind fra “reserverne,”
kom i mål i tiden 32:55, hvilket lige
netop rakte til en samlet 20. plads. -
Endnu en gang kan vi med skuffelse
konstatere - og det er rigtig trist - at
der heller ikke i år bliver et hold med
“Turbo Tøserne!”
På herresiden blev bedste HSOK’er
som sagt Rolf Lund i den fine tid
23:15: Men ikke langt efter kom den
evig friske Keld Olsen i den flotte tid
23:30! - Det rakte til en samlet 7. plads.
På 10. pladsen kom Michael Stenvang
i tiden 24:15 - Flot løbet! Peter
Arhung, der også træner flittigt til
Copenhagen Marathon, blev nr. 12 i
tiden 24:47 - Måske én af Peters bedste

præstationer -
Det tegner
lovende for
Peter! Bo
Søby, der
ellers ikke er
speciel glad
for crossløb,
løb et veldis-
poneret løb
og kom i mål i
tiden 25:42. -
Det rakte til
en 17. plads.
Michael Ben-

tzen løb også
et rigtig flot løb

og kom i mål i tiden 25:58, efter en
hård kamp om placeringerne. Michael
B. Blev samlet nr. 20. 

Craft Grand Prix 

2008
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Børnerækken
Vinder af børnerækken for drenge
blev Søren Karlsen. Han gennemførte
den 1.5 km lange rute i den fine tid
5:25. Mihn Kyun Cho, der ellers var
helt suveræn i hele sidste sæsonen
blev nummer to i tiden 5:39. Magnus
Lund Ulnits, blev en flot blev en flot
nummer tre i
tiden 6:03.
Hos dren-
gene blev
det dags-
formen,
der var
afgørende
for hvem,
der vandt
løbet. 
Hurtigste
pige blev
Karoline
Ulnits i
tiden 6:07.
Karoline
lå længe
og kæm-
pede med
en af
løbets favo-
ritter Tine Skovgaard Andersen. Men
på dagen måtte Tine Skovgaard
Andersen se sig slået med fire sekun-
der i mål. Tine Skovgaard Andersen i
mål i tiden 6:11. Nummer tre hos
pigerne blev Josephine Küstein i tiden
6:13. - Men podieplaceringen kom
først i hus efter en opslidende dyst -
En rigtig "herrekamp" og væddeløb,
hvor der kun var seks sekunder mel-
lem nummer et og tre i mål
Fælles for de første, både i drenge og
pige klassen, er, at de er rigtig ihærdi-
ge og talentfulde løbere og at de løber
på holdet "Stald Hylle." - Som hold-
navnet antyder, bliver de trænet af
Michael Hyllested; en rigtig ildsjæl
indenfor den lokale løbesport.

Holdkonkurrencen
I holdkonkurrencen, for herrer, van-
det holdet fra Running Rhino Elite
overlegent foran HSOK Craft.se. På
tredje pladsen kom HSOK SameSa-
me.nu. 
På kvindesiden vandt holdet fra
Hornbæk Is foran Running Rhino 1 og

Lægehuset Axeltorv blev treer. 

Det også muligt at deltage
med mix hold og det benytte-
de 6 hold sig af i voksen ræk-
ken. Nummer et i denne ræk-
ke blev O-Racerne. Es'erne
kom ind på andenpladsen og
holdet fra HSOK Mix blev
nummer tre.
Hos børnene kom drengehol-
det "Tembo" ind på første
pladsen i rækken op til 11 år
mens 
"De fire S'er" vandt mix ræk-
ken  op til 11 år.
Pigeholdet fra "HSOK ung"
vandt rækken 12 - 15 år. "Stald
Hylle" vandt mix rækken 12 -
15 år. 

