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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 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.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument. Billederne
skal også vedlægges separat i høj
opløsning.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til Kurt
Jørgensen. Uopfordrede billeder
bedes indeholde tekst og/eller
navn.
Er du i tvivl, ring til Kurt

Klubbens
trænere og
kontaktpersoner:

Bjarne Jensen
22 34 25 24
Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 16.45
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 09.00
Onsd.: kl. 17.00
Fred.: kl. 10.00
Fred.: kl. 13.30
Lørd.: kl. 09.30
Lørd.: kl. 11.00
Lørd.: kl. 13.00
Sønd.: kl. 09.30
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykling, tempotræning (ca. 1 time) .......Klædefabrikken, Ndr. Strandvej
O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Cykling langtur racer .............................................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) .................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ....................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykeltræning, Racer, ca. 60 km. .........Klædefabrikken, Ndr. Strandvej
Løbetræning ...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykeltræning, Racer, ca. 60 km. .........Klædefabrikken, Ndr. Strandvej
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
Kontingentet opkræves
pr. 1. januar for hele året

Til og med det år du fylder 25 år 525 kr.
Er fyldt 25 år pr. 1. januar
735 kr.
Er fyldt 65 år pr. 1. januar
525 kr.
Familiekontingent ........................1260 kr.
Passive. ..........................................210 kr.

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

Foto: Kurt Jørgensen

Grand Prix serien skudt igang.
Rikke var stærkeste dame og blev sikker vinder
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Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31
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:
Henrik Bang
Tlf.: 30 85 52 54
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Maleren
Tlf.: 49 28 41 25
40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14
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klubben. Tonen kan være rå og for nogle måske ubehagelig, selvom der også her er mange "perler" i mellem. Jeg
vil gå så vidt som at sige, at det nogle gange fyger med
"dumsmarte bemærkninger" og nye løbere skal ikke regne med at komme ind i varmen de første par år.
Jeg tror, det hænger lidt sammen med at klubben er en
tidligere eliteklub. For 30 år siden vandt HSOK divisionsmatchen i 1. division, i dag er vi i tredje division med
kurs mod fjerde. For 20 år siden kunne en håndfuld løbere løbe 10 km under 35 min og de fleste andre badede sig
igennem under 40 min. I dag er det kun en håndfuld, der
kæmper sig under 40 min. Vi er som en virksomhed, der
er på vej til Polen - de gyldne tider er bagude. Jeg synes
sådan set det er lige meget om vi er en eliteklub eller
motionsklub, når bare vi har det sjovt og rart sammen.
Jeg har set en nystartet klub, der hedder Amager OK. De
befinder sig absolut i bunden af resultatlisterne. Men jeg
kan se på stævnepladserne at de har det sjovt sammen og
støtter hinanden i fremgangen. Jeg kan se lidt det samme
i den maratongruppe, som trænes af Bjarne.
Som ny formand vil jeg gerne arbejde for at klubben
bevæger sig i den retning så der kommer et støttende og
positivt miljø, der kan tiltrække nye og unge kræfter.
Den nye bestyrelse vil arbejde for, at vi byder ind med
færre, men bedre interne og eksterne arrangementer og
at vi satser flere kræfter på sociale arrangementer, som
gør klubben til et rart sted at være (endnu rarere end den
er i øjeblikket).
Rolf

Virksomhedskultur
Som en del sikkert ved underviser jeg til daglig på Laborantskolen i Hillerød. Uddannelsen tager kun 1½ år på
skole og det betyder at jeg jævnligt starter nye hold op.
Jeg går meget op i at der er en god kultur i klassen, dvs.
at man er rummelig og tolerant, at man accepterer at alle
ikke er lige ressourcestærke og at der er plads til at være
lidt sær, men at man selvfølgelig skal bidrage til fællesskabet. Det lykkes som regel at få nogle rigtig rare klasser
ud af det.
Fra tid til anden har jeg haft nogle helt anderledes udfordringer. Skolen omskoler også industriarbejdere til at blive produktionsarbejdere indenfor medicinalindustrien.
Og når en flok ældre mænd og kvinder bliver sat på skolebænken, fordi deres job lige om lidt er forsvundet til
Polen, så sker der ting og sager. Grupperne slæber 20-30
års virksomhedskultur med ind på skolen. Det kan være
en speciel nedgørende jargon eller det kan være plat eller
under bæltestedet. Nogle få fører an og på den korte
baner kan der være nogle "perler" af morsomme
bemærkninger - men ikke på den lange bane. Jeg tror det
hele forværres af at de godt ved at lige om lidt så ryger
hus og bil, hvis ikke de fatter det læreren står og siger, og
de får et nyt job. Jeg vil ikke sige, jeg har samme succes
med at ændre virksomhedskulturen, men det er sket at
jeg og mine kolleger har forvandlet en gruppe bange
midaldrende mænd og kvinder væk fra det platte og til
at blive videbegærlige og fatte håb om fremtiden.
Jeg hæftede mig ved på generalforsamlingen at hele 48
har meldt sig ud af klubben på et år. Det er mange ud af
et medlemstal på 314. Heldigvis er der jo endnu flere, der
har meldt sig ind. En del af svingdørsmedlemmerne er
skiløbere, som melder sig ind i en klub, for at kunne melde sig til Vasalopet, men der kunne også være enkelte
der ikke bryder sig om "virksomhedskulturen" i HSOK.
Bo Søby var inde på det ved generalforsamlingen og jeg
har også hørt andre sige det at det er svært at være ny i

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

Den nye formand takker den gamle for et fantastisk arbejde gennem de mange år.

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Velkommen til:

Mette Schou Hansen (Senior)
Apperupvej 18
3140 Ålsgårde
Jacob Wrisberg (Senior)
Frejasvej 18 A
3000 Helsingør

Udmeldelser:

Tine Laub Christoffersen
Kongedammen 26
Claus Bo Vöge Christensen
G A Hagemanns Vej 13
Michael Christiansen
Lappestensvej 16
Eva Roll
Esrumvej 25
Lars Erting
Krondrevet 19
Rikke Jønsson
Århusvej 67
Fredrik Hietala
Fredensvej 24
Fam. Gitte Dalsborg
Christian Madsen
Heimdalsvej 21

Formandsskifte.

Rolf Lund overtog formandsposten fra Flemming Larsen som har gjort et fortrindligt arbejde i de mange år han stod ved roret.

Fam. Lone Dam
Lindevej 12

Klubgårds-telefonen nedtages
den 9. april 2012

Fam. Kit Knudsen
Rasmus Knudsensvej

Besluttet på bestyrelsemøde 7/3-2012

OBS

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk

Aktivitetskalenderen
I mange år har aktivitetskalenderen været et fast og uundværlig indlæg i "Sokken", især i den periode, hvor klubbens ikke havde sin egen hjemmeside. Imidlertid har vi konstateret, at kalenderen i "Sokken" kun er 100 % retvisende den
dag, hvor kalenderen er skrevet. Vi ser meget ofte, at der kommer ændringer til
mange af de planlagte aktiviteter, hvilke ændringer vi af gode grunde ikke kan
bekendtgøre i "Sokken"
Vi har derfor besluttet, at den fremtidige aktivitetskalender alene offentliggøres
på klubbens hjemmeside, hvilket naturligvis også er gældende for eventuelle
ændringer, så husk i fremtiden at orientere jer på.hsok.dk
Redaktionen
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Generalforsamlingen

Der var rimelig mange der troppede op til årets generalforsamling.
Der var også mange vigtige ting
der skulle tages stilling til, -bl.a.
ønskede vores formand for hele
klubben, samt formanden for orienteringsafdelingen ikke genvalg,
men også andre vigtige ting skulle
drøftes.
Efter flere indlæg og debatter faldt
alt på plads og som man siger
efter en generalforsamling foregik
alt i “god ro og orden”
Se stort referat andet sted i bladet.

Flemming takkede Torben for hans store arbejde og initiativ gennem mange år

Pænt besøg i Klubgården

Ulla havde som sædvalig sørget for kaffe
og bagt kager.

Den nye bestyrelse med den nye o-formand Bjarne Jensen, formand Rolf Lund, kasserer
Gull-May og motionsformand Stig Johansen. Desværre er skiformanden ikke med da
han var på skitur.

Bagsiden er ledig for
ny annoncør.

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
"SOKKEN"
Hvis du ikke ønsker klubbladet "Sokken" i din postkasse, men kun læse
den på klubbens hjemmeside, så kan
du framelde den, ved at sende en mail
til Marie.
m.krogs@stofanet.dk

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

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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ORIENTERINGSAFDELING EN
HSOK´s Påskecup 2012

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

Traditionen tro
afholder HSOK
også i år det
årlige orienteringsarrangement "Påskecup", der som i
tidligere år
består af 4 etaper med lørdag
som fridag.

Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 58 53, E-mail: soeren.oestergaard@stofanet.dk
Skovtilladelser:
Palle Breuning, Kølen 3, 3070 Snekkersten
Tlf.: 49 22 59 88, E-mail: palle.breuning@mail.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

Igen i år er det samme team, der står for arrangementet,
hvor jeg dog må sige, at det er lidt hårde vilkår for dette
team, idet de alle for få dage siden har været en vigtig del
af det netop overståede DM Sprintorientering, der fandt
sted den 31.marts, men heldigvis består dette påsketeam af
rutinerede arrangører, som var i den samme situation sidste år, hvor klubben stod for afviklingen af DM Nat.

O-løbstilmelder:
Knud Høyer, Odinsvej 38 f, 3000 Helsingør
Tfl.: 49 21 40 83, E-mail: hsok-tilmelding@stofanet.dk
PR:
Eva Müllertz, Gurrevej 116b, 3060 Helsingør
Tlf.: 49 26 38 03, E-mail: eva.mullert@email.dk

Der bydes på stort set nytegnede kort om end jeg må sige,
at Skovvæsenet dog har været på hugst hele vinteren i
mange af vore nærskove, hvilket især vil kunne ses i Danstrup Hegn, hvor 1. etape afvikles. Her er der nu dannet en
masse slæbespor fra skovmaskinerne, der ikke er tegnet
ind på kortet, men ellers er kortet (stort set) OK.
2. etape foregår i Hornbæk Plantage med John Miené som
banelægger. Denne skov har ikke været "hjemsøgt" af Skovvæsenet, så er kortet meget fint.
3. etape afvikles i Teglstrup Hegn Syd med Aage Damsgaard fra Fredensborg OK som banelægger, men også
omkring denne skov har vi nået at få foretaget de sidste
kortrettelser, således at løberne ikke skulle komme ud for
kortfejl.
Sidste etape foregår i år i Nyrup Hegn med "Nyruphus"
som stævneplads, og med Frank Johansen som banelægger. Efter etapen afholdes den sædvanlige præmieoverrækkelse, herunder at der kan købes kaffe, kage, øl og
vand samt spises den medbragte mad i hvilken anledning
vi har lånt Naturskolens opholdsrum til dette formål. Jeg
skal oplyse, at parkering af personbiler til denne etape sker
på "Oticons" parkeringsplads, der er beliggende på den
anden side af "Kongevejen". Bemærk i den forbindelse, at
der nu er etableret en tunnel under "Kongevejen" så det er
ganske nemt at komme fra parkeringen til stævnepladsen.

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

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

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

Jeg er sikker på, at vi kan byde på nogle gode og udfordrende baner, hvor Frank igen i år har været banekontrollant, så jeg håber naturligvis på, at mange HSOK´ere
møder op, hvorom jeg skal bemærke, at man absolut ikke
behøver af tilmelde sig alle 4 løb, men blot tage det eller de
løb, der har interesse. Som sædvanlig bydes der hver dag
på 5 baner af forskellig længde og sværhedsgrad og af en
sådan kategori, at alle klubmedlemmer kan deltage, så vel
mødt til HSOK´s Påskecup 2012.

49 21 22 11

Stævnelederen
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Spisning til klubmesterskaberne

20 personer mødte op til klubspisning i forbindelse med
tirsdagstræningen i starten af marts. Næste gang der er
klubspisning er til klubmesterskaberne tirsdag den 8. maj.
Du kan godt begynde at glæde dig.

Hjælp - Divisionsmatch forude!

Da det er en uomtvistelig kendsgerning, at HSOK søndag
den 29. april skal ud i årets første match i 3. div., kommer
jeg her med en kraftig opfordring til alle mine klubkammerater, der bare er en smule kompasførende, om at rydde
kalenderen denne dag for alle andre aktiviteter end denne
divisionsmatch. Slaget skal stå i Grib Skov Duemose, og
det er Hillerød, der arrangerer. Det ser ud til, vi får kvalificeret modstand, idet vore modstandere bliver Ballerup,
FSK og PI, så vi skal nok få hænderne mere end fulde!
Første start er kl. 10.

Der bliver ikke stegt en hel pattegris, men det skal nok smage
godt alligevel
Pris for at deltage i spisningen: Ca. 50 kr. Tilmelding til
spisningen sker ved at sende en mail til:
rolflund@stofanet.dk

Ganske vist endte vi med sidste år at vinde alle tre matcher, men da havde vi flere løbere med, som vi ikke har
mere. Især vil det blive dyrt, at flere af de unge løbere ikke
er med. Det er dem, der kan score ekstra point. Derfor er
det ekstra vigtigt, at alle stiller op, også de få tilbageværende ungdomsløbere. Hvis det kniber med at få de fornødne
3-4 løbere på bane 8, hvor der er tre sikre point at hente,
beder jeg et par af de grå om at stille op der.

Og.............Klubgården er nogenlunde udrustet i køkkenet,
men der mangler skåle. F.eks. salatskåle med et rumindhold på 2-2,5 L og små skåle til dressing. Skulle du have en
eller flere skåle til overs derhjemme, må du gerne donere
dem til Klubgården. Og gerne med et par skeer til.

Men lad os nu se. Vi kan håbe, vi i den kommende tid gør
så kraftig opmærksom på os selv, via vort DM-sprint
arrangement, og et par familieorienteringsarrangementer
og Find Vej projektet, at vi får nye medlemmer, der passende kan debutere den 29. april. Tilmeld jer på o-service
eller i klubgården på listen. Er nogle i tvivl om, hvor de
skal stille op, så skriv jer bare på! Rolf og jeg skal nok forsøge at sætte det stærkest mulige hold. Tilmeldingsfristen
er den 20. april. Men jeg vil gerne have tilmeldingerne et
par dage før, så jeg kan planere bedst muligt.
Jeg humper selv en bane igennem og vil desuden bidrage
med en eller anden kage. Andre må også gerne tage lidt
lækkert med og lidt drikkelse, så vi kan hygge os i fællesskab, mens vi afventer resultatet. Mit håb er lysegrønt som
foråret til den tid. Hjælp til at bevare optimismen! Eva

FASTE POSTER
Brug de faste poster i Teglstrup, Nyrup og
Egebæksvang til personlig træning til
oplæring af nye løbere til appetitvækker for
familie, naboer og kolleger
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HSOK Orientering
På årets generalforsamling var der jo
som bekendt ændringer på et par
poster, blandt andet posten som
bestyrelsesmedlem med orientering
som arbejdsområde ..altså en slags
formand for HSOK Orientering.
Første opgave var at få etableret et
godt orienteringsudvalg, og da vi
efter det første hovedbestyrelses
møde var blevet enige om nogle mål
vi skulle arbejde ud fra, blev det
første opgave at indkalde til et
"Åbent" orienteringsudvalgs møde
hvor alle kunne være med til at drøfte
hovedbestyrelsens mål, og give deres
besyv med om alt fra aktivitetsniveau
til at lade sig vælge til en af de mange
poster som skulle besættes. Det skal
siges at man godt kunne deltage uden
at man absolut skulle sætte sig på en
arbejdsopgave. 21 deltog i mødet.
Det første mål var:
De faste poster i klubben skal
så vidt muligt garderes med en eller 2
lærlinge som skal lære jobindholdet,
som en slags fremtidssikring
Dette punkt var der ikke nogen særlig
diskussion om, og følgende blev
iværksat, Karina Dixen oplæres af Jørgen jensen i Sport identsystemet.
Bjarne sidemandsoplæres i stævneleder poste af Søren Østergaard, Frank
Johansen spørges om han på sigt kunne tænke sig at lære rentegningens
kunst af Jacob Vang, og der ledes efter
en som kan være ved Arne og Carlsens side med henblik på forvaltning
af vores materiel
Mål 2 var der til gengæld en hel
diskussion til:
Vi skal lave træning og arrangementer PRIMÆRT for klubbens
medlemmer, vi skal også lave vores
løb hvor vi både tjener lidt og gør
vores "pligt" i samarbejdet, men vi
skal afpasse resurserne. I år er vi
hårdt spændt for med arrangementer,
men fremadrettet er det nok noget
med størrelsesordenen: Forår : 3
Skåninger & 1 dansk + påske cuppen
Efterår: Et løb i kredsløbs
størrelse/Cup samt vores nye
"Nytårsnatløb" som vi vil åbne for
alle.
I debatten, var både med indlæg som
støttede forslaget...og så var der indlæg der gjorde opmærksom på vores
måske anstrengte økonomi og nødvendigheden af at lave disse arrangementer.

