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SOKKEN

Klubbens
trænere:

Orientering:
Ungdom:

Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 49 20 33 23

Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Finn Postma
Tlf.: 49 70 95 12

Cykling
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

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

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

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

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

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

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

Faste træningstider:

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

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

Udkommer 6 gange årligt.
Næste nr. udkommer oktober

D E A D L I N E
lørdag d. 27. september

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontingent
½ årligt

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

Forsidebilledet Kit Knudsen

Herligt sommerbillede af Claudia fra Skovcupfinalen 5. juni
i Hornbæk Plantage med deltagelse af 280 unge løbere



SOKKEN

3

SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

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

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Hvis man er til sport på TV, så har sommeren budt på under-
holdning af forskellig karakter. Først var der EM i fodbold,
der efterfølgende blev fulgt op af "Tour de France" og om få
dage starter OL i Kina og jeg vil da gerne indrømme, at jeg ser
mange af disse udsendelser - doping eller ej!

Det er dog ikke rart at se, at  en ny dansker - i dette tilfælde en
mountainbikerytter, der tillige var udtaget til OL - netop er
taget for doping og med den konsekvens, at der nu er tale om
et karrierestop som idrætsmand i en for ham ganske ung
alder. Desværre er det jo ikke kun dopingsynderen, der straf-
fes, men hvor man især i cykelkredse ser, at hele cykelhold
må lukke ned som følge af, at holdenes sponsorer er "tvunget"
til at stoppe pengestrømmene.

Det er vel især indenfor cykelsporten og atletikken at dopin-
gen florerer, hvilket nok skyldes, at disse idrætsgrene er
meget fysisk krævende, hvor fodbold og lignende idrætsgrene
mere kører på talent og spilforståelse og ikke så meget den "rå
kraft", således at disse udøvere ikke fristes i samme grad, men
så længe der er "store" penge i idræt, vil der altid være mulig-
hed for at afsløre dopingsyndere.

Hvad med orienteringssporten! Findes der mon doping inden
for denne idræt? Personligt tror jeg helt klart, at dette ikke er
tilfældet, hvilket jeg bygger på, at orienteringssporten ikke er
en "kommerciel" idræt! Der er ingen penge i vores idræt, kun
æren og medaljerne at løbe for, så hvorfor løbe en risiko af
den grund. Rent historisk mener jeg tillige, at der aldrig er afs-
løret dopingsyndere inden for orienteringssporten i Danmark,
en tilstand jeg bestemt håber vil fortsætte ud i fremtiden.

Træningsudvalget har netop udsendt oversigten over 2. hal-
vårs træningsløb  - såvel interne som eksterne træningsløb  -
rundt om i nærskovene, hvor der bestemt er udvalgt nogle
gode skove, så disse tilbud kan vi alle få både gavn og glæde
af at benytte.

Listen indeholder tillige en oversigt over kredsløbene rundt
om på Sjælland, men her synes jeg ikke rigtigt, at der ligger de
helt store udfordringer at "løbe" efter, men måske kan vi som
et alternativ finde nogle muligheder i Sverige, hvor Skånes
Orienteringsforbund afholder en del løb, hvor løbsområderne
ikke er langt fra Helsingborg.

Der er dog løb, som jeg håber at mange vil deltage i. Det er
dels i divisionsturneringen, hvor vi den 7.9. skal deltage i sla-
get om retten til at rykke op i 2. division, og selv om løbet fin-
der sted nede omkring Holbæk, så håber jeg på stor deltagelse
fra vor side. Allerede ugen efter bydes der på et andet spænd-
ende arrangement. Det er DM-week-enden, der i år foregår på
Rømø, i hvilken forbindelse - traditionen tro - vi har lagt op til
en klubtur og allerede her i skrivende stund har små 40 klu-
bmedlemmer tilmeldt sig turen, hvilket må siges at være
absolut tilfredsstillende. Der løbes stafet om lørdagen og indi-
viduelt om søndagen og begge løb i det for os lidt fremmedar-
tede terræn, men det gør vel blot det hele mere spændende, så
selv om du måske ikke tro på, at du kan blive dansk mester i
din klasse, så deltag alligevel i klubturen og oplev et anderle-
des terræn at løbe orientering i!

Det er snart også tidspunktet, hvor vi skal  genoptage Grand-
prix-løbene!