Hjælpere
Til sidst skal der fra motionsafdelin-
gens formand lyde et rigtig stort “Tak
for hjælpen!” til alle de flittige hjælpe-
re - Specielt Ivan B. og Søren C. har
igen igen ydet en rigtig super stor
indsats i forbindelse med hele arran-
gementet og kreeret en rigtig god og
spændende cross rute - TAK!
- Og til aller aller sidst skal der endnu
en gang også lyde et rigtig stort TAK!
til vores trofaste præmie sponsor, ikke
bare i forbindelse med HSOK Cros-
s’en men også i forbindelse med “Hel-
singørmesterskabet i 10 km landevej/
klub 10’er” - Murerfirmaet Lars M.
Nilsson ApS ved David Nilsson -
Han giver løbene den sidste finish! -
TAK!
Og samtidig siger vi også tak til vores
hovedsponsor i forbindelse Craft
Grand Prix serien: Craft

Næste løb
Næste løb i Craft Grand Prix er søn-
dag den 6. april kl. 10:00, hvor der
skal løbes i Hornbæk Plantage. -
"Mountainrace" - Et rigtig sejt, men
også spændende løb med udfordren-
de bakker. 
- Hos herrerne skal der findes en ny
vinder i det Kenneth Rasmussen ikke
deltager i dette løb, da han er med tri-
atlonlandsholdet på en tre ugers
træningslejr på Mallorca. 
Arrangørerne håber at se alle fra det
første løb, men også nye deltagere.
Det er ikke et krav, at man skal delta-
ge i alle løb i serien. - Og så skal man
huske, at børn deltager gratis i hele
løbsserien!
Den samlede resultatliste kan ses på
HSOK's hjemmeside:hsok.dk.

Klubtøj - Brug det….
Johansen

HSOK’s 

Forårs Cross
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VVii  ggeennttaaggeerr  ssuucccceesseenn!!
- Og inviterer til 

Uofficielt klubmesterskab i
duathlon
HHvvoorrnnåårr??

Lørdag den 21. juni 
2008 kl. 11:00

HHvvoorr??
Start, mål og skiftezone er på Nygård Skole

- Der løbes og cykles på
rundstrækningen:

Rødegårdsvej, Karlsgårdsvej, Nørreløkkevej,
Hellebækvej og Esrumvej

DDiissttaannccee
Løb: 5,0 km

cykling:21,6 km
løb: 3,0 km

BBeemmæærrkk!!
Også mulighed  for 

“par duathlon”
- Altså flere personer m/k “deles” om 

aktiviteterne.
For eksempel én løber første tur, én anden person
cykler og eventuelt én tredje person løber sidste

tur.
Et “hold” kan altså bestå af  1 til 3 personer!

Så ALLE kan være med! 
- Også de skadede løbere!

TTiillmmeellddiinngg::
Opslag i klubgården  senest 
fredag den 20. juni kl. 15:00

Kommende
arrangementer i
HSOK Motion

LLøøbbss  aarrrraannggeemmeenntteerr  ffoorr  
HHSSOOKK mmoottiioonniisstteerr::

Ud over deltagelse i Craft Grand Prix 2008 er der
også mulighed for at få rørt sine lemmer ved at
deltage i ”Helsingør løbet” og “Espergærde-
løbet.” - To rigtig gode og traditionelle løb i Hel-
singør Kommune.
- Og to løbsorganisationer, der støtter Craft
Grand Prix, hvorfor jeg også synes, vi bør støtte
op om deres løb. - Så hvis I en given søndag får
lyst til lidt ekstra sved på panden, vil jeg foreslå,
at I ligger vejen forbi enten Teglstrup Hegn eller
Egebæksvang.
Kommende løb i de tre serier:

Helsingørløbet ved “forældreinitiativet”:
* Søndag den 27. april 08 kl. 10:00

Espergærdeløbet ved Puls3060:
* Søndag den 13. april 08 kl. 10:00
* Søndag den 18. maj 08 kl. 10:00

Craft Grand Prix 2008
* Mountain Race Hornbæk Plantage 

søndag den 6. april 08 kl. 10:00
* Tikøb 5’eren onsdag den 7. maj 08 

kl. 18:30 ved Tikøb skole
* Espergærdeløbet søndag den 8. juni 08

kl. 10:00 -Egebæksvang ved Mørdrupvej
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Med et par slag på messingklokken den 6.
februar, kl.19.oo bød formanden, Anni
Nørregaard, velkommen til de knapt 5o
fremmødte, og glædede sig over de fine
fremmøde. Uden modkandidater blev
Knud O: Engelsholm valgt til dirigent, og
konstanterede at alle formila var iorden.
Formanden fik straks ordet for genem-
gang af bestyrelsens beretning.Genemgik
de forskellige arrangemanter som Venne
klubben havde gennemført i det forgang-
ne år. bl.a. forårsturen til Sofiero - hinsi-
dan- samt det traditionsrige O-løb og grill-
fest, som i 2007 også blev en Skt. Hans
fest. Hele to jibilæer havde klubben i 2oo7
kunnet fejre.I august drog 46 forvent-
ningsfulde venner til Norditalien, hvor de
i en uge gennemtravede bjerstierne i det
smuke Ahrntal. På den veltilrettelagt fes-