Vores pligt til at deltage i "Fællesskabet" blev nævnt, og der blev slået til
lyd for at der var nogle der stadig gerne ville lave disse
arrangementer...imens andre mente at
med det niveau vi havde i år så var
det fint med et mere afpasset niveau,
og det er jo ikke fordi vi ikke laver
noget eller deltager i fællesskabet, når
der både vil blive lavet Påske cup og
Kredsløb + Natløb fremover.
Sådan her vil de næste sæsoner stort
set forløbe arrangementsmæssigt:
Vi laver selvfølgelig alt det vi har sagt
ja til i år..hvilket rummer : Dm
sprint..4 afdelinger i påskecuppen..3
Skåninge og 1 dansk...1 afd. af en ny
sprint cup..en divisionsmatch..Skovcup..Findvej..og det er bare i år....
Næste år (2013) puster vi ud og laver
"Kun" 3 Skåninge/Påske cuppen/et
kredsløb og et åbent Natløb..og så
bruger vi resurserne på interne ting i
klubben blandt andet rekruttering og
fastholdelse....herefter evaluere vi
hvad vi kan byde ind på i 2014.
Det sidste store mål, var nærmest en
tilkendegivelse af hvad vi i bestyrelsen gerne vil med træningsløbene,
men det skal samtidigt ses som et
oplæg til det træningsudvalg som skal
stå for træningen:
Oplægget:
I konkurrence sæsonen : Teknik
træning Tirsdag kl 17:00.. Og så tager
vi til konkurrencer i Weekenden...
Hvis ikke konkurrence så laves
træningsløb.
Udenfor sæsonen: Teknik træning
Tirsdag og træningsløb i en af vore
nær skove hver SØNDAG kl 10 som
indmeldes som karruselløb.
( Tidspunktet er af hensyn til alle de
som løber
fredag/Lørdag f.eks
marathon træning - De grå sokker Sjoskerne)
Herudover vil der hver uge være
løbetrænings mulighed mandage kl
17 og interval for alle onsdage kl 17
samt 10 x 400 meter fredag... disse tilbud skal vi også give orienteringsfolket
De Grå Sokker fylder på med deres
egen træning om fredagen.
Herudover havde vi diskussionen:
Skal vi have o-træning/træningsløb
fra Juleløbet til 15 Februar?
Det blev her drøftet for og imod at
flytte lørdagstræningen til Søndag, set
i lyset af alt det der trænes om freda-
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gen og lørdagen...Kunne det give flere
til træningsløb hvis træningsløbs
dagen ikke var den samme som både
"elite og marathon træningen"..og
dagen efter De Grå Sokkers træningsdag. Dette var der meget delte meninger om..Alle træningsløb udlægges
som karusselløb for både økonomi og
for at få deltagerantallet op, og at vi
ikke har konkurrence løb og træningsløb samtidigt ville ligeledes betyde at
vi kunne "spare" på
banelæggerne...for dem skal vi bruge
nok af ,med 45 tirsdags træninger og
en række søndagstræninger er der
brug for alle som vil og kan.
Rammen for disse træninger har givet
ivrig diskussion også efter o-mødet,
og både undertegnede og Rolf Lund
har måtte agiterer kraftigt for at overbevise om at vi må udnytte resurserne
bedst muligt, og at vi må prøve noget
nyt...og med en ny bestyrelse er det jo
netop tiden til at prøve nyt. Nu ligger
bolden hos træningsudvalget med
Torben Seir i spidsen, og jeg kan bare
sige at vi glæder os til både den helt
specielle "Laus Seir Hansen teknik
træning" og til at se andre blade end
dem i skovbunden i Teglstrup Hegn.
Udover ovennævnte blev der drøftet
de mindre projekters fremtid. Sommerferie O - Familie O- Skovcup- Skole O - U Kurser blev vendt, Eva orienterede om sidste års indsats på Sommerferie orienterings området, hvor 5
deltagere var dukket op..Vi takker
derfor pænt nej til at være en del af de
unges sommeraktiviteter i år. Familie
orientering bliver kaldt "Introdage"
og vi holder 2 Tirsdage + Find vej
dagen og slutter med begynderbaner
til Klubmesterskaberne...Der er fremstillet en flyer som kan hentes på
hjemmesiden og sættes op på arbejdspladser eller hvor du ellers kommer.
Vi afholder Skovcup for Østkredsens
unge i Maj..30/5...Torben Seir deltager som stævneleder ved skovcup
finalen i Tisvilde som HSOKs bidrag
til dette arrangement. Vi deltager ikke
ved skole orientering i år .
Slutteligt blev der sat navne på den
nye O-Bestyrelse...
Bjarne - Formand
Søren Østergaard - Arrangementer
Jacob Vang eller John Mienè - Kortudvalget
Torben Seir - Træningsudvalget
Rolf Lund - Hsok Formand
Gull-May Knudsen - Hsok kasserer
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Orienteringskalender
April 2012
Ti

3

14

Ingen O-teknik pga. Påsken
P-Plads på
Hornbækvej
P-Plads på
Strandvejen
Løvdalsskolen,
Løvdalsvej 9
Naturcentret,
Kongevejen 270

15

O-teknik (Lang/kort, T26)
& Introløb i Teglstrup Hegn

Klubgården

16

Orienteringsløb (Klosterris Hegn)

Hornbækvej,
Trekanten

To 5

10:00-11:00

HSOK

Påskeløb i Danstrup Hegn

Fr 6

10:00-11:00

HSOK

Påskeløb i Hornbæk Plantage

Sø 8

10:00-11:00

HSOK

Påskeløb i Teglstrup Hegn Syd

Ma 9

10:00-11:00

HSOK

Påskeløb i Nyrup Hegn

Ti 10
Lø 14

Ingen O-teknik pga. Påsken
Ingen Orienteringsløb pga GrandPrix

Ti 17

17:00

Lø 21

13:00-13:30

Ti 24

17:00

Lø 28

13:00-13:30

Kirsten Ellekilde
& Leif Kofoed
Torben Bagger
& Torsten Bjørn
Carsten Agger &
Søren Østergaard
Rolf Lund & Co.

Sø 29 10:00 - 12:00 FiF Hillerød

O-teknik (Vejvalgstest, T27)
& Introløb i Teglstrup Hegn
Landdækkende "FindVej" arrangement
HSOK arrangerer i Egebæksvang
Divisionsmatch (Klubtur)

Klubgården

17

Strandvejen
NØ-ligste P-plads
Gribskov Duemose

Maj 2012
Ti

1

17:00

Vibeke
& John Miené

Ti

8

17:00

HSOK

Ti 15

17:00

Minna &
Torben Seir

Ti 22

16:30-18:30

Ti 29

17:00

Mette & Laus Seir

On 30

16:30-17:45

HSOK arrangerer

O-teknik (Par 2 golf, T18)
i Teglstrup Hegn
Klubmesterskaber i Orienteringsløb
+ efterfølgende mesterskabsspisning
O-teknik (Kurvetræning, T16)
i Teglstrup Hegn
HSOK arrangerer SprintCup.
Klubgåden Syd
O-teknik (Koridorløb a la Laus)
i Teglstrup Hegn
SkovCup i Marienlyst
- kun for børn og unge op til 16 år

Klubgården

18

Klubgården

19

Klubgården

20

Klubgården

21

Klubgården

22

Klubgåden

Juni 2012
Sø

3

Ti

5

11:00-12:30

Sø 10

10:00-10:30

Ti 12
Lø 16

Ingen Orienteringsløb pga GrandPrix
SkovCup gruppen
og HSOK
Marie Krogsgård
& Gull-May Knuds.

SkovCup-finale i Tisvilde Hegn
Kun for børn og unge op til 16 år
Orienteringsløb (Nyrup Hegn) - sidste
Søndagsløb før sommerpausen

Tisvildeleje. Pplads ved strand
Naturcentret,
Kongevejen 270

17:00

Torben Seir &
William L. Chris.

Sidste O-teknik (Hængeløb, T20)
i Teglstrup Hegn før sommerpausen

Klubgården

10:00-12:00

HSOK arrangerer

3 Skåninge og 1 Dansk - etape 2

Egebæksvang

Nye tider for orienteringstræningen

23

24

Efter ønske fra hovedbestyrelsen flyttes de tidligere lørdagsløb til søndage. Årsagen til dette ønske er, at Motionsafdelingen har Elitetræning og Maratontræning om lørdagen, og at De grå Sokker har Sokketræning om fredagen. Fremover vil
der herefter være bedre mulighed for såvel "eliteløbere", "maratonløbere" som "grå sokker" at deltage i de nye Søndagsløb. Søndagsløbene afholdes som Karruselløb, men ikke på de dage, hvor der i forvejen er andre orienteringsløb på Sjælland, DM-er o.lign.
Træningsudvalget/ Torben Seir
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Tips og Tricks

Løb i udlandet:

Lokale træningsløb

Se: Nationale O-forbunds hjemmesider. Du finder adresserne via
DOF’s hjemmeside:
http://www.do-f.dk/

Se: Aktivitetskalenderen….
http://www.hsok.dk/kalender.ht
m

Med lidt detektivarbejde kan man
finde lokale løb i Slovenien eller
kæmpestævner i Schweiz

Regionale træningsløb:
Se: Karusselløb…
http://www.orientering.dk/farum-ok/dk/karussel/ostliste.asp

Deltagelse i konkurrencer kræver
en “brik”. Der findes to systemer:
Sportident (på Sjælland og det
meste af Europa) og Emit (Jylland,

Sådan kommer du at løbe!

