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Tirsd.: kl. 09:30
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 09:30
Fred.: kl. 10.00
Fred.: kl. 13.30
Lørd.: kl. 09:30
Lørd.: kl. 11.00
Lørd.: kl. 13.00
Sønd.: kl. 09:30
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykeltræning, ..............................................................Nygård
O-tekniktræning ....................................................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) .............................Klubgården
Cykeltræning, langtur. Nygård, ....(kl. 09:15 fra Klubgården)
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykeltræning, ..............................................................Nygård
Løbetræning...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykeltræning, .............................................................Nygård
Løbetræning ..........................................................Klubgården

A dresseændringer, tilføjelser, evt. e-mailadresser
til klubbladet skal meldes til Kurt.

Kontingent 2016
Opkrævning sker pr.
1. august og 1. februar

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

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

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 80 37 / mob.:28 69 35 66

Orientering
Ungdom:
Bjarne Jensen
Tlf.: 24 68 44 92

Motion:
Kenneth Sørensen
Tlf.: 40 13 04 66
Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31
Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Turbotøser:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 28 29 86 32

E-mail: m.krogs@stofanet.dk

Cykling

Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 20 85 74 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk

Maleren
Tlf.: 40 37 56 43

Forsidebilledet

Foto: Kurt Jørgensen

3 friske Gråsokke piger,
under Deres fredagsløb i Nyrup Hegn
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Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14
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den. Jeg håber også vi får godt med deltagere i år. I klubgården findes ca. 300 flyers til kvindeløbet. Vær med til at
udbrede kendskabet. Tag en stak med på arbejde og/eller
del dem ud til dem du kender.
For orienteringsløberne venter WMOC = verdensmesterskaberne i orienteringsløb for veteraner. Der skal løbes 2
sprintløb i Tallinn, Estland - indledende heat og finale.
Derefter 2 kvalifikationsløb i skov for at kvalificere sig til
den lange finale. En håndfuld HSOK’ere deltager og en
medalje til enten Jørgen, Peter eller mig selv, er ikke fuldstændig urealistisk. men det bliver selvfølgelig svært, når
der er 2-300 konkurrenter i vores klasser.

Velkommen hjem fra ferie. Forhåbentlig har alle haft en
god sommer med fysisk aktivitet i naturen. Det er den fælles interesse, der binder os sammen i klubben, hvad enten
det er på cykel, til fods i gang, i løb eller med kort i hånden.

Senere i september skal der løbes DM-mellem, DM-lang
og DM stafet. Held og lykke til alle.
Rolf

Lige om lidt skal vi afholde Ophelia Kvindeløb -tirsdag
den 16. august. Det plejer at være populært at melde sig
som hjælper, så skynd dig at skrive dig på listen i klubgår-

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gasfyrsservice:

Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97
e-m
mail: sylvest@sylvestvvs.dk

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
• Naturgas
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Tag din nabo eller kollega under armen
og trop til vores årlige kvindeløb

Velkommen til:
Oskar Jensen
Gefionsvej 17
3000 Helsingør.
Carolina Kjær
Galtschiøtvej 9
3000 Helsingør.
Adresse ændring:
Pernille Hansen
Frederiksværksvej 101
3230 Græsted.

Annoncer i Sokken
P r i s er f o r 2 0 1 6
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.
28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk
OBS

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

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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Nyt fra kassereren.

Når man overfører lidt større pengebeløb, foregår det på
den måde, at man udfylder betalingsformularen som sædvanligt, men idet man godkender beløbet til overførsel, får
man besked på, at man skal svare ja inden 5 minutter til en
accept på beløbet. Forespørgsel fra banken bliver tilsendt
det mobiltelefonnummer, som er tilknyttet til bankkonto.
En ok sikkerhedsforanstaltning, så eventuelle hackere ikke
kan tømme kontoen.

Lige i sidste øjeblik opdagede
jeg at det var ved at være deadline for Sokken. Sommeren er
bare strøget derud af. Så nu sidder jeg på en dejlig solrig dag
og skriver mit indlæg. Men pyt,
det er også lige ved at være for
varmt - sagde ræven, da den
ikke kunne nå rønnebærerne.