taften modtog SONJA VANG og VIBEKE
MIENE` et fortjent diplom samt medalje
for deltagelse i alle 20 Alpeture siden 1987
- det godt vandret.. Jeg har fra flere sider
hørt, at det var en af de bedste i de 2o år
har været arrangeret - ikke mindst socialt.
Jeg vil også fremhæve vores klubs 25 års
jubilæum, som blev fejret den 3. nov.i Klu-
bgården med hele 67 deltagere. Hsoks
venner blev stiftet den 1. nov. 1982 af en
gruppe driftige Hsokere. Der blev talt –
sunget –spist – og drukket samt ikke
mindst danset – jo – stemningen var helt i
top. Aftenens festtale blev  holdt af  JOHN
STEENFELDT. Det blev en jubifest, som
gav et dejligt overskud på humøret – men
med et underskud i kassen. Men trods
dette, gik bestyrelsen hjem med en god
fornemmelse i maven. Vennerne har end-

videre afholdt 3 kiosk arrangementer –
tusind tak til venner som altid giver en
hjælpende hånd 
Tllskud: Årets lederpris blev tildelt
GULL-MAY KNUDSEN for 2oo6. D0Fs
initiativpris gik til Mogens Jørgensen, Søl-
lerød 0.K. Til Hsok er ydet et tilskud på
Kr. 2o.ooo. 
Medlemstal: Pr. dato er medlemstallet på
165, beklageligvis en lille nedgang. Et af
vore trofaste medlemmer, Kaj Larsen ,er
desværre ikke blandt os mere – Æret være
hans minde. 
Tak til alle de som har hjulpet til ved
diverse venneaktiviteter. Tak for husly i
klubgården – Tak til JAKOB VANG for
redigering af vores hjemmeside og slutte-
lig tak for et godt samarbejde i bestyrel-
sen.
Beretningen blev af forsamlingen god-
kendt. 
Lederprisen 2007:  Dette punkt blev det
nødvendigt at udsætte idet prismodtage-

ren  var som sunket i jorden. Uddelingen
blev derfor henlagt til HSOKs generalfor-
samling. Vi fik dog hvisket i øret at mod-
tageren var  SØREN ØSTERGAARD,
hvilket udløste behørigt bifald. 
Regnskab: Kasserer Anna Lise Lyk frem-
lagde det reviderede regnskab, som balan-
cerede med Kr. 47.243,oo Kontingentet
blev uforandret Kr. 6o,oo årligt. Begge
dele blev godkendt og vedtaget. 
Valg: Der var genvalg til samtlige besty-
relsesposter. Som suppleant indtrådte Lise
Lotte Høj i stedet for Jane Larsen. 
Eventuelt: Under dette punkt takkede
hsoks formand FLEMMING LARSEN for
donationerne og konstanterede, at der jo
stadig er mange skillinger i kassen. KNUD
O. opfordrede Hsoks formand til at agite-
re for medlemstilgang til venneklubben –
blandt Hsoks medlemsskare.. Og så havde
dirigenten nær glemt at udbringe et leve
for H.S.O.k’s venner. 
Generalspisningen : Så var der dækket
op, og der blev serveret et par lækre hånd-
madder – i overstørrelse, plus  et fint  des-
sertoste ”Tag selv bord” Alt dette var vi
rigtig gode til – der blev ikke en krumme
til overs.Et par viser fra sangbogen blev
sunget – med KNUD HØYER som igang-
sætter.
Den genvalgte bestyrelse, som den 3.
marts holdt bestyrelesmøde, kan ses på
Vennernes hjemmeside.På mødet planlag-
de man
Kommende arrangementer: 8. maj : Kio-
sk (Marianelund) – 25.maj: Forårstur, Fri-
lands-musæet. – 21. juni: O-løb og Grill
fest.-22. aug. Afrejse ”Alpetur nr. 21. – 28.
aug. Kiosk 3 skåninger/1 dansk. – 11.okt.
Efterårsfest. Alpeturen 2008: Den 31.
marts sluttede tilmeldingen, men der er  få
ledige pladser. Skulle du have glemt at til-
melde dig – eller pludselig  fået lyst til
Alpetur !!!, så prøv at kontakte Jakob
Vang.
Og medens vi venter på, at skoven  atter
bliver grøn, sender venneredaktionen
mange forårshilsner til jer alle. Der alte-alte

H.S.O.K.s Venner.