Fyn og Norge). Brikken bæres på
en finger og ved hver post skal
man stemple, dvs. putte sportidentenheden ned i et hul eller emitenheden ned i en plastform. I mål
aflæses brikken og man får en
kvittering med både mellemtider
og slutid. Brikken kan lejes eller
man kan købe sin egen. Til større
løb er der en mobil sportsbutik,
som sælger disse og andet oudstyr. Hvis man ønsker at leje
“brikken” opgives dette ved tilmeldingen.

Tilmelding på dagen. Ingen tidtagning, normalt ingen omklædning/bad. Posterne kan være
skærme eller pæle. Som regel
begynderbaner og mellemsvære
og svære baner.
Konkurrenceløb:
Se: DOF’s Kalender (god til langtidsplanlægning)….
http://www.do-f.dk/loeb/
Se: O-service (Rækker 2-3 måneder
frem og man kan samtidig tilmelde sig)… http://www.oservice.dk/
Tilmelding 1-3 uger før via O-service. Tidtagning. Posterne er med
skærme og elektronisk enhed.
Baner for enhver smag. Ofte også
åbne baner med tilmelding på
dagen. Selvom det er konkurrencer med tidtagning kan man løbe i
sit eget tempo.
Systemet kræver, at du har et password og brugernavn. Du kan få
dette af Knud Høyer. E-mail:
hsok-tilmelding@stofanet.dk
Løb i Sverige
Se: Tävlingskalender….
http://www.orientering.se/Tavlingar/
Helsingør ligger tæt ved Sverige
og vi plejer at tage derover et par
gange om året. Tilmelding typisk 1
uge i forvejen.

Annoncer i sokk e n
Pris er fo r 2012

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

Klubfest. Stig spørger Sussie Bogut og Vibeke Knudsen
med henblik på at nedsætte et festudvalg. Både Stig og
Rolf interesserede i at være med i udvalget.
Foredrag: Rolf undersøger muligheden for foredrag af Jens
Bangsbo, der har forsket i ultrakort-intervaltræning
Andre initiativer:
Stig vil tage initiativ til et begynderhold og fik tilladelse til
at bruge ca. 2000 kr til PR-materiale i den forbindelse. Bjarne undersøger muligheden for at finde et hul i terminskalenderen til et motionsløb.
Henrik undersøger hvornår DM-ugen i langrend ligger i
2013, med henblik på en klubtur. Uvist om der er andre
der arbejder på en fælles skitur i 2013. Henrik foreslog en
fællestur til Torsby hvor der er mulighed for træning i skitunnel, o-løb i skovene og mountainbike i området.
HSOK orientering ved Bjarne afholder møde i uge 11 med
fokus på oplæring af nye personer til de betydningsfulde
poster i klubben, samt diskussion af fremtidens aktivitetsniveau.
De enkelte afdelinger omtales i fremtiden som HSOKmotion, HSOK-ski og HSOK-orientering. Da økonomien er
lidt stram lægger alle 3 afdelinger et budget efter en skabelon, som Gull-May laver. Om økonomien vedbliver at
være stram afhænger af om vi hænger på hele slutregningen af ombygningen (110.000 kr)
Leje af klubgården er alt for billig. Enighed om at sætte
taksten op, men måske gradueret efter om det er et kommercielt arrangement eller et velgørende. Om der bruges
bad eller ej. Rolf tager kontakt til Henning Jørgensen.
Telefonen i klubgården nedlægges. Skal der bruges internet kan man gå over i Hallen og få en kode til det trådløse
netværk.
Logoet for HSOK skal måske moderniseres, så alle afdelinger kan identificere sig med det. Lay-out-konkurrence?

Klubben benytter den megen presseomtale i forbindelse
med DM-sprint til at lave et fremstød for nye orienteringsløbere. Hvis der skulle være nogle i motionsafdelingen,
som kunne have lyst til at prøve er de også hjertelig velkomne! Man kan deltage i et eller flere, det første det midterste eller sidste - der er ikke lavet en plan, så man lærer
lidt af gangen. Alle, der har lyst til det får en kort instruktion, et kort i hånden og en tur i skoven.
Lørdag den 31/3 kl. 13-15. Mødested ved Helsingørhallen.
Samme dag er der danske mesterskaber i
sprint. Her kan
du opleve nogle af verdens bedste orienteringsløbere løbe
ved Konventum, Feriebyen og Sundparken.
Mesterskaberne foregår
også mellem kl. 13 og
15. Gratis
Påskecup i Helsingørs
nærskove. 5/4, 6/4 8/4
og 9/4. Alle dage kl. 10.
Alle dage er der begynderbaner og man kan
møde op på dagen og
købe en bane. Se
www.hsok.dk
Tirsdag den 17/4 og
Hanne og Mathilde Påskeløb 2011
tirsdag den 24/4. To
introduktionsløb.
Begynderbaner og instruktion for nye løbere:
Mødested: Klubgården på Gl. Hellebækvej 63A. Kl. 17.
Også baner for øvede. Gratis.

Referent: Rolf

Lørdag den 28/4 kl. 13-13.30. Landsdækkende ”FIND VEJ”
arrangement.
Mødested: Den store P-plads på Strandvejen ved Egebæksvang. Begynderbaner og baner for øvede. Instruktion. Gratis.
Tirsdag den 8/5. kl. 17. Klubmesterskaberne i orienteringsløb med efterfølgende spisning. Et hyggearrangement for
både seriøse konkurrenceløbere og motionister. Mødested
og tilmelding oplyses på www.hsok.dk.
På www.hsok.dk kan man finde denne tekst på en flyer,
Du kan printe flyeren ud og sætte den op på dit arbejde
eller nærbutik. Hjælp klubben med at skaffe nye medlemmer!
Rolf

Referat fra bestyrelsesmøde i HSOK.
Onsdag den 7/3.
Tilstede: Gull-May, Henrik, Stig, Bjarne og Rolf

Mette Bertram til
påskeløb 2011

Diskussion af "formandens leder", som der var opbakning
til at sætte i Sokken.
Nye initiativer på baggrund af debat på Generalforsamlingen:
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Referat fra klubbens
generalforsamling

den 22.2.2012, hvor op mod 50 klubmedlemmer deltog. Formandens beretning følger i sin helhed mens de øvrige
afdelingers refereres gennem stikord.
Formandens beretning:
Velkommen til generalforsamling - den
72. i HSOK´s regi.
Jeg kan oplyse, at HSOK blev stiftet den
11.02.1941.
Jeg vil starte med at oplyse, at vi i 2011
har sagt et sidste farvel til 1 af klubbens
medlemmer. Det er Kjeld Nygaard, der
var en meget aktiv o-løber blandt "De
grå Sokker" og som deltog hver fredag
næsten til det sidste. Kjeld blev 90 år.
Der har været skrevet mindeord om
Kjeld i "Sokken", men jeg vil også gerne
her udtrykke et "Æret være Kjelds minde".
Og så vil jeg gå over til den egentlige
generalforsamling, og dermed punkt 1
på dagsordenen, nemlig valg af dirigent.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne foreslå
Palle Breuning. (Palle blev valgt).
Vi har i bestyrelsen - som i tidligere år valgt at opdele beretningerne, således
at hver afdelingsformand aflægger sin
beretning.
Jeg vil gerne sige lidt om følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.

Medlemsstatistik
Klubgården
Sokken
HSOK´s Venner

Punkt 1:
Arbejdet med medlemsstatistikken er
nu overtaget af Marie Krogsgaard efter
at Torben Seir tidligere har haft dette
hverv gennem mange år så tak til jer
begge.
Medlemsstatistikken pr. 31.12.2011
siger, at vi i alt var 314 personer, hvilket
er en stigning på 11 i forhold til året før,
hvor antallet var 303 Det er naturligvis
positivt, at vi er blevet lidt flere, men
jeg må dog også melde ud, at der har
været lidt gang i svingdøren, idet antallet af udmeldte udgør 48, der så opvejes
af nyindmeldte med 59.
Og hvad er så forklaringen herpå både
det positive og negative?
Personlig er jeg naturligvis ærgerlig
over, at 48 medlemmer har meldt sig
ud. Det svarer næsten til 1 person pr.
uge. Vi ser dog ofte, at når der er tale
om familieudmeldelser, ja, så kan den-