Det offentlige får ofte skylden for at være langsommelige.
Men i centret for Kultur, Idræt og Byudvikling hos
Helsingør kommune sidder Louise Nielsen. Jeg havde
sendt 2 ansøgninger ind angående aktivitetstilskud.
(Bjarnes lille ungdomsgruppe havde været på U1 sommerlejr på Bornholm i juni, og i starten af juli også deltaget i
Vikingedysten i Haderslev.) Allerede dagen efter havde
Louise behandlet ansøgningerne og et par dage efter var
der gået henholdsvis kr. 1.900 og kr. 900 ind på klubbens
bankkonto.

Og hvad har der så været af nyt som der står i overskriften? Ikke meget, men jeg kan da berette at Flemming
Larsen har været i gang med at arrangere skitur i uge 5.
Der er pæn tilslutning til turen og depositum på kr. 32.000
skulle betales. Rejsen er arrangeret igennem Tinggaard
Rejser, så jeg gik ud fra at beløbet også skulle betales til
Thinggaard. Derfor blev jeg lidt foruroliget, da jeg tastede
betalingskoden +71 ind. Betalingsmodtager var UCPA. Nu
er 32.000 jo ikke småpenge, så jeg tjekkede nummeret en
ekstra gang. Jo det var rigtigt. Men jeg var nu ikke helt
beroliget, efterhånden hører man så meget om svindelnumre via nettet, så jeg gik ind på Thinggaards hjemmeside. Efter nogen tids søgning, fandt jeg ud af det.
Thinggaard er bare et produktnavn, og UCPA er et søsterselskab hvor aktiverne åbenbart står. Men medgivet,
Thinggaard giver associationer om et dansk selskab, så det
er nok derfor man bruger det navn også på fakturaen.

Jakob Vang har fået bevilliget kr. 11.500 (cirka pris) til nyt
korttegningsmateriel. Vores korttegnere har været på korttegningsseminar, og det resulterede i at de opdagede, hvor
mange nye muligheder der nu er for at få større nøjagtighed i kortene.
Jamen, det var så det.
Ruth Waidtløw

Klubtøj på lager april 2016 voksen/ungdom
O-bluse med lynlås dame
Singlet dame
Singlet unisex
T-shirts Run dame m. kvart ærme
T-shirts Run unisex
Overtræksbuks
Basic O-bukser
Halsrør med HSOK logo

Large
Small og Large
Xlarge
Small
Small og Xlarge
str. 160
XS
mange

400,-/300,240,240,267,-/199,267,-/199,334,-/249,199,-/100,99,-/50,-

Henvendelse til Birgitte Krüger på mail:
birgitte.k@stofanet.dk
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Formand:
Carsten Agger, Dageløkkevej 47, 3050 Humlebæk,
Tlf.: 21 48 34 24, E-mail: carstenaggerhsok@gmail.com
Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk
Voksen- og Klubudviklingsudvalg:
Rolf Lund, Tordenskjoldsvej 8, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 17 76, E-mail: rolflund@stofanet.dk
O-løbstilmelder:
Knud O. Engelsholm, Fredensvej 65, 3060 Espergærde
Tlf.: 21 72 44 31, E-mail: knud.engelsholm@mail.dk
PR:
Eva Müllertz, Gurrevej 116b, 3060 Helsingør
Tlf.: 49 26 38 03, E-mail: eva.mullert@email.dk

Husk at bruge vores annoncører

-de støtter os

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

Reminder om divisionsmatch
Som det blev nævnt i det sidste nummer af Sokken, afvikles den anden match i 3. div. i slutningen af august, nærmere bestemt søndag den 28. august. Stedet er
Kongelunden, som jeg skrev, er det den skov, hvor brylluppet skal stå. Jeg lover jer ikke, at der er bryllupsstemning på dagen. Men mindre kan også gøre det. Vi skal
bare have mobiliseret flest mulige HSOK ére til matchen,
så vi kan møde de andre tre klubber på jævnbyrdig vis.
De tre andre klubber er Ballerup, Herlufsholm og FSK. I
den første mach i Grønholt Hegn, led vi nederlag til alle
tre, mindst til FSK. Da var vi 36 løbere. Jeg tror nok jeg
kan love jer et betydeligt bedre vejr her i den danske midsommer, end den storomvundne match den 17. april bød
på! Alle, der kan krybe og gå, samt løbe, og ved hvad et
kort kan bruges til, skal venligt, men bestemt sætte et
kryds ved den 28. aug. Og ikke blot sætte et kryds i kalenderen, handlingen skal også følges op ved at tilmelde sig
til matchen over O-service eller på en liste, der er sat op i
klubgården.
Hvis det går helt galt, eller bare galt den 28. aug., må vi
sætte vor lid til nedrykningsmatchen den 25. sept., hvor
de glade vandrere også kan komme med. Den match løbes
i Gødding Skov.
Jeg lover jer, hvis jeg kan få kørelejlighed den 28. aug., at
medbringe en kage, ikke af bryllupsformat, men af vanlig
HSOK-standard. Vi ses i Kongelunden!
Eva

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.