Generalforsamlingen

H.S.O.Ks venners Lederpris 2007 blev tildelt Søren Østergaard.
Lederprisen blev uddelt på HSOKs generalrsamling af Anni Nørregaard. Anni  motive-
rede udvælgelsen som følger: Søren får lederprisen for sit arbejde som mangeårrig for-
mand for Hsoks arrangementudvalg,. Søren  har tillige bestridt jobbet som stævneleder
ved mange af klubbens O-løbs arrangementer, hvor der altid har været rosende ord fra
de deltagende klubber.
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Skiudvalget
Formand:
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
Alpininstruktører:
Finn Postma
Ålsgårde Stationsvej 12
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 70 95 12
E-mail: postma@mail.dk
Stine Laforce
Jernbane Allé 35B
3060 Espergærde
Tlf.: 49 16 11 92
E-mail: Stine@laforce.dk

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

--Rul med Holm-sport!

RING
-der er altid et godt tilbud,

NU:
ADIDAS LANGREND

Kombistøvler kr. 400,-
Ski-"sko" kr. 200,-

passer til "SALOMON"-profil!

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

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

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

Tænker du på vinter, skiture, Vasaløb 
eller blot på afvekslende træning?- 

Så må du også prøve at løbe på rulleski

HOLM SSPORT

RRuulllleesskkii  !!!!

Langrendsinstruktører:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32
E.mail:
kurt.jorgensen@tele2.dk
Finn Postma,
Stine Laforce
Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk

I løbet af den sidste uges tid er det blevet kraftigt
understreget, at HSOK foruden orientering også har
skisport på programmet. Seks af klubbens skiløbere
satte allerede onsdag kur mod Sälen i Sverige for at
deltage i Nordens længste skiløb, Vasaloppet søndag
den 2. marts. Men der var en grund til, at afgangen
allerede fandt sted onsdag. Flokken havde nemlig
besluttet, at de forud for selve løbet ville deltage med
et hold i stafetten, der foregår på samme rute, men
delt op i fem etaper. Stafetten fandt sted fredag, og det
var sjette gang, den blev afviklet. 

Lars Røpke blev for tredje gang bedste
dansker i Vasaloppet.

Også HSOK´s hold i stafet imponerede

P.s. Hermed følger et lille eksempel på skis-
møringens mysterium. Følgende kunne man f.
eks læse for TOKO’s vallatips før halvvasaen:

Fäste:
1. Rengör fästzonen och rugga ordentligt med
slippapper (P 100-120)

2. Värm in TOKO Base klister tub, lät kallna 15
min. (Alternativ: Spraya TOKO base klister
spray), lät torka 30 min. Blanda 75% TOKO kli-
ster multiviola med 25% TOKO klister orange
och lät kallna. 
Stryk ut försiktigt med TOKO plastocork så att
ytan blir jämn. Låt kallna. Vid snöfall på starten
täck klistret med 2 lager TOKO violaburk, se till
att skidan är kall innan burken läggs på. Stryk ut
försiktigt med plastokork. 
Som förbättring längs spåret ta med TOKO X-
warm spray. 
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Vasastaffetten og vasaløbet 
den 29/2 og den 2/3

5 gutter fra HSOK drager d. 27/2-08 til Sverige med
det for øje at deltage i årets Vasa-staffet og Vasaløb.
Vi har hjemmefra fordelt de 90 km. I blandt os.