ne udmeldelse godt bestå af 4 - 5 personer, men hvorfor melder folk sig ud af
HSOK? Desværre har jeg ikke svaret
herpå. Jeg synes at vi har gode faciliteter her i klubben med en rimelig bred
vifte af motionstilbud. Vi har tillige
gode klubhusforhold, som andre klubber misunder os, så det kan ikke være
årsagen. Jeg er dog klar over, at o-afdelingen genne mange år har haft besvær
med at fastholde de unge, en udvikling
som desværre ikke er stoppet, så her
må vi desværre sige, at her er der ikke
tale om medlemsfremgang, hvilket de
fleste af de aktive o-løbere nok er klar
over.
I motionsafdelinge er der derimod tale
om en glædelig positiv udvikling, hvilket efter min mening bl.a. nok skyldes
dette, at i dag er det lidt in at dyrke
motion, hvor især løb efter eksperters
udsagn er noget af det mest effektive,
men tilgangen kommer nok ikke bare af
sig selv. . Nej, vi er naturligvis nød til at
gøre opmærksom på, at vi eksisterer og
dette har Motionsafdelingen forstået
eller været gode til at promovere dels
gennem G.P og dels gennem maratontræningen, hvor Bjarne J. helt klart har
stået for en meget synlig indsats, både
internt i klubben, men tillige med Pressens bevågenhed, så fortsæt gerne hermed.
Jeg tror også på, at vi, hvis vi har resurserne hertil, godt kan slå et slag for de
muligheder, som Motionsafdelingen
kan tilbyde, at fortælle dette i annoncer
i Pressen (HD eller andre medier), for
når først der kommer nye folk til klubben, så har vi måske bedre muligheder
for også at tilbyde disse indlæring i oløb.
Vi har jo heldigvis fortsat Eva M., der
bestemt fortsat gør, hvad hun kan for at
synliggøre HSOK, så tak Eva.
Jeg tror dog også at WWW.HSOK.dk er
blevet et godt udstillingsvindue for
klubben, hvor vi jo klart kan konstatere,
at der er rigtig mange, som besøger
klubben via vores udmærkede hjemmeside, så også en stor tak til alle jer, der
står for redigeringen af denne.
Punkt 2:
Klubgården er jo vores samlingspunkt
og heldigvis bliver denne flittigt brugt,
ja vel stort set dagligt året rundt.
Efter at de nye bade-og omklædningsrum er taget i brug, kan vi se en stigende interesse for at låne/leje klubgården
til diverse sportslige aktiviteter, hvilket
jeg synes et helt fint, men selvfølgelig
slider dette også på klubgården, så
måske skal vi kikke lidt på priser for at
leje klubgården ud til dækning af dette
slid, og skulle vi tjene et par øre, gør
det vel ikke noget.
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Omkring renoveringen vil jeg gerne
sige følgende:
Det var på klubbens generalforsamling
i 2009 at det blev besluttet at foretage
denne renovering, men selv om det var
lige så nemt som at knipse i fingrene at
tage denne beslutning, så må jeg sige, at
selve renoveringsperioden var knap så
nem!
Omkring selve projektet nedsatte vi fra
start en mindre gruppe, der skulle forsøge at få projektet i gang og efterfølgende gennemført. Gruppen bestod af
Henning Jørgensen, Jesper Marstrand
og jeg selv, hvorom jeg må sige, at
Jesper var udvalgt med særlig omhu,
idet Jesper både er HSOK`er men tillige
ansat i Kommunens bygningstjeneste,
hvilket fra start til mål har været en
kæmpe fordel/hjælp for HSOK - og
ikke mindst mig.
Som nogle af de tilstedeværende måske
kan huske, blev der indhentet diverse
tilbud blandt Kommunens håndværkere, og efter at Kommunen havde
udvalgt de rette tilbud (det var de tilbud, der var billigst), kunne vi konstatere, at den samlede anskaffelsessum
ville blive på TKR. 370 (uden moms),
der som oprindelig aftalt med Kommunen skulle deles mellem os, hvilket ville
betyde en HSOK udgift på TKR 185. Så
lang, så godt!
Vi gik så i gang med ombygningen i
foråret 2011, men næppe var vi gået i
gang med ombygningen, før det første
store uheld opstod. Som mange sikkert
kan huske, skete der det, at da gulvet i
herreomklædningen blev brækket op,
så medførte dette, at de eksisterende
kobberrør sprang læk, så vandet fossede ud. Dette var bestemt ikke noget vi og vel heller ikke Kommunen - havde
kalkuleret med. Som følge heraf måtte
vi indhente nyt tilbud hos VVS-firmaet
(Sylvest), der allerede var knyttet til
sagen, for at høre hvad denne ekstra
udgift ville beløbe sig til. Vi havde tillige tidligere besluttet os til at udskifte
alle bænke samt isætte nye glasdøre i
de 2 saunaer + maling af lofter, så lige
pludselig var det oprindelige budget
overskrevet med godt og vel tkr. 100.
Dette beløb fik vi dog dækning for gennem dels HSOK´s Venner og Industriforeningen, der hver donerede os tkr.
50 til dette formål, hvilket selvfølgelig
var en fantastisk lettelse for os 3 i
arbejdsgruppen, og som I ved fik hele
sagen en fin afslutning, der blev markeret med en reception den 15. september.
Helt præcis kan jeg oplyse, at den samlede anskaffelsessum har andraget tkr.
484 exkl. Moms (der skal ikke betales
moms i forhold til os).
Denne udgift dækkes således:

SOKKEN
Samlet udg.:
Tkr 484 med fradrag af Kommunens
andel på tkr.187 = rest herefter på tkr.
297 hvoraf nu indb. af HSOK tkr. 187.
Rest tkr. 110
Da vi, som det fremgår af vores regnskab, har midler til at dække denne
udgift, kan jeg godt tillade mig at sige i hvert fald i denne stund - at sagen er
foreløbig afsluttet, men naturligvis må
jeg spørge mig selv: Hvad med beløbet
på de tkr. 110?
Ja, da Kommunen har betalt håndværkerne, hvad de havde til gode, så må vi
vel regne med, at der på et alle andet
tidspunkt kommer en slutfaktura på
omtalte beløb på tkr. 110. Imidlertid har
såvel Jesper som jeg i vores korrespondance med Kommunen anført, at de
også - helt eller delvis - må regne med
at deltage i denne ekstraudgift, så vi må
afvente!
Klubgården rummer jo også klubbens
materiel, i hvilken forbindelse jeg gerne
vil fremhæve Arne for dennes store
engagement omkring dette arbejde,
men heller ikke Arne bliver jo yngre
med årene, så derfor er der opstået den
tanke, at vi måske kan forbedre Arne`s
arbejdsvilkår noget, hvis vi fik samlet al
materiel et sted. Vi har i den forbindelse i bestyrelsen talt om, at der måske
kan opføres et bygning til dette formål,
der kan placeres i forlængelse af herresaunaen. Men ellers tak til Henning og
Arne for veludført arbejde omkring
klubgården.
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 fortsætte med. Jeg synes at især de
mange billeder pynter.
Jeg får til stadighed overbragt en masse
roser omkring bladet udseende og indhold, så "Sokken" kan vi bestemt ikke
undvære i HSOK.
Den største tak omkring "Sokken" skal
naturligvis rettes til Kurt Jørgensen, der
jo er den store "bagmand" omkring
"Sokkens" fremstilling, men selvfølgelig
også til redaktør Rolf Lund, der jo er
idemanden bag "Sokken".
Som alle vel er klar over, så distribueres
"Sokken" fortsat gennem egne medlemmer, hvilket de kørende bladbude skal
have tak for, men vi får tillige økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsen.
Punkt 4:
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, og
samtidig også opfordre de af jer tilstedeværende, som ikke er medlem af
"Vennerne", at det bliver I.
For godt 14 dage siden afholdt "Vennerne" generalforsamling, hvor ikke mindre end 64 "venner" deltog, jo, jeg kan
godt blive lidt misundelig over dette
flotte fremmøde.
En stor tak for kioskhjælp ved klubbens
stævner og ikke mindst jeres bevillinger
til vores indkøb af tegnecomputer m.m.
og selvfølgelig også til de tidligere
omtalte tkr. 50.
Apropos donationer så skal jeg oplyse,
at o-afd. i efteråret har ansøgt Nordeafonden om et beløb på ca. tkr. 20 til
brug ved indkøb af natlamper og SIbrikker, en ansøgning som Nordeafonden bevilgede os, så en stor tak til Nordea, der jo også er vores bankforbindelse. Vi slipper dog ikke med blot at sige
tak, for Nordea skal vel også have
"noget igen" (presse) i hvilken forbindelse jeg vil etablere en kontakt til filialdirektøren (er ny) og med ham foreslå,
at vi "viser os frem" den 31.3. i forbindelse med DM Sprint.
Lad mig slutte min beretning med at
rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for det store arbejde i udviser for
HSOK.
Jeg ser også frem til at det snart bliver
forår, hvor vi i marts starter op med det
første Grand Prix løb samt årets første
divisionsmatch.
Flemming Larsen
Skiafdelingen v/Henrik Bang:
Henrik kunne ikke selv deltage i generalforsamlingen, men havde sendt en
skriftlig redegørelse fra året, hvoraf følgende skal fremhæves:
På grund af manglende sne ikke alene i
DK men også i Norge og Sverige blev
Skiforbundets årlige kursustur til Skeikampen aflyst, men nogle af medlemmerne fik dog alligevel skitrænet i den
nyanlagte Torsby Skitunnel.
Der har været fin deltagelse fra klubbens side til deltagelse i bl.a. Intersportloppet og i Evertsbergrennet, hvor dog
det sidste løb var en noget kold fornøjelse, idet temperaturen var helt nede
på - 22 grader ved start.
I Vasaveckan fra 24.2. til 4.3 var der fin
deltagelse fra HSOK´s side, hvor der
var deltagelse i såvel KortVasan (30
km.), som i TjejVasan (30 km), Öppet
spår (90 km.) og StafetVasa (90) km. og
i selve Vasaloppet på de 90 km. var der
12 deltagere fra HSOK.
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Orienteringsafdelingen v/Torben Seir:
Torben omtalte de gode intentioner,
som Klubtræningsudvalget havde
fremlagt for året, hvor træningstilbuddet om fast træning hver tirsdag og lørdag skulle fastholdes. Torben omtalte
problemet med at fastholde nybegyndere, hvor det var vigtig at få en person
til dette job.
Torben gennemgik afdelingens afholdte
arrangementer, hvor især DM Nat blev
et meget vellykket arrangement.
Også 2012 byder på "store" arrangementer for HSOK ikke mindst DM
Sprint, der afvikles den 31.3. 12 med
Klubgården som base. Endvidere skal
vi afvikle en 1. divisionsmatch til efteråret samt den "sædvanlige" "Påskecup"
og "3 Skåningar och en Dansk".
Motionsafdelingen v/Stig Johansen:
Stig startede med at nævne det positive
i, at fremmødet til de ordinære
træningsdage har været velbesøgt, men
nævnte tillige det lidt negative, at der
havde været en tilbagegang i deltagerantallet til årets "Grand Prix-serie".
I årets "Kvindeløb" deltog 127, hvilket
antal var fint. Løbet er planlagt til
afholdelse igen i august 2012
Også "Stieler Memorial" var velbesøgt
med en rekorddeltagelse på 44, så dette
løb fortsætter også i 2012
Den årlige "Etape Bornholm" (klubtur)
var også en succes, som gentages i 2012
og hvor der allerede er 16 HSOK´ere tilmeldt.
Stig oplyste, at Rikke C. havde påtaget
sig jobbet som afdelings web-redaktør.
Hvad angår "Grand Prix 2012" oplyste
Stig, at løbene nu var på plads, dog
med lidt ændringer i forhold til 2011.
Ændringen består bl.a. i, at SameSame i
Espergærde desværre lukker, hvorved
afdelingens mister en sponser. Afdelingen har dog i stedet fået Sportmaster,
der er beliggende i Espergærde Centeret som ny sponser tillige med Craft,
som fortsætter sit sponsorat.
Stig oplyste, at afdelingen påtænker at
opstarte træning for nybegyndere.
Valg til bestyrelsen:
Som bekendt havde Torben Seir og
Flemming Larsen oplyst, at de ikke
ønskede genvalg.
Som ny formand for O-afdelingen blev
Bjarne B. Jensen valgt og som ny formand for HSOK blev Rolf Lund valgt.
Referent Fl.