49 21 22 11
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sonalet, der gik rundt i bar overkrop,solbriller og badesko.
Fra Sondrio i Norditalien kørte vi i en lejet bil til vores
base i en skilejlighed i Celerina. Billigste løsning.
Selve løbene var det mest vilde, jeg har været ude for i
min lange karriere som orienteringsløber. Ikke de to første
etaper - de var bare kuperede som bare pokker, men derefter skruede de bissen på og udsatte os for noget af det
mest ubehagelige stenede terræn de kunne finde. Værst
var det på 4 etape, hvor vi løb i en skov, hvor kæmpe sten
var smidt tilfældigt mellem træerne. derefter havde blåbærerne taget over og dækkede for lumske huller. Jeg kunne
kun gå i det terræn. 5 etape var ovenfor skovgrænsen i
2700 m højde. Flere af posterne lå i tilsvarende blokterræn,
dog her uden blåbær. Der var travlhed i førstehjælpsteltet,
men så vidt jeg hørte var der kun et enkelt brækket ben,
men de kan have skjult detaljer for os. 5. etape blev
afbrudt midt i det hele. En pludselig opstået tordenstorm
skabte panik ved målet. Jeg nåede at løbe halvdelen af
banen i iskold regn og lidt bulder i det fjerne. Ved sidste
post lukkede tågen pludselig udsigten ned og jeg havde
store problemer med at finde vej de sidste 300 m! Jeg blev
meget bekymret for mine bofæller, som jeg vidste startede
efter mig, men de var simpelthen blevet nægtet at starte.
Løbet blev annuleret, hejsen stoppede og det endte med at
jeg måtte gå ned fra 2600 m højde til 1800 m, sammen med
500 andre. Det gav god motion!

Swiss orienteering week 2016
(SOW 2016)

Også kaldet Schweiz 6 dages. Vi var kun 2 HSOK’ere
afsted. Lene og undertegnede. I alt var der knapt 4000
løbere fra over 30 forskellige lande. Danskerne udgjorde
ca. 60 løbere. Løbet afholdes ikke hvert år og der er 3 år til
næste gang. I år foregik det i Engadindalen med St. Moritz
som base.
Vi var så heldige at få et lift med Keld Johnsen og Bente
Madsen og fløj derned i deres lille Cesna Cardinal. Det tog
5½ time og dermed undgik vi store lufthavne med risiko
for terror. I Italien blev vi f.eks. modtaget af lufthavnsper-

Bortset fra dårligt vejr de sidste 2 dage, var der sol og
hedebølge de første 6 dage. Vi var ved at være godt brankede af højfjeldssol, så det gjorde ikke så meget at vejret
skiftede om.

Pilot Keld Johnsen
Den lille Cesna Cardinal
Hjemturen i det lille fly var en oplevelse i sig selv. Vi fløj i
solskin over “Spügen pass” med få hundrede meter til
klipperne på begge sider af flyet. Det havde ikke været
muligt i tåge. Da vi nærmede os Danmark forvandt skyerne helt og vi kunne nærmest se fra Gedser til Roskilde
Fjord, så god var sigten.
Vil man prøve ekstrem sport gentager de arrangementet i
2019. Jeg er mæt af skræntorientering for en stund, selvom
det gik over al forventning, med en samlet 2.plads. Lene
sluttede sammenlagt midt i feltet. Jeg tror mine mange
træningstimer i terræn kom mig til gode. Så lidt godt er
der kommet ud af vores hærgede skove.
Rolf

Rigtig bjergløb
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AKTIVITETSKALENDEREN
August
fr