Den 26.8. afvikles Beach Run fra stranden i Hornbæk, hvor jeg
håber, at resultatformidlingen er tilbage på normale spor, men
inden dette løb skal vi også arrangere det sædvanlige årlige
"Kvindeløb", der jo finder sted den 19.8. fra klubgården.

Fortsat god sommer! Flemming Larsen
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Husk at melde 

adresseændring
til Torben Seir

Indmeldte (4 stk)

Olaf Poulsen (Senior)
Kongedammen 44 st.th.
3000 Helsingør

Tine Virkelyst (Senior)
Kircksvej 4
3000 Helsingør

Janne Virkelyst (Senior)
Ina Virkelyse (Ungdom)
Fanøvej 4
3140 Ålsgårde

Udmeldte (5 stk)

Hasse Rasmussen (Senior)
Christian Fisker (Senior)
Mass Lyngby (Senior)
Martin Hultén (Senior)
Flemming Svendsen (Senior)

Adresseændringer (8 stk.)

Nivi Warthoe
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør

Morten Wendelboe
Ydunsvej 14
3000 Helsingør

John Pihl
Smedeengen 14
3390 Hundested

Jonas Palmer Staal
Gefionsparken 21 st.tv.
3000 Helsingør

Allan Mollerup
St. Ryvej 34
3300 Frederiksværk

Jørn Lundsgaard
Bøgebakken 23
3000 Helsingør

Ib Erik Nielsen
Hellbo Park 37
3000 Helsingør

Flemming M. Nielsen
Teglgårdsvej 425 1.tv.
3050 Humlebæk

Tirsdag den 16. september runder jeg endnu et
skarpt hjørne, så det vil glæde mig at se alle 
slags sokker til morgenparty i klubgården 

på dagen fra kl. 07.30 til 11.00.

Vel mødt Søren
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Hej  alle  gæve  Sokker!
Tak for jeres store fremmøde,

tak for alle de flotte gaver,
tak fordi i ikke drak alle mine soda-

vand,
og en stor tak til Vor Herre fordi det

ikke regnede.

Kærlig hilsen Mette.

Det er heldigvis blevet kutyme i de senere år, at mange af
vore klubmedlemmer vælger at benytte klubgården if.
med festligholdelsen af deres mærkedage.
Dette var også tilfældet for Mette Bertram, der søndag, den
15. juni havde indbudt til "Hawaiifest" i anledning af hen-
des 70 års dag, og hvilken dejlig fest det blev og hvor man-
ge af gæsterne levede op til bekendtgørelsen i indbydelse
om at møde op i hawaiiskjorte og stråhat. 
Nu er Mette jo kendt som en meget aktiv orienteringsløber,
så det var vel ikke overraskende, at over 100 gæster mødte
op for at fejre Mette, hvor det tillige skal bemærkes, at det
også kunne fejres, at det var 70 år siden, at Mette blev ind-
meldt i HSOK, idet hendes far, Henry Hansen (tidligere
formand i HSOK) straks fra fødselen indmelde Mette i
klubben!
Heldigvis havde Mette god hjælp fra børn og svigerbørn
omkring serviceringen af alle os gæster, hvor alting bare
var helt i top - dejlig mand, øl, vand og vin i lange baner -
og som dessert blev der budt på en kæmpe isvaffel med
"det hele" fra Ishuset i Hornbæk.
En STOR tak Mette for en dejlig fest!
HSOK

Flot 
og 
dejlig 
fest
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Se de sidste opdateringer på hjemmesiden HSOK.DK på linket “aktivitetskalenderen”

 
Aktivitetskalender for alle i HSOK  

 
opdateret  

01.08.08. O=orientering M=motion S=ski F=fælles arr. V= Hsok`s venner  

Dato Skov Mødested/oplysn. Krak Arrangør  Kategori start 

22-31/08 Alpetur     Hsok`s venner  V Vandretur  
sø 24-08 Burresø skovene se O-service   Farum OK O Kredsløb  
ti 26-08 Beach Run  Hornbæk   HSOK M Craft Grand Prix 18.30 
ti 26-08 Tisvilde Hegn se O-service   Tisvilde Hegn  O Sensommer Cup  