SOKKEN

Skovcup.
Forårets skovcup runde er nu på skinner ( Skovcup
er en runde løb kun for ungdom, med begynder og
lette baner, garneret med hygge bagefter.)
Skovcup løbene tiltrækker flere hundrede ungdommer og afholdes onsdags eftermiddage i April/Maj
og Juni.
Hsok er vært ved det 6` skovcup løb i foråret, Onsdag den 30 Maj.
Nu er HSOK jo ikke kendt for sin store sprudlende
ungdomsafdeling, men har du børn eller er børnebørnene på besøg eller bor i nærheden, er i velkomne til vores arrangement. Voksne må rigtig
gerne være med rundt på banerne og hvem ved,
måske bor der en lille o-løber i maven på barnet...
Netop på grund af vores ikke eksisterende ungdomsafdeling har vi frasagt os værtskabet i efterårets runde, men stiller med Torben Seir som
stævneleder ved forårets finalestævne. Vi melder
os selvfølgelig ind i arrangementskredsen igen når
vi får en etableret ungdomsafdeling.
Herunder kan du se programmet mere:

Annoncer i sokk e n
Priser for 2012

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
Henv.: Kurt Jørgensen. Tlf.: 49 21 54 32
kurt.jorgensen@it.dk
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SOKKEN
Morakkerlisten

Er du træt af at være løbeskadet?
Fysioterapeutisk klinik med speciale i løbere og triatleter
Diagnosticering – Behandling – Indlægssåler
BioMekanikeren, Fredericiavej 60 1. sal, 3000 Helsingør – www.biomekanikeren.dk
Tidsbestilling: 49224600
BioMekanikeren drives af Kenneth Carlsen som selv er aktiv marathonløber (2:52) og Ironman triatlet (9:35)
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Kasserer Anna Lise Lyk fremlagde regnskabet, som ligeledes blev godkendt.
Kontingentet forbliver uændret.

Valg:

Derefter var det tid til valg af bestyrelse. På valg var formanden, og bestyrelsesmedlem Liselotte Høi. Liselotte
ønskede ikke genvalg.

Vennernes Generalforsamling 2012
D. 9. februar afholdt HSOK ´s Venner deres årlige generalforsamling.

Liselotte fik tak og chokolade for tiden i bestyrelsen.
Anni blev genvalgt som formand.
Sisse Jørgensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Laus blev genvalgt som 1. suppleant og som 2. suppleant
blev valgt Lise Sewohl.
Lis Kornerup og Jette Jessen Jensen blev genvalgt som revisorer og Vibeke Miéne som revisorsuppleant.

Med vanlig omtanke og humor, styrede Knud Engelsholm
aftenens forløb.
Formand Anni Nørregaard gennemgik beretningen, som
blev enstemmigt vedtaget.
I løbet af året har Vennerne haft god tilslutning til de forskellige arrangementer.
Årets forårstur gik til Hundested og Knud Rasmussens
Hus.
Sommerfesten måtte desværre aflyses p.g.a Klubgårdens
ombygning.
Vandreturen som blev arrangeret af det nye hold, Optimisterne, fandt sted i uge 35 og gik til Ehrwald. En dejlig uge
med mange gode og smukke vandreture.
Efterårsfesten var også en succes med 48 deltagere, fantastisk mad og dans efter lyst og behov.
Derudover har Vennerne i 2011 haft tre kioksarrangementer, som alle tre forløb godt og samlet gav et overskud på
6.300,-kr.

Årets Lederpris:

Vennerne har i årets løb givet følgende tilskud:
HSOK fik 50.000 kr. i tilskud til renoveringen af Klubgården.
HSOK fik 10.000 i tilskud til reparation af opvaskemaskinen
Og endelig bevilgede vi 20.000 kr. i tilskud til en ungdomstræner. Heraf er ca. halvdelen blevet tilbagebetalt.
Anni afsluttede med at sige tak til Jacob Vang for at redigere Vennernes hjemmeside.
Tak til Optimisterne for at videreføre vandreturene.
2012 - vandreturen går til Molini di Tures i Italien. (Mühlen in Taufers)
Tak til Arne Nielsen for trykning af materialer - ofte uden
beregning.
Tak til alle de Venner, der gennem året har hjulpet ved
arrangementer og kiosker.
Tak til hele bestyrelsen for et godt og hyggeligt samarbejde.
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Flemming modtager Vennernes lederpris 2012 af Anni Nørregaard
Vennernes lederpris gik i år til Flemming Larsen for hans
mangeårige arbejde for HSOK. Heraf 23 år som formand.
Det eneste, der kan undre ved den pris, er vel, at Flemming først får den nu. Så stort tillykke med den Flemming.
Den er mere end fortjent.
Som et lille tillæg til lederprisen var der blomster til Ulla,
som udover selv at arbejde aktivt i de mange forskellige
arrangementer gennem årene, også har bakket Flemmings
arbejde op.
Sisse

SOKKEN
VENNERNES NYE BESTYRLSE:
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:
Formand:
Anni Nørregaard
Næstformand og materialeforvalter: Verner Rundh
Kasserer:
Anna Lise Lyk
Sekretær
Kirsten Madsen
Redaktør af Vennestof til Sokken:
Sisse Jørgensen
Første suppl:
Laus Seirer
Anden suppl.
Lise Sewohl
Sisse

Vennernes arrangementer i 2012
Dage at skrive ind i kalenderen:
Årets forårstur går til Stevnsfortet og løber af stablen d. 12.
maj.
Sommerens grillparty bliver på Sct. Hans - aften d. 23. juni
Efterårsfesten, som slutter året af bliver afholdt d. 17.
november
Når tiden nærmer sig for de enkelte arrangementer vil der
blive udsendt indbydelse med tilmelding.
Derudover har Vennerne igen i år tre kiokser. Først ved
DM i Sprint allerede d. 31. marts.
Så igen d. 16. juni, når der skal være Tre Skåninger og en
Dansk.
Og endelig d. 19. august, hvor HSOK er vært for en divisionsmatch.
Sisse

VinterSerien MTBO 5. afd. 28-1
1-2
2012

starten
HSOK afholdt 5. afd. af “Vintercuppen” i Teglstrup Hegn. Start og
mål i Klubgården. Vi havde en del med fra klubben, men mange flere
burde prøve den rigtig gode og sjove konkurenceform.
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I Dameklassen på 6,5 km havde vi 2 deltagere fra
HSOK. Mette S. Hansen blev nr. 2, kun slået med
ca. 2 min. Gull-May prøvede også kræfter med
de f.h.v unge piger og blev nr. 8.
I Herreklassen på 6 km. havde vi minsanten
Knud Høyer med. Han blev godt nok nr. 3 og
sidst, men fik da kørt turen på 2: 42 så han fik da
en tur ud af det.
I klassen H. 12,4 km. blev Kurt nr. 6, 1:11:25.
Carsten Thye Agger nr. 8 i !:11:46.
I klassen H18,1 km. blev Laus Seir nr. 6 i tiden
1:32:26 og ligger godt til i den sammenlagte konkurrence. Allan Jørgensen blev nr. 15 i tiden:
1:41:08. Peter Kjærgaard kom som nr. 28 ind i
tiden 2:31:03

Motion
Marathon træningen.
Med et deltager antal som har svinget
fra 9 til 27 har marathon træningen
kørt fra 12 November...og for de løbere som startede med "lær at løbe" programmet har det kørt lige fra starten
af September.