5

09:45-10:00

De Grå Sokker HAMMERMØLLEN

ti

9

17:00-17:30

O-træning Krogenberg, Ravnebakkevej

fr 12

09:45-10:00

De Grå Sokker EGEBÆKSVANG

sø 14

18:45-21:00

SG Stafet Nørreskoven

ti 16

17:00-17:30

O-træning Nyrup, Gurrevej

on 17

16.30-17.45

Skovcup Bøndernes Hegn se o.service

fr 19

09:45-10:00

De Grå Sokker HORSERØD N

sø 21

10:00-12:00

Åbne baner Lille Hareskov

ti 23

17:00-18:00

Sensommer Cup Liseleje plantage

on 24

16.30-17.45

Skovcup Bistrup Hegn se o.service

fr 26

09:45-10:00

De Grå Sokker KROGENBERG

sø 28

10:00-13:00

1+3 Div.match 2.afd. Kongelunden

ti 30

17:00-18:00

Sensommer Cup Valby Hegn

on 31

16.30-17.45

Skovcup Lille Hareskov se o.service

3 Skåningar och en Dansk
I år var arrangementet henlagt til Teglstrup Hegn NØ, hvor
”Skovlegepladsen” for enden ad Gl. Hellebækvej var udset som
stævneplads. Indtil 2 dage før løbet var græsset endnu ikke slået,
men det skete dagen før arrangementet, så alle rammer omkring
en god stævneplads blev opfyldt. En meget stor tak til Naturstyrelsen for deres hjælp.
Deltagerantallet var stort set det samme som i de tidlige par år,
hvilket vil sige omkring 750, der alle fik en god oplevelse på de
gode baner, som Laus Seir også i år havde stået for.
Det skal dog også med, at ”Vennernes” kiosk er meget populær
blandt vores svenske gæster, idet det hos os er tilladt at sælge
andet end sodavand til de ristede pølser!
Tak for i år, idet jeg samtidig skal oplyse, at Helsingborg SOK
allerede har meddelt mig, at næste års stævne finder sted den 17.
–18. juni.

September
fr 02. 09:45-10:00
lø 03. 12:00-15:00

De Grå Sokker TEGLSTRUP M nord
DM Mellem Mols Bjerge

lø 03. 21:00-24:00

Midgårdsormen

sø 04. 00:00-10:00

Midgårdsormen

ti 06. 17:00-18:00

Sensommer Cup Aggerbo Græsted

on 07. 16.30-17.45

Skovcup Farum Lillevang se o.service

fr 09. 09:45-10:00

De Grå Sokker STORE DYREHAVE

lø 10. 12:00-15:00

DM Stafet Grib Skov

sø 11. 10:00-14:00

DM Lang Grib Skov

ti 13. 17:00-17:30

O-træning Teglstrup M, P-plads Esrumvej

fr 16. 09:45-10:00

De Grå Sokker DANSTRUP

sø 18. 10:00-14:00

1-3 Div. op/ned Kårup Skov

fr 23. 09:45-10:00

De Grå Sokker TEGLSTRUP S

sø 25. 10:00-13:00

3-5 Div. op/ned Rude Skov

ti 27. 17:00-17:30

O-træning Klosterris, Hornbækvej

fr 30. 09:45-10:00

De Grå Sokker NYRUP

Flemming L.

Ophelia Kvindeløb
Tirsdag den 16. august. Kl. 18.30.
5 km skovrute i Teglstrup hegn
Startsted: Gl. Hellebækvej ved skoven
Husk at skrive dig på som enten hjælper
eller deltager.

Oktober
ti 04. 17:00-17:30

O-træning Danstrup, Helsingørsvej

fr 07. 09:45-10:00
ti 11. 17:00-17:30

De Grå Sokker KLOSTERRIS
O-træning Teglstrup S, Gurrevej

fr 14. 09:45-10:00

De Grå Sokker HORNBÆK V

Øvrige faste træningstider, se side 2.
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Læsø-3-dages
19. – 21. juli