on 27-08 Teglstrup Hegn  Klubgården 28D6 Bjarne O Bjarnes Speciel   
on 27-08 Lystrup Skov se O-service   Farum OK O SkovCup  
fr 29-08 Horserød N Esrumvej dobb. P.   Jørgen Q O Grå sokker 10 
lø 30-08 Borup Skovene se O-service   Køge OK O DM Mellem  
sø 31-08 Sorø Sønderskov se O-service   OK Sorø O Midgårdsormen  
ti 02-09 Tisvilde Hegn se O-service   Tisvilde Hegn  O Sensommer Cup  
ti 02-09 Nyrup Hegn  Naturcentret 37K6 HSOK Palle  O træningsløb, Hsok  17 

on 03-09 Alderhvile/Bønder se O-service   OK 73 O SkovCup  
fr 05-09 Teglstrup Ø Klubgården   Torben O Grå sokker 10 
sø 07-09 Annebjerg skov se O-service   Holbæk OK O Divisionsmatch  
ti 09-09 Klosterris Hornbækvej SØ hjørne 26H4 HSOK Jan L. O Karrusel 17 

on 10-09 Grib Skov Asfaltfabrikken   FIF O SkovCup  
to 11-09 Præstevang Byskolen Carlsbergvej 65A5 FIF O Karrusel 17 
fr 12-09 Danstrup Hegn Danstrupvej NV hj.   Peter O Grå sokker 10 
lø 13-09 Rømø  Klubtur   HTF O DM stafet  
sø 14-09 Rømø  Klubtur   HTF O DM lang  
ti 16.09 Marienlyst Klubgården 28D6 HSOK O Familie o-løb 17 
ti 16-09 Ravnsholt  Bregnerød skovvej 95G1 Kildeholm ok  O Karrusel 17 

on 17-09 Rude skov v/Rudegård Stadion 96K7 Søllerød OK O SkovCup  
to 18-09 Fitness dk løbet     HSOK M Craft Grand Prix 18.30 
fr 19-09 Krogenberg Krogenbergvej m.   John O Grå sokker 10 
sø 21-09 Skjoldnæsholm ?? se O-service   OK Roskilde O DM Ultralang  
ti 23-09 Gl. Grønholt   Voldstedet Præstemosevej   Farum ok  O Karrusel 17 

on 24-09 Hareskoven se O-service     O SkovCup  
to 25-09 Gadevang Kompashuset Ødumsvej 64J2 FIF O Karrusel 17 
on 24-09 Nyrup Hegn se O-service   PI O natløb  
fr 26-09 St. Dyrehave Overdrevsvejen   Flemming L. O Grå sokker 10 
lø 27-09 Klinteskoven se O-service      O Lang MTB-O    
sø 28-09 Gribskov Vest se O-service   FIF Hillerød  O Divisionsmatch  
ti 30-09 Horserød N.  Esrumvej midt  27A7 HSOK Knud E. O Karrusel 17 

? -09 Teglstrup Hegn      Stig O Skoleorientering  
on 01-10 Tokkekøb Hegn se O-service   Kildeholm OK O Natugle  
fr 03-10 Teglstrup Syd Esrumvej midt P.   Karen O Grå sokker 10 
lø 04-10 Teglstrup Hegn Klubgården 28D6 HSOK O Familie o-løb 13 
sø 05.10 Charlottenlund   OK Øst O Karrusel 10 

on 08-10 Teglstrup Hegn Klubgården 28D6 Helsingør SOK O natløb  
fr 10-10 Nyrup Hegn Gurredam   Mette og Bent O Grå sokker 10 
lø 11-10 Krogenberg Mariannelund (vej)  37C7 HSOK Lene O Karrusel 13 
sø 12-10 Jonstrup Vang / se O-service   OK Skærmen O Kredsløb  
fr 17-10 Klosterris Hegn Klosterrisvej vest-    Palle O Grå sokker 10 
lø 18-10 Danstrup Ø  Hornbækvej P.  46K1 HSOK O Karrusel 13 
lø 18-10 Rude skov  se O-service   OK Roskilde O DM MTB-O  
sø 19-10 Hedeland se O-service   Herlufsholm OK O MTB-  
sø 19-10 Rørvig Sandflugts- se O-service   Vestsj Skovkarle O Kredsløb  
fr 24-10 Hornbæk V Sandagerhusvej   Hans Henrik O Grå sokker 10 
lø 25-10 Teglstrup syd  Gurrevej 37K4 HSOK O Karrusel 13 
lø 25-10 Almindingen se O-service    Bornholm O Høst-Open   
sø 26-10 Paradisbakkerne se O-service    Bornholm O Høst-Open   
sø 26-10 Rude skov se O-service   OK Øst  O Kredsløb  
fr 31-10 Danstrup Hegn A6 høje P   Gull-May O Grå sokker 10 
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Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk

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

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

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

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

Voksen- og Klubudviklingsudvalg:
Rolf Lund, Tordenskjoldsvej 8, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 17 76, E-mail: rolflund@stofanet.dk

O-løbstilmelder:
Knud Høyer, Odinsvej 38 f, 3000 Helsingør
Tfl.: 49 21 40 83, E-mail: hsok-tilmelding@stofanet.dk

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

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Château d’Aubagnac
Côtes du Rhône

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

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

og få fragtfrit leveret v/ min. 36 fl.

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

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

Vi har en ugentlig stafet i Helsingør....

ÅRETS MEST 

SOLGTE VIN

Husk den 7. sept.!
I skrivende stund ( den 29. juli) er der kun få, der har
tænkt så langt som til oprykningsmatchen den 7. sept.
Derfor denne lille påmindelse, idet jeg håber, I stadig
kan nå at melde jer, når I sidder med bladet i hånden.
Om præcis en måned skal tilmeldingen være arran-
gøren i hænde, så jeg skal gerne vide det et par dage
før, altså omkr. den 26. aug.

I bør ikke gå glip af turen til Annebjerg, der ganske
vist ligger lidt langt væk, men til gengæld er et ret
spændende orienteringsområde. Desuden behøver I
ikke at få morgenkrydderen i den gale hals, da den
første start for vores vedkommende først er kl. 13.
Matchen, hvor nr. 3 og 4 fra 1. div. skal løbe mod nr. 1
og 2 fra anden division løbes kl. 10, så mon vi ikke
kan se frem til nedtrådte stier, når vi slippes løs. Vi
skulle gerne blive mange, og helst udgøre et så slag-
kraftigt hold, at vi for en gangs skyld kan prøve at
løbe i 2. div. igen, selv om det nok skal blive svært at
kunne begå sig der. 

Lad ikke afstanden afskrække. Tag det som en ople-
velse, tag frokosten, kaffe og måske lidt kage med og
lad os få en dag ud af det! Med hensyn til transporten
må ingen mangle kørelejlighed. Sig til, hvis I får pro-
blemer af den art. 
Jeg vil få Jan til at sende en reminder ud i god tid før
den sidste tilmelding. Vi ses i Annebjerg den 7. sept.!
Eva
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SSøørrllaannddssggaallooppppeenn  22000088
Løbet havde kun samlet knapt 1100 løbere i år, mod over
1400 sidste år. Sandsynligvis trak nordmændene enten til
WMOC i Portugal eller til O-ringen i Sverige, som lå på
hver side af Sørlandsgaloppen.
Lene og jeg skulle hverken til WMOC eller O-ringen, så vi
valgte at løbe Sørlandsgaloppen. Det med galop er lidt
overdrevet. Terrænet var som sædvanlig på Sørlandet
meget knudret og ikke særlig løbevenligt. Banelæggerne
havde derfor lagt nogle meget korte baner, da km-tiderne
let kom over både 10 og 15 min/km! Den første dag brugte
jeg 42 min for 2, 7 km, men da regnede det også. Lidt hurti-
gere gik det de næste 2 etaper, så havde vi været med hele
ugen - der er 6 etaper i alt, havde jeg nok både fået lært at
orientere og løbe i terrænnet. 
Arrangementet var rigtig hyggeligt. Man kan overskue
stævnet, når der ikke er flere deltagere. Der var gjort meget
for ungdommen med specielle konkurrencer hver dag og
der var gjort meget for familierne. O-camp lå et rigtig dej-
ligt sted, med fine bademuligheder. Men det var nu kun en
enkelt dag ud af tre at vejret indbød til det. Læg mærke til
regnvandspytten, som heldigvis placerede sig foran teltet!

Rolf

Begynderkursus.
Mandag den 25/8 kl. 19.30 i Klubgården på Gl. Helle-
bækvej 63A.

Indhold: Kortets signaturer, grundlæggende teknikker:
Nordvending af kort. Vejvalg, bomteknik. Hvilke løb kan
jeg løbe og hvordan tilmelder jeg mig?