Stafetten er delt op i 5 etaper: 

1 Lars Røpke Sälen-Mångsbodanar 24 km
2 Henrik Holger Mångsbodanar-Evertsberg 24 km
3 Christian Madsen Evertsberg-Oxberg 14 km
4 Torben Seir Oxberg-Hokberg 9 km
5 Martin Hulten Hokberg-Mora 19 km

Dagen før stafetten var formodet idealtid på hver
mand samt kørsel planlagt. Således var alle på plads
og i rette tid.
Lars Røpke sparede ikke på kræfterne og kunne sende

næste mand af sted blandt de 30 bedste hold. Depe-
chen, en chip på velcrobånd er placeret på løberens
venstre ankel.
Hele holdet løb op til deres bedste, sidstemanden
Martin starter ud som en raket, og bringer Helsin-
gørholdet sikkert i mål i Mora. På klingende svensk
proklamerer speakeren ud af de store højtalere, at nu
kommer hold nr. 23 fra Helsingør i mål speakeren tier
i lange 7 sek og fortsætter så med tydelig forundring i
stemmen, - ”fra Danmark!” 

Vi forstod ”Moras” forundring, Helsingørsholdets tid
5 timer og 11 minutter rakte til en 23. plads ud af knap
700 hold. Flot præstation af de 5 gutter fra HSOK.
Glade og opstemte kunne vi nu forberede os på den
næste opgave, nemlig Vasaløbet. Hvor ville det være
rart, hvis sporerne nu var lige så gode i overmorgen på
de 90 km. 
Det skulle senere vise sig, at det ville sporene så ik’
lige. fortsættes næste side

Glade og stolte løbere efter Staffetten
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2. marts står vi op ved 4-tiden, ser på vejret, spiser
morgenmad, ser på vejret igen. Det er begyndt at sne. 
Vi pakker, vi taler om vejret smøring osv. Vi begiver
os af sted til startområdet i Berga/Sælen.
Vi kører alle i Lars` bil. De 2 andre
biler er placeret i Mora dagen før.
Ca 16000 skal starte kl. 08.00 så
der er rift om p-pladser. Vi ønsker
hinanden god tur og fordeler os ud
til de respektive startled bestemt af
vores individuelle startnr. Gitte
Dalsborg-Madsen skulle ligesom
Martin prøve vasaløbet for første
gang.
Alle står i kø inden der åbnes til
startleddene Det er koldere end vi havde forventet.
Alle taler om vejret, smøring, føret osv., det sner sta-

dig. Ski og stave er på plads, folk
noterer sig sit startsted. Det er nu
også begyndt at blæse. 
Opvarmningsgymnastik er i gang,
mange smører om, andre er fær-
dige med de sidste toiletbesøg. 

Nedtælling.- starten er gået!
Bakken opad venter, og på stigningen er der megen
trængsel. 
Jeg har bagglid, men jeg er langt fra den eneste som
ikke har fæste, det ser ud til, at alle kæmper for ikke at
glide baglæns. Det drejer sig om at holde sig i armene,
menneskemassen er gået i stå,
nogle er faldet længere oppe, nu
skal alle udenom. Sikken en kom-
pakt mylder af folk og ski! Adskil-
lige knækkede skistave og løse
transer, vidner om alles kamp om
at komme frem. DÉR er 3 km-skil-
tet, ”hva’ sir’ tiden? 45 min. Siden
start. Neej, det er for galt.” Oppe
på de flade stykker er det bare om

at få staget uden om alle dem som
løber i de ”bedste spor”. 
De 2 spor er føget/sneet til, og resten
er kørt i smadder. 
10,5 km, Smågån er passeret så
kommer Mångsbodarna ved 24 km.
Disse drikkestationer er små oaser,
de er også delmål.
Der er kun én ting som tæller, og det er fremad.
Nu er det Evertsberg, 47 km. Nu går det ned ad bakke.

Det er befriende og skønt med
de ”gratis” km, men sørg´ nu for
at styre udenom ham den store
K….! som lige er styrtet, og hen-
de som han hev med sig i faldet
som nu ligger der i det isede

sving og stritter..- med staven ud i sporet.
Langs med sporet har mange folk taget opstilling og
kommer med opmuntrende opråb. Via deres radioer er
det let at holde sig ajour med topstriden i løbet. 
Brødrene aukland er nu i mål.  ”Jeg har ikke se de
andre fra HSOK, hvordan mon det går med dem?”
Så er det Hökberg, nu er der ”kun” 20 km. igen, efter-
hånden ligner sneen nu mest slush-ice.
Nu er det snart Eldris, så er man næsten hjemme, kun
igen 9 km. Jeg mangler at løbe 4 km. 
En gammel dame med tørklæde og krogede fingre
rækker en kop op til mig, jeg stopper op og drikker,
dejligt hjemmelavet blåbærsaft, helt sikkert den bed-
ste på hele turen. Jeg takker mange gange og løber
videre. Idet jeg løber videre, hører jeg den gamle kone
råbe: ”lykke til, du ser frisk ud!!”
Således forfrisket og opstemt når
jeg snart til Mora. 
Efterfølgende er jeg kommet i tan-
ke om, at den gamle kone i skoven
ikke bar briller…. 