Igen i år åbnede jeg mit hus for HSOK’ere, som ville deltage i
denne udfordring, der arrangeres af Viborg OK. Det startede i
1998 og er siden da bare en begivenhed, der er vokset og vokset.
I år med lidt over 400 startende, mange udlændinge og specielt
mange nordmænd. Vi fra HSOK, Flemming, Inge, Arne og
undertegnede, Agnete, havde alle været mere eller mindre med
de tidligere år.
Ulla og Flemming indlogerede sig i mit sommerhus og Inge &
Arne camperede hos en bondemand, de kendte fra før. Ud over
løbene fik alle lejlighed til at udforske Læsø, som optrådte som
en sydhavsø i de dage. Cyklen er den foretrukne måde at transportere sig på og opleve på, når vi ikke lige nævner de hårde oløb i klitplantagen.
Der blev lagt ud med sprint tirsdag aften i Byrum, Læsøs ’hovedstad’, en grøn landsby med hovedgade, brugs, kirke, anlæg,
skole, hal og mange små stier, huse og et transformatortårn med
en drillepost kort før mål. Stævnepladsen var skolegården ud for
hallen. Flemming, Arne og Inge havde deres sag for på kryds og
tværs i Byrum. Jeg fravalgte sprint ‘en for at gemme krudtet til
de to klitløb.
Sen aftensmad i sommerhuset med en omgang ’Læsø Special’,
nemlig kantarelstuvning på ristet brød.
Onsdag første start kl. 13 med stævneplads i et åbent vejkryds
midt i klitplantagen. Jeg startede som den første i D70. Da jeg i
startboksen foldede mit kort ud kom bemærkningen i baggrunden fra Inge til Ulla: Gud, det ser næsten ud som om hun læser avis !
Kortet var stort i 1 : 7.500 , fint med detaljer, når man ellers lige
huskede målestokken! Over halvdelen af mine 12 poster lå i det
åbne klitlandskab Vester Højsande, oppe, nede og i små lavninger.
Næsten ingen stier, meget sand og høj lyng. Solen brændte bare.
Vi havde vist alle flere bom, men kom igennem OK.
Om aftenen var der indbudt til grill-party på campingpladsen. Vi
medbragte selv mad og drikke. Nogle gode rib-eyes blev
grillet perfekt af Flemming,
dertil kartoffelsalat af nye
stalddørskartofler. Og jo, vi
drak skam rødvin til! Her blev
uddelt præmier for de to første løb sammenlagt, dog ingen
til os.

Løbet torsdag kaldes ’revanchen’. Her var der stævneplads direkte på stranden ud for Hvide Bakker. Starten lå 800 meter inde i
klitplantagen og herfra var vi hurtigt ude i klitlandskabet Østre
Højsande. En af mine 11 poster var så godt gemt i en tæthed af
graner – den skulle nærmest graves frem - med rifter, blod og blå
mærker til følge. Jeg tror vi alle denne dag klarede os bedre end
dagen før. Inge blev nr. 4, jeg nr. 11 i D70. Flemming nr. 15 og
Arne nr. 25 i H70. Belønningen bagefter var en skøn dukkert i
bølgen blå.
Det skal også nævnes, at Ulla, som ikke deltog i løbene, er en
uundværlig aktør for os alle. Hun havde på sin iPad dejligt check
på starttider, afstande m.m. og tog de fotos, som ingen træt løber
kærer sig om.
Afslutningen på Læsø-3-dages foregik på terrassen i mit sommerhus på rigtig Læsø vis – nemlig et rent jomfruhummer orgie.
Uhm!! Vi var dog nogle med ømme tomler efter at have ’røvet’
dem alle sammen inden de blev kogt.
Læsø-3-dages kommer tilbage i 2018 og det kan varmt anbefales
at deltage – også for at opleve øen med Danmarks mindste kommune bestående af kun ca.
1800 indbyggere. En begivenhed som denne med
godt 400 deltagere er rigtig god for øen, som er ret
afhængig af turist indtægter.
nete

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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Smukt vejr og mange glade løbere prægede
dette års “KRONBORG STAFET”.
Flot at så mange af HSOK’s medlemmer ville
bruge mange timer med at afmærke ruter, mål
sluser mm. Det var et kæmpe arbejde, men gav
et dejligt tilskud til klubbens glade kasserer.
Man prøvede i år at lave 2 valgfri ruter for at
sprede løberne, man fik så også lejlighed til at
se den nye havnefront i Nordhavnen, som er et
fint tiltag og en rigtig god idé.
Som fotograf var det knap så godt, man anede
ikke hvilken rute løberne tog ud på, men jeg fik
da fanget en del af klubbens løbere.
Kurt

Helsingørs borgmester Benedikte Kjær blev også
fanget i fin stil og stort smil

SOKKEN
Tips og Tricks
I udlandet er kurveorientering ofte den eneste mulighed
man har for at finde posten. På en måde er det ofte lidt
nemmere, når det er 5 m kurver, fremfor 2½ m kurver,
som vi har her på Sjælland. Et lille sving på kurven betyder virkelig noget og når kurverne stables ovenpå hinanden kan det virkelig mærkes.
Lige hjemkommet fra Schweiz har jeg haft fået genopfrisket, hvordan man løber på stejle skrænter. Fra post 9 til 10
kigger jeg først på - skal jeg op eller ned? Post 9 ligger 2
kurver over tællekurven, post 10 ligger 3 kurver under dvs. jeg skal 5 kurver ned. Det er 25 m. Jeg har en god fornemmelse af hvor meget det er: Til eksempel er himmelstigen på skrænten ud for Helleboparken 15 m høj.
Hornbækbakken har en stigning på 30 m, der hvor den er
allerværst.
Først løber jeg hen til slugten, derfra ned til en kilde, og så
ved jeg at jeg kun skal yderligere 15 m ned, så er posten
der. 2.41 for 200 m løbetur. Tæt på de bedste i klassen. Det