Kurset er udelukkende et teorikursus. Tilmelding til Rolf
Lund senest 24/8. Kurset er gratis. Undervisere bliver
Minna og Rolf

Kurser i Banelægning og Condes.
En gang i det sene efterår eller vinter vil HSOK afholde 2
banelægningskurser. Du skal nok få flere oplysninger i
næste nummer.

Det ene kursus henvender sig til nybegyndere eller let øve-
de indenfor banelægning. Hvordan laver man en bane
med den rette sværhedsgrad? 

Det andet kursus henvender sig til banelæggere, som har
prøvet det før, men som ikke rigtig er dus med Condes. 
Man tilmelder sig til kurset ved at sende en e-mail. Deref-
ter får man tilsendt en kortfil og besked på at prøve at lave
et udkast til en bane ved hjælp af Condes. Udvalgte baner
vil blive brugt som udgangspunkt til kurset. Har du en
bærbar computer er det en fordel at tage den med. Og det
vil være et must at få downloaded den nyeste version af
Condes. Medlemmer af HSOK kan få en kode af Jakob
Vang eller Rolf Lund, da klubben har købt licens.

Undervisere på kurset bliver Rolf Lund og Frank Johansen.

Tips og Tricks
Årets DM-weekend foregår på Rømø og rigtig mange
HSOK’ere skal med på klubturen. Jeg har ikke de bedste
erfaringer med Rømø. Sidst løb jeg både DM-kort og nattu-
ren til Midgårdsormen uden den store succes. Området
indbyder til at løbe hurtigt og det gik lidt for stærkt sidst
jeg var der. Terrænet er meget flat og der er ikke så mange
klitter som på Fanø, og det skulle jo gøre det lidt nemmere.
Men pas på! De åbne områder med lyng er ofte flade og
uden detaljer overhovedet. Ja, ja, der er tegnet nogle moser
på kortet. Men den eneste måde man kan se disse moser er
en lille ændring i vegetationen. Specielt når vi har haft så
meget tørke i år, skal man formodentlig kigge godt efter
dem. Det betyder at det er en rigtig god idé at bruge kom-
passet. Det kan også være en god idé at bruge skridttælling
og endelig skal man prøve at se så langt som muligt. Når

så man kommer fra de flade områder og skal ind i skoven,
er det de sædvanlige forholdsregler, man skal tage. Hav et
godt sidste sikkert udgangspunkt, før man maser sig ind i
fyrrekrattet og kig efter om det ikke kan betale sig at tage
posterne fra bagsiden. Dels kommer der løbere ud den vej,
dels kan det være den korteste vej i den tætte skov. Det
med at satse på at møde folk i modløb er en god taktik,
hvis man er bagud i en stafet. Det vil helt sikkert stresse
dine modstandere, at lade dem forære dig posten og vide
at du er ganske tæt på at ånde dem i nakken.
Held og lykke.

Rolf

Leif Kofoed og Flemming Wendelboe diskuterer banen efter divi-
sionsmatchen i Grønholt Vang.



Priser for 2008

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

minimum........500 kr. pr. år

Annoncer i sokken

Henv. Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@tele2.dk Tlf.: 49 21 54 32
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ALLE TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN som ses andet

steds 
i "Sokken"eller find dem på hjemmesiden

www.hsok.dk/orientering

DM Turen til Rømø – 34 tilmeldte

De 5 lejligheder med plads til 30 personer i dobbelt-
værelser slog ikke til, så vi måtte leje endnu en lejlig-
hed. Der er dog her stadig et dobbeltværelse med 2
ledige pladser, så ring til 4921 5853, hvis du gerne vil
hygge dig sammen med os andre 34.

Vi skal bo i RIM Feriecenter ved Vestergades vestlige
ende i Havneby syd på øen. Lejlighederne ligger
nogenlunde samlet og i umiddelbar nærhed af for-
samlingshuset, som vi har lejet om lørdagen. Det er
primært med henblik på fællesspisning lørdag aften,
hvor tanken er at bestille en buffet hos Havneby Kro
og så selv stå for drikkevarer og kaffe. Måske kan
nogle lokkes til at medbringe en kage. Øvrige målti-
der står man selv for.

Der skal medbringes sengelinned, håndklæde, viske-
stykke og karklud. Vi skal ikke gøre rent!

Deltagerliste med fordeling på lejlighederne kan ses
på hsok.dk eller i klubgården.