Med meget venlig hilsen Henrik Holger.

Her ses km.i timen for HSOK’s deltagere mellem væskedepoterne. Som man kan se var der store ventetider på første mel-
lemtid på grund af kø op ad den første bakke!

Navn: startled: placering: Kilometertider mellem væskeposterne samlet tid:

Lars 2 nr. 1037 14,47 18,26 15,91 15,80 17,15 15,83 17,04 17,29 5,28,27
Torben 4 nr. 2528 12,34 15,27 15,45 13,42 15,71 12,63 13,30 14,94 6,22,42
Henrik H. 5 nr. 3698 9,09 15,79 13,62 12,47 14,13 12,48 14,46 14,53 6,53,13
Martin 6 nr. 3493 9,41 14,80 13,35 13,74 15,22 12,54 14,07 14,02 6,47,29
Christian 7 nr. 4281 8,81 13,91 13,28 12,54 13,96 11,78 13,05 13,67 7,13,24
Gitte 10 nr.   517 5,17 11,19 9,67 10,11 11,29 9,92 11,13 11,18 9,26,40
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Af Inger Østergaard

I år var skituren lagt forsøgsvis i uge 7
for at se om det kunne tiltrække flere
familier med børn og unge. Genialt
tænkt, for til turen var tilmeldt 47 per-
soner heraf 15 børn. Heriblandt var
tilmeldt 2 blinde med ledsagere.

Ramundsberget i Sverige var også et
perfekt valg. Både langrendsløbere
(nye og erfarne) og alpinløbere havde
mulighed for at blive udfordret. Der
var både fine korte langrendsspor
(også lysspor) og ture som gik op over
fjeldet. Alpinløberne fik også stillet
sulten, faktisk ved jeg ikke om der var
nogen som fik prøvet den sværeste
løjpe, nemlig Svarte Petter; jeg gjorde
i hvert fald ikke!!!!!!!!!

Med hensyn til undervisning var de
fleste langrendsløbere erfarne og dyg-
tige folk, men Lis og Holger Hejs
(Henrik Høns) tog sig kærligt af Steen
og jeg, således at jeg sidst på ugen
kom sikkert ned fra en forrygende tur
på fjeldet på 20 km sammen med Pal-
le og Tommy.

Klubånden var også medbragt. Hver
dag holdt vi afterskiing på skift i hyt-
terne, hvor den enkelte hytte sørgede
for konkurrencer, hvor vi udfordrede
hinanden i paratviden, stå på hoved,

RRaammuunnddbbeerrggee tt   uuggee   77

SKITUR TIL RAMUNDSBERGET
– SVERIGE ÅR 2008

drikke øl hurtigst osv. 
Vores turfører Lars Røpke sørgede for
uddeling af mange flotte præmier,
som blandt andet bestod af en tophue,
der blev meget eftertragtet.

Udover Minnas medbragte albue-ska-
de blev det en rolig tur mht. skader.
Arne den stakkel var med Ivar på ski-
skole og vendte allerede første dag
hjem med en brækket hånd. Han hav-