Uden vejvalg

går trods alt langsomt, fordi bunden er meget bøvlet med
blåbær og sten blandet sammen, og der er 2-3 stop undervejs.
Til næste post skal jeg 9 kurver ned - det er 45 m. Strækket
er kun 145 m langt, så det er 30% ned. Hold på hat og briller, når man tumler ned af en storstenet skrænt som
denne! Jeg satser på at ramme udløberen på vejen ned, det
lykkes. Posten ligger ved et lille stup (lille lodret klippevæg på 2,5 m højde). Det tager 2.08 min for dette lille stykke. Tæt på hurtigste stræktid.
Jeg fandt en god teknik ved at forholde mig til antallet af
kurver og løbe tilsvarende op eller ned. Mange begynder
at lede for tidligt, fordi det er surt at komme for langt ned.
Det lille kortudsnit fylder arealmæssigt et område på størrelse med Feriebyen! Kompasset brugte jeg stort set ikke i
Schweiz, men havde kortkontakt hele tiden. Jeg bruger
måden, jeg skærer kurverne på til at have styr på retningen og koncentrerer mig i stedet for udelukkende om at
tjekke alle detaljer, jeg kan få øje på. Det fungerede!
Rolf

Vejvalg
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GRÅSOKKERNE

Selv i denne travle ferietid, var der pæn deltagelse, man vil simpelt hen ikke miste dette dejlige samvær.
De evigunge GRÅSOKKER, ja man tror det ikke, men to af
dem er over 90. Men svigte træningen selv om der er
hedebølge, næ, nej, der skal trænes.
Jeg mødte dem forleden under Deres fredagsløb i Nyrup
Hegn, ok. ikke alle løb, men alle kom igennem banerne og
alle fik smurt mundtøjet. Men det vigtigeste ved det hele
er deres utrolige gode humør, trods alle de mange kunstige proteser som nye knæ, hofter, pacemakere og hvad ved
jeg.
Man bliver altid i godt humør når man møder dem.
Efter løbet bliver der normalt afsluttet i Klubgården, hvor
de spiser frokosten og som regel er der næsten altid en der
har fødselsdag, og så vanker der kageog en lille en til..

Annoncer i Sokken
Priser for 2016
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.
28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk
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Vennerne

SOKKEN
Vennernes sommerfest løb af stablen d. 14. juni. Vejret var ikke
det allerbedste til at grille i, men heldigvis holdt det tørt. Vi dækkede op inden døre til de 50 venner, der kom, og sammen gjorde
det til en festlig aften.
John, Verner og Knud stod for at grille italiensk porchetta og kalveculotte. Det gjorde de godt. Det smagte herligt med tilbehør,
som slagter Jensen i Stengade havde sørget for. Til maden fik vi
mange smagsprøver af rosévin, hvidvin, rødvin og dessertvin
skænket med rund hånd og præsenteret af Claus Nissen fra
Prøvestenens Vinhandel.
Claus Nissen fortæller levende og spændende om vinene, deres
oprindelse og udvikling. Han synes at have en uudtømmelig
viden om vin fra stort set alle vinlande.

SOMMERENS
VENNEFEST
MED GRILL OG
VINSMAGNING.

Efter hovedretten kom der en ung pige fra Hornbæk Is, og fremtryllede kæmpeisvafler til dessert. Alle blev meget mætte, og
nogle blev måske også lidt svimle, og alle havde en god og glad
aften.
Næste arrangement i venneregi er endnu ikke planlagt, men det
bliver engang i oktober/november.
Sisse