SOKKEN
Apropos mål, så er målene meget forskellige i år...fra at gennemfører halvmarathon og så måske tage skridte
videre...over Hamborg
Marathon..Copenhagen Marathon..1
skal løbe ultra lang orientering og en
skal deltage i Challenge Copenhagen i
August, men turen til Copenhagen
Marathon bliver hovedmålet for de

fleste af de som skal løbe marathon.
Der vil som sidst blive arrangeret tur
til både nummerafhentningen og selve marathonløbet, og som sidst slutter
vi af med spisning fra den store buffet
på "Ankara", med medalje om halsen
og alle hjælpere og pårørende tilstede.

Sæt allerede nu X i kalenderen Søndag den 18 November, hvor du enten
som deltager eller official kan deltage
i HSOKs nye satsning, "Unicefby Helsingør Halvmarathon", som søsættes i
år, da vi gerne som klub vil bidrage til
både Unicef og kommunens satsning
Unicefby 2012. Dette første halvmarathon bliver et bidrags projekt, hvor
en del af overskuddet vil gå til Unicefby projektet som HSOKs medlemmers bidrag til projektet, men vi får
selv en unik mulighed for at se om
der er basis for et årligt tilbagevendende halvmarathon i Helsingør
kommune.
I samarbejde med kommunen og poli-

tiet er det blevet muligt at starte og
slutte halvmarathonløbet i forbindelse
med et større Unicefby projekt på kulturværftet samme dag...Kommunen
bidrager med Flyers, pressemeddelelser osv. Politiet har allerede givet
deres forhåndstilladelse, blandt andet
til start og mål på strandpromenaden
på Nordhavnen, løbet er ved at blive
lagt på "Trimguiden" og vi er ved at
entrere med et professionelt tidtagnings firma til at håndtere tilmeldinger,
tidtagning og resultater. Du kan følge
med i udviklingen på Hjemmesiden
og her i Sokken hvor vi skal holde jer
orienteret om fremdriften.

Sådan ser resten af programmet ud:

Der er efterhånden ikke det sted i
Nordsjælland vi ikke har været...man
kan komme vidt omkring når kilometerne når op over de 25...(Det er ikke
mange der på en almindelig træningstur fra klubgården, lige har været
ude og runde Esrumsø...Marathonløberne har..)
Efter vi rundede halvmarathon har
der hver lørdag også været en kortere
rute på ca halvdelen, til de som er
vendt tilbage efter ferie eller feks fra
sygdom.
Nu hvor vi er oppe på de helt lange
ture er denne kortere rute også et
godt alternativ til de hvis mål er et
halvmarathon.

Unicefby

Helsingør Halvmarathon

Søndag 18 November 2012
Med start og mål ved kulturværfte
I samarbejde med Helsingør Kommune, Politiet og HSOK arrangerer
HSOK:
"Unicef Helsingør Halvmarathon"

Startskud til en ny cykelsæson
Så kan du godt tørre støvet af raceren og give
kæden et skvæt olie så du kan være klar til
forårsklassikerne.
Det foreløbige program er følgende:
Tirsdage: kl. 16:45
Tempokørsel fra Klædefabrikken
Onsdage: Kl. 9:30
Langtur fra Klubgården
Torsdage: Kl. 10:00 Rolig tur med Trolle fra Klædefabrikken
Lørdage:
Kl. 9:30
65 km. i jævn fart, ca. 30 km/t.
Søndage: Kl. 9:30
Start fra Klædefabrikken.
Tiderne ses også på side 2 her i bladet, bemærk at tiderne bliver justeret n¨år det bliver varmere.
Forhør dig hos Maleren eller Kurt så du ikke kører forgæves
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Motion

SOKKEN

Flot start på Craft Grand Prix 2012
102 aktive atleter deltog i Craft
Grand Prix seriens første løb - HSOK's "Forårs Cross" på LO-Skolens
græsarealer
Et dejligt og skønt forårsvejr mødte de
aktive atleter og gjorde den seje og
kuperede rute til et perfekt crossløb.
Vinder af løbet blev, ikke overraskende, Kenneth Rasmussen i tiden 21:24.
Men sejren kom først i hus efter en
hård kamp med Kristoffer Thygesen.
På den fjerde og sidste runde måtte
Kristoffer dog slippe Kenneth og kom
i mål i tiden 21:40.
Hos kvinderne vandt HSOK's egen
Rikke Christensen i tiden 26:53. Men
sjældent har vi været vidner til et så
spændende løb i kvinderækken! På de
første tre runder var der et kvindefelt
på fem løbere, der alle havde mulighed for at løbe med sejren. - Det var et
yderst taktisk og spændende løb, og
kun syv sekunder skilte nummer 1 og
nummer 4 i mål!
- Alt i alt rigtig flotte præstationer af
HSOK løberne!
Se resultaterne her: www.hsokgrandprix.dk
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Ski

Skiudvalget
Formand:
Henrik bang
Sudergade 2 C
3000 helsingør
Tlf.: 30 85 52 54
E-mail: hen@bang.mail.dk
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
E-mail: roepke@live.dk

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

Vi havde fra HSOK en del oppe og løbe Vasaloppet i
år. De fik et fantastisk vejr med hurtige spor, så der
blev mange nye rekorder

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

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

Resultater fra Vasa-ugen

Ôppent Spor søndag d. 26 februar 90 km.
Lenny Damholdt
8.43.52

Nye medlemmer til “Skiudvalget”
Som I kan se er både Christian og Gitte slettet i
Skiudvalget, da de har meldt sig ud af klubben.
Vi står nu og mangler nogen der er villige til at
gøre en indsats for at skiafdelingen skal fungere.
Er det noget for dig kan du kontakte Henrik
Bang.

Vasaloppet søndag den 4 marts 90 km:
Lars Röpke 4.42.51
Bo Hansen 5.49.13
Henrik Bang 6.13.11
Carsten Krüger 7.26.16
Carsten Freundt 8.32.43
Sven Riber 8.41.11
Lenny Damholdt 8.43.52
Jesper Weng 8.43.15
Lars Ludwig Nielsen 9.07.29
Siamak Glaring 9.17.37
Dan Clausen 10.53.45
HalvVasan tirsdag d. 28 februar 45 km
Henrik Bang 2.55.20
TjejVasan lørdag d. 25 februar 30 km
Lin Röpke 2.23.20
Ulla Eichenauer 2.55.12
Lis Röpke 3.28.41
Mary Petersen 3.54.13
KortVasan fredag d. 24 februar 30 km
Arne Christensen (blind) 2.48.33
Lars Röpke var ledsager
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Vasavecka 2012
Som jeg oplevede den
Mandag d. 27. februar
Da jeg skal løbe HalvaVasa i morgen står den kun på
let træning idag, så Lars Röpke og jeg løbe en kort
trænings-tur Oxberg - Gopshus retur. På vej tilbage fra
Gopshus mødte vi førerfeltet i dagens Oppent Spor.
Efter træning kørte jeg til Mora for at se hvad de forskellige vallaproducenter anbefaler for morgendagens
HalvaVasa. Vejrudsigten sagde temperaturer op til +8
og at der i løbet af mandag eftermiddag vil komme et
let snefald. Alle sagde klister som fæstesmøring, men
det at der kom sne gjorde at jeg ikke var sikker på dette. Lars rådede mig til at vente med at beslutte hvilken
fæste der skulle lægges på til om morgen inden løbet,
dog lagde jeg en grundklister i bunden som kunne
dækkes med fæstevoks.
Det skulle vise sig at være en klog beslutning, da det
sidst på aftenen begyndte at sne kraftigt.
Tirsdag d. 28. februar
Man havde ændret startproceduren i HalvaVasa. Hvis
man skulle løbe Vasaloppet fik man lov til at starte
først i et startled for de deltagere som vil prøve at seede sig frem i Vasaloppet, det var for at give optimale
forhold for dem. Da jeg skulle ind i startledet var jeg
ikke registeret til at løbe Vasaloppet og blev så selvfølgelig afvist. Så var det bare hurtigt op til løbskontoret
og få bekræftet at jeg skulle deltage om søndag og så
tilbage og ind i startledet. Det lykkedes og jeg var inde
15 min før start. Nu skulle jeg havde fæstemøring lagt
på, en hurtig beslutning Skigo HF rød fæstevoks, og så
var jeg klar til start.
Jeg løb de 45 km på 2.55.20 hvilket er den hurtigste tid
jeg har løbet på indtil nu, men det var ikke nok til at
blive seedet et led frem om søndagen, cutede var ved
2.54.00
Onsdag d. 29 februar
Fordi man har løbet konkurrence om tirsdagen skal
man ikke tro at man skal hvile sig dage efter, så Lis
kørte Lars og jeg til Risberg kontrollen hvor vi blev sat
af og løb så de 27 km retur til Oxberg.
Torsdag d. 1 marts
Det var tid til at hente startnr. til Vasaloppet, men
inden vi gjorde det, skulle vi da lige løbe en træningstur. Vasaloppet er meget stagning så jo bedre man er
til det, jo bedre er mulighed for at få en god tid. Nogle
vælger at gennemføre løbet helt uden fæstesmøring
for at fæsten ikke skal tage noget af glidet og så stage
de 90 km.
Lars og jeg besluttede derfor at løbe en tur til Hökberg
på ski uden fæstesmøring, for at træne stagning og
kun stagning. -18 km med stigninger og nedkørsler.
Fredag d. 2 marts
Nu var det tid til at trappe træning ned og blive klar til
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Henrik Bang mellem Gopshus og Hökberg i halvvasaen