fortsættes næste side
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de simpelthen sat sig på den! Så
resten af ugen stod Arne klar med
varm kaffe til sine hyttekammerater.
Netop denne mandehytte fik mange
kælenavne, ikke mindst pga deres
alder og bevægeapparats skavanker,
men også for deres fantastiske køk-
kenkunst. De fik 3 retter hver dag;
gule ærter med flæsk, sønderjysk
stang, lam i asani(?), is med figner
osv. Alt sammen lavet af herrerne
selv. UHM!!
Ramundsbergets skiskole var ikke det
store tilløbsstykke for HSOKs unger.
Vi var selv så heldige at Slagelse Ski-
klub (som havde lånt Sandra Postma)
tog vores 2 piger med på deres fanta-
stiske skiskole – hvilket var en kæmpe
succes. Derfor kan jeg kun opfordre
skiafdelingen til, at klubben tager en
alpinskilærer med for at udfordre alle
unger (og andre) med hang til alpin
og snowboard.
Hvis vi synes, at busturen op var hård
– så var det godt, at vi ikke vidste,
hvad som ventede os. Turen op tog
ca. 13 ½ time og hjemturen tog 16
timer hjem. Pyha og av - ryg og nakke
blev groft udfordret - men heldigvis
kunne de fleste nok lige nå 3 timer i
egen seng inden arbejdet/skolen
kaldte om morgenen. Tiden i bussen
blev blandt andet fordrevet med at
skrive lidt om vores oplevelser.
Nedenstående er citater herfra. Har
du lyst til at læse mere, så hænger
bogen ude i klubgården.
En stor tak skal lyde fra os alle til Lars
Røpke. Det var en flot velarrangeret
tur, hvor alt klappede lige til det sid-
ste!!! Og hvor alle hyggede sig geval-
digt.

Citater:

”God tur – dejligt at være sammen
med HSOK.”  (Blindehytten)

”Vi stred os af sted i modvind og ram-
te efter et par timer Karriknallerne –
varm kakao Uhm. Hvem kommer så
Flemming og John med deres makke-
re Anette og Lisbeth” – ”hvem skulle
ellers betale for dem”? (O-løbshytten)

”Det var en rigtig god tur. Det var
sjovt at stå på ski ned af den sorte
bakke – den hed Prima og var lang og
smal – vi veltede en gang!”
(Anna og Emilie)

”Rigtig god skitur – vi kommer igen
næste år” ( Andreas og de andre gut-
ter)
”Jeg er blevet meget bedre til snowbo-

ard og jeg har lært mange mennesker
at kende og skabt nye venskaber.
Masser af hygge og kortspil. Tak for
en fed tur.” (Jonas)

”Skidegod tur med rulle nøgen rundt
i sneen, kælke på papkasse, miste
røven i forsøg på at lære at på på
snowboard.” (Mads)

”Tur med tid til refleksion - at ha for-
nemmelse af at være helt alene i en
fantastisk  storslået natur. Jeg glæder
mig til at vende tilbage – med ski på
fusserne.” (Minna)

”Tak for en dejlig tur. Det var endnu
et godt sted, som de gamle har fun-
det.” (Lin)
”Skiløb på lange og korte ture er jo en

væsentlig del af turen, men hyttelivet
binder oplevelserne sammen. Nok er
”De grå sokker” byens største kram-
meklub, men Mandehytten den gro-
veste ”Mobbeforsamling”. (Palle)

Der blev trænet flittigt til
Vasaloppet

Samling inden dagens tur
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Ski, snowboards, skistøvler, huer, jakker, goggles, handsker,
slibning/reparation, bukser, fleece, skistave, solbriller, blades,
tasker, snowboardstøvler, beanies, rygsække, undertøj, trøjer,
windstoppers, t-shirts, lavinesonder........??

Vi har udstyret !!

Surf & Ski - Nordsjælland
Sct. Olaigade 35, 3000 Helsingør

Tlf.: 4925 1030
www.surfogskinord.dk - info@surfogskinord.dk

Flemming i køkkenet iført flot kokkehue som man jo skal
så der ikke kommer hår i maden. Selv uden Ulla siges det
at retten var til 5 skihuer



Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

Running Rhino
- specialbutik til løbere

Vi leverer fundamentet for
de gode løbeoplevelser

Running Rhino tilbyder alt inden-
for udstyr til løb, gang og gene-
relt til aktiv fritid og hverdag.

Hos os får du en grundig løbesti-
lanalyse før du køber løbesko,
og vi kan på den måde tage
udgangspunkt i den enkelte kun-
des specifikke behov.

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

Via Running Rhino fysioterapi
har vi de bedste muligheder for
at tilbyde vores kunder forbyg-
gende og akut skadesbehand-
ling.

Vi holder åbent mandag, onsdag og fredag fra 12.00 til 18.00, samt lørdag fra 10.00 til 14.00

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