14

Vennerne

SOKKEN

ÅRETS SIDSTE KIOSK
Ved den årligt tilbagevendende Tre
Skåninger og En Dansk havde Vennerne
årets sidste kiosk. Det var en dejlig sommermorgen. Vejret var med os. Det var
lige tilpas varmt, ikke nogen blæst og
ingen regn, og næsten ingen myg.
Der var tilmeldt små 600 løbere, og dertil
kom dem, der løb de åbne baner. Det er
svært at beregne, hvor meget der skal til
af pølser, kager og drikkevarer. Det svinger fra år til år, og er også afhængigt af vejret. Men alt gik godt. Det er altid en fornøjelse at lave kiosk for svenskerne. De er
bare søde og rare, og tålmodige. De står
gerne i kø for at få en rød pølse, eller en af
de store grillpølser. Vi havde også godt
gang i salget af kaffe, kager og boller.
Vi fik et flot overskud på 5689,-kr. Så
endnu engang siger vi tak til vores kagebagere, tak til Sonja for bollerne, og tak til
Hans Henrik, Grethe og Henning for al
deres hjælp.
Til næste års kiosker skal vi tage vores
nyindkøbte telte i brug. Vi har købt telte,
der skulle være meget lettere at stille op
og tage ned igen. De kan åbnes i siderne,
så dem, der arbejder inde i kiosken også
kan følge lidt med i, hvad der sker rundt
omkring. Det bliver herligt. Vi glæder os
allerede.
Sisse
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Ungdom

SOKKEN

Ungdoms afdelingens Sommertur.

Fredag løb vi Sprint i Haderslev by og selvom D13-14 nu
var en D13-16 og Helsingør pigerne var de yngste i klassen
så var det Dicte der løb sig til sejren og en flot præmie i
form af en gavepakke med et stort honninghjerte fra
Christiansfeld

Det var rigtig tidlig op og afsted da HSOK ungdom deltog
i U1 sommerlejren på Bornholm, for allerede ved 6 tiden
var der samling af alle løbere og ledere på ved Brøndby
stadion, inden fordeling i bilerne og afsted til færgen i
Ystad.

Lørdag og søndag var der almindelige skov orienteringsløb i skove der var svære og som ikke havde været benyttet til løb i mange år. Vi kom alle på store opgaver og den
eneste der kom på podiet af Helsingør løberne var igen
Dicte som blev 3èr her var der også en placerings præmie
til Nynne som blev 6èr.

Solskinsøen levede fuldt op til sit navn og tog imod os 48
ungdomsløbere og ledere med blå himmel og 30gr. Nu
ventede en lille uge med 2 daglige træninger, strand, is og
oplevelser.
Vi boede på en gård der var lavet om til spejderlejr og som
fungerede perfekt som base for lejren, her var alt hvad vi
behøvede til at sove og spise og resten af dagen gik jo ude
til træninger og ikke mindst ved stranden.
Vi trænede i terrænerne omkring Rytterknægten, i
Blykobbe plantage, Slotslyngen, i Gudhjem og sluttede af
med den legendariske ”Høker” i Rø Plantage hvor ungerne kunne løbe op til 15 km på 4 forskellige baner.
Efter løbene var det hjemad imod Helsingør og sent søndag kunne så endelig sommerferien begynde for ungdomsløberne.

Dagens sidste træning var sprint i Gudhjem - et fantastisk
syn og nogle ganske krævende baner. Alt træningen blev
kombineret med udflugter til Hammershus, Østerlars
Rundkirke, Gudhjem, opalsøen ligesom vi badede ved
strandende i Sandvig, Dueodde og Blykobbe.

Vi starter op igen den 9. august.

Der var også indlagt en
hviledag, det betød så ikke
hviledag alligevel men
”kun” 1 træning men hold
nu op den var hård…. hviledag…!!!
Efter 6 dage på Bornholm
var vi lige hjemme og
vende for derefter at drage
3 dage til Sønderjylland og
der deltog vi i
Vikingedysten. Vi kørte
direkte til JELS skole hvor
vi boede under stævnet.
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Ungdom
Tirsdag 9/8

O – Træning

Træningesløb

Krogenberg

Klubgården 1 7:00 – 19:00

Onsdag 10/8

Løbe træning

Med HSOK

Interval

Klubgården 1 7:00 – 18:00

UGE 33
Tirsdag 16/8

Kvindeløbet

Onsdag 17/8

Skovcup

Bagsværd

Klubgården kl 1 7:00-20:30
Klubgården kl 17:00 – 19:00

Tirsdag 2 3/8

Sensommercup

Liseleje

Klubgården 1 7:00 – 19:30

Onsdag 24/8

Skovcup

Birkerød

Klubgården kl 17:00-19:30

Søndag 28/8

Div match

Kongelunden

Kommer senere

Tirsdag 30/8

Sensommercup

Valby Hegn

Klubgården 17:;00 – 19:30

Onsdag 31/8

Skovcup

Ballerup

Klubgården kl 17:00 – 19:30

Lørdag 3/9

DM mellem dist.