søndagen, vi løb en træningstur til Gopshus retur.
Lørdag d. 3 marts
Dagen startede med at vi mødte på Oxbergkontrollen
kl. 9, vi var blevet spurgt om vi vil hjælpe med at blande blå-bærsuppe til næste dag, så det gjore vi selvfølgelig.....store forhold.....jeg kom 154 poser a 500g i et
kar med 1250 l varm vand.
Derefter stod den på klargøring af ski resten af dagen.
Søndag d. 4 marts
Vi stod op kl. 3 og efter en hurtig morgenmad kørt vi
til Sälen, hvor vi var kl. 4.30. Startledet åbnede kl.
5.30. Da vi ankom, stod de først allerede i kø, så det
var bare ind i køen og vente til der blev åbnet og så få
lagt sine ski i en god startposition og så elles søge op i
teltet hvor der var varme.
Kl. lidt over 7 gik jeg tilbage til startleddet og deltog i
fælles opvamning inden de sidste forberedelser til
starten kl. 8.
Jeg kom forholdsvis nemt op ad bakken og allerede på
vej mod Smågan begynde jeg at kunne løbe mit eget
tempo. Sporene var super og ret tidligt kun jeg se at
det gik rigtigt stærkt, jeg passerde 60 km mærket på
nøjagtig 4 timer men "tabte" lidt tempo de sidste 30
km så min tid blev 6.13.20 hvilket gav en placering
som nr. 4486.
Henrik Bang

SOKKEN
Skituren i uge 9
For første gang i klubbens historie
fandt den traditionelle skitur sted i
uge 9, hvor de tidligere ture normalt
har fundet sted i uge 5, 6 og/eller 7.
Årets tur, der på fortrindelig vis var
arrangeret af Jan Knudsen, gik til Beitostølen (Norge), et sted vi tidligere
har benyttet som klubtur, men sidste
var i 1982, så for mange af årets deltagere var det første gang, de besøgte
stedet.
De tildelte lejligheder var meget store
og med en fantastisk udsigt til de
nærliggende fjelltoppe, men personlig
så jeg hellere, at man havde satset
mere på at udstyre lejlighederne med
sauna og varmeskab end på udsigt,
men det er jo en smags sag!
Var det så en god ide at arrangere
turen i uge 9? Ja, både og! Fordelen er
vel især, at uge 9 normalt ikke er så
kold, som det bestemt kan være i de
tidligere nævnte uger, og så er det
længere lyst, hvor vi (hvis vi havde
lyst) godt kunne løbe på ski indtil kl.
18.30.

Der blev brug for klister, Lene smører tykt på!
Skivejret var lidt blandet, hvor vi i de
første dage havde fint vejr med en
temperatur omkring - 1, men vejret
skiftede i de sidste dage til "pæne"
plusgrader, men dog således, at vi
kunne løbe alle dage, hvilket dog kun
var muligt fordi løjpemaskinen kørte
spor op hver dag, så tak for det.

Alt i alt en dejlig tur, hvor vi også
huskede det sociale, med sammenkomst hver dag kl. 17.00 i én af lejlighederne - en rigtig god ide.
Jeg skal lige nævne, at vores buschauffører ved afgangen fra Helsingør
oplyste os, at hvis vi havde mad, vin
og spiritus med i vores bagage (til
eget forbrug i 1 uge), så kunne vi få
problemer med det norske toldvæsen,
når vi senere på natten skulle krydse
grænsen til Norge. Dette havde chaufføren oplevet de 2 sidste gange, hvor
hans busselskab kørte ind i Norge
med skigæster. Her var Toldvæsenet
på plads og alt bagage måtte ud til
nærmere undersøgelse. Resultater
heraf var, at der ikke blev meget tilbage at spise og drikke for gæsterne,
som der var planlagt hjemmefra, så
denne historie gjorde os naturligvis
noget nervøs, men da vi passerede
grænsen, var kl. omkring 02.00, så tolderne sov heldigvis!
Imidlertid var
nogle af vores ovenner, der havde
taget færgen fra
København til
Oslo, men de slap
ikke for kontrol,
da de kørte fra
borde om morgenen. Også de
skulle på en hytteferie med selvkost,
men mistede alt
det "sjove" ved toldeftersynet, herunder at de fik et
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giroindbetalingskort af pålydende
NOK 3.000,-, så det var nok ikke en
morsom start på skiferien i Norge.
Og hvad er så moralen i denne sag:
"Drop i fremtiden Norge og tag i stedet til Sverige på skitur"!
En deltager i lejlighed 208

Ski

SOKKEN
...Sammen sprænger vi grænser

Navnet “RIDDERRENNET” skal
overføres fra tidligere riddere der
drog ud og angreb og erobrede
mark, ligesom handicappede skal
overvinde egne og samfundets
begrænsninger.
Af Kurt Jørgensen
Jeg var igen med som skiinstruktør
for Blindes Skiunion.
Der var mange nye synshandicappede
med som skulle lære at bevæge sig på
et par ski. Det blev lidt af en opgave,
da vejret ikke viste sig fra den bedste
side. Det havde været tøvejr længe så
der var ikke meget sne at gøre godt
med.
Vi startede den første dag med en
kraftig blæst samt hårde glatte løjper,
ikke de bedste forhold for synshandicappede. Nogle få klarede det forbavsende godt, medens andre havde det
meget svært.
Efter et par dage måtte man lukke for
træning på stadionområdet der lå tildels under vand, selv om natten var
der plusgrader op til 8 - 10 gr.
Vi fik dog gennemført skiskydningskonkurrencerne og selve Ridderrennet efter et stort arbejde fra Løjpemandskabet.
HSOK havde 3 deltagere med i konkurrencerne.
Et fjeldrend over 19 km. her havde vi
Annette Bredmose med som blev nr. 4
i dameklassen. Her var der ingen
aldersinddeling.

I fjeldrennet deltog også skipigging,
der er en kælk hvor der påsat et par
ski. Det er normalt seende der ikke
kan bruge deres ben der dyrker den
form for sport.
I skiskydningen havde vi Arne Christensen med i H. blind 50-59 år.
Arne vandt sikkert og havde 10 plettere ud af 10 skud.
Hedin Nolsøe var også med i samme

Arne vandt alt hvad han stillede op i

Hedin NolsøeKom direkte fra Birkebeiner rennet, et hårdt kuperet
løb over 60 km iført en rygsæk på
3 kg.

klasse og blev nr. 6, han fik 4 min. tillæg for 4 bom.
Annette blev nr. 2 i K 35-49 år, og havde 1 bom.
Det var så spændende om løjperne
kunne holde til Ridderrennet på 20
km.
Heldigvis krøb temperatuern lige ned
under frysepunktet og da man samtidig flyttede starttidspunktet 1 time
frem, blev det forbavsende gode
løjper.
Arne vandt igen sin klasse, denne
gang med ca. 3 min. i tiden 1:20:12
Hedin var ikke så oplagt, så han valgte motionsløbet på den halve distance,
og gennemførte i tiden 42:35.
Annette blev nr. 3 i sin klasse i tiden
1:38:38. Hun fik dog den fornøjelse at
distancere den tidligere OL-deltager
Annemette Bredahl.
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Annette fra skiskydningen

Arne med sin datter Marie efter at have modtaget sin 23 medalji i Ridderrennet

Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