Mols

Nærmere følger

Søndag 4/9

Midgårdsormen

Stafet

Århus

Tirsdag 6/9

Sensommer cup

Aggebo-Græsted

Klubgården 1 7:00 – 19:30

Onsdag 7/9

Skovcup

Farum

Klubgården 1 7:00 – 19:30

Lørdag 10/9

DM stafet

Gribskov

Nærmere følger

Søndag 11/9

DM individuelt

Gribskov

Nærmere følger

Tirsdag 13/9

O-Træning

Teglstrup midt

Klubgården kl 17:00 – 19:00

Onsdag 14/9

Interval træning

UGE 34

UGE 35

UGE 36

UGE 38
Klubgården kl 17:00 – 18:00

UGE 39
Tirsdag 20/9

O-Træning

Onsdag 21/9

Interval træning

Egebæks vang

Søndag 25/9

Div match

Rude skov

Tirsdag 27/9

O-Træning

Klosteriis

Onsdag 28/9

Interval træning

Klubgården kl 17:00 – 19:00
Klubgården kl 17:00 – 18:00
Nærmere følger

UGE 40
Klubgården kl 17:00 – 19:00
Klubgården kl 17:00 – 18:00

UGE 41
Tirsdag 4/10

O-Træning

Onsdag 5/10

Interval træning

Danstrup Hegn

Klubgården kl 17:00 –
19:00
Klubgården kl 17:00 –
18:00

UGE 42
Efterårs ferie

Ingen

Træning
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KMD 4:18:4
En sjov ide blev pludselig til handling, da vi i juni besluttede at stille
op i KMD 4:18:4, som er ’appetiseren’ til Ironman Kronborg 70.3.
Det er et super koncept, hvor
distancen er overkommelig med
400 m. svøm, 18 km. cykling og
4 km. løb.
De fleste vælger at fuldføre alle
disciplinerne alene, men da vi var
realistiske i forhold til vores formkurve/skader/træningsindsats
m.m., valgte vi stafetten, hvor
Lotte svømmede, Sussie cyklede
og Rikke løb.
Det gik fint…… Vi var alle 3 tændte på opgaven og gav den max
gas.
Lotte svømmede som en fisk,
Sussie gav mændene baghjul og
Rikke løb, som i de gode gamle
dage.
Det blev til en tid på 59:02, som
betød, at vi blev det bedst placerede kvindehold. Alt i alt en rigtig
sjov og hyggelig måde at være
aktive sammen på. Og på spørgsmålet om vi gør det igen til næste
år, kan vi kun svare: helt klart.
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Ski - motion

SOKKEN

Skitur 2017

Da der var fin deltagelse til klubbens skitur i
februar 2016, vil vi naturligvis forsøge at gentage
succesen i februar 2017.
Vi har nu fundet stedet, der bliver det samme
som i 2015, hvilket vil sige ”Beitostølen”, hvor
terrænet er meget fint både til langrend og slalom.
I skrivende stund er der tilmeldt 31 personer til
turen, men hvis der er andre, der gerne vil med,
så så kontakt undertegnede, så prøver jeg at
undersøge, om der er mulighed herfor.
Tilkendegivelsen bedes venligst afgivet senest
15. august 2016.
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Flemming Larsen
fllarsen@image.dk

Dansk Video Sikkerhed & IT ApS
www.danskvideosikkerhed.dk

UniView introduktion til det Danske marked

Komplet Fuld HD IP 1080p pakke med alt hvad der skal bruges til en
komplet installation.
• Pakken indeholder en 8 kanals Fuld HD IP optager med indbygget 8 x POE switch
• 4 stk. Fuld ID HD 1080p mini dome kameraer med IR
• 4 stk. 20 m. Kat5e netværkskabler
• 1 stk. 1 TB harddisk.
• Kan udvides med op til 4 ekstra kameraer
• Har Cloud & Android / iOS App
• Optager & App er på Dansk
• Fri support via email.
3 Års garanti*
(*harddisk 2 års garanti)

60 45 11 11
Kontakt@danskvideosikkerhed.dk
DANSK VIDEOSIKKERHED & IT APS * OLRIKSVEJ 11 B * 3000 HELSINGØR * CVR 34 62 26 71