Hvis nogen er interesseret i kørelejlighed, kan man
skrive dette på listen i klubgården eller prøve at kon-
takte de andre deltagere.

Søren Østergaard

Skovcupfinalen 5 juni 2008
Det er blevet en tradition  at Skovcuppen afsluttes  med en
finale, hvor der i modsætning til de øvrige løb bliver taget
tid i nogle af klasserne.
I år foregik finalen i Hornbæk plantage - med mål på stran-
den. Lige netop den dag skinnede solen fra en skyfri him-
mel - det gjorde oplevelsen endnu bedre. HSOK’s efter-
hånden store ungdomsafdeling
var flot repræsenteret. I alt deltog
der ca. 280 unge løbere fra hele
Nordsjælland og som det kan ses

på billedet kom Sara på “pallen” i
åben klasse 3.
Onsdag den 20/8 starter efterårs-
sæsonen op igen med løb i Valby Hegn nær ved Helsinge.
Forældre er mere end velkomne til at tage deres børn med
og følge dem rundt i skoven, hvis ikke de kan selv. Løbet
henvender sig til børn i alderen 3-4 år og op til 15-16 år.
Praktiske oplysninger: 

Der kan frit startes i tidsrummet 16.30 - 17.45. (Man skal
være tilbage 18.30)

Deltagelse koster kr. 15,- for medlemmer af en oriente-
ringsklub, som betales gennem klubben. Hvis man ikke er
medlem af en orienteringsklub, betales kr. 25,- på dagen.
Man kan læse mere om løbene på www.skovcup.dk
Rolf
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Har du tænkt på-
at i Helsingør Therm har du mulighed 
for at gå i 33° varmt vand til:

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

49 21 22 11

Helsingør  Therm

H.S.O.Ks  Venner.  
Livet på landet - i de goè gl. dage. 
Den 25.maj løb HSOKs venners forårstur af stabelen. 21 del-
tagere havde sat hinanden stævne ved frilandsmusæet i Kgs.
Lyngby, hvor Anna-Lise Lyk, på bestyrelsensvegne, bød vel-
kommen og præsenterede os for vores guide - en sød ung
dame i nationaldragt. Vi blev guidet rundt i det smukketer-
ræn og beså gamle huse og gårde, hvor vi fik et godt indblik
i livet på landet i good old days. Efter en god times rundvis-
ning blev vi sluppet løs for individulle iagttagelser. Dagen
var i programmet, udset som den store mølledag, men træk-
vinden holdt fridag -så det var rent galt med at få luft under
vingerne. Det fik vi andre derimod, idet vi tog en extra run-
de og så på gamle ting og sager -fra dengang oldefar var ung
.Ved 13 tiden var alle deltagere samlet på en af de hyggelige
festpladser, hvor de medbragte madknuder blev sat til livs.
Ved 15 tiden var såvel "Muleposen" som "Vantrugene" blevet
tømt, og vi tog afsked med hinanden, men huskede at takke
for et godt arrangement i strålende sol - og ditto selskab.
Turen er i stikord refereret af Aase B og Kurt L. - Red.

Veteranløb og grillfest. Lørdag den 21. juni var der
dømt fest i klubgården. Det var det årlige veteranløb med
efterfølgende grillning, der skulle løbe af stabelen. Selv om
vi ikke var så mange som vanligt, der stævnede hid - hvis
der blot havde været een mere, havde vi været 30. Det blev
en gevaldig hyggelig aften. Jeg tror heller ikke det var lysten,
der manglede. Fraværet for mange var det sædvanlige - at
det er svært at være to steder på en gang.
Kl. 17 blev deltagerne sendt i skoven, nogle nøjedes med en
3 km. bane, mens andre var programmeret til en 5 km. bane.
Banelægger var Gull-May Knudsen, der havde fikset løbet
på en sådan smart måde, at man ikke behøvede at have en
blyant med.
Ved første post var der et billede af en fugl. Vi skulle så gæt-
te, hvad det var for en. Gættede man rigtig (en nattergal )
kom man til en post med en ny opgave. Gættede man på den
forkerte pipser, kom man til en post uden en opgave og måt-
te tilbage, hvis man ikke kunne huske alternativet. Sådan var
systemet hele banen igennem.Det gjaldt på begge baner. De
hurtigste blev således de personer, der på færreste gange fik
en "ommer". Vindere blev: Patricia Caroc og Peter Larsen, på
henholdsvis 3 og 5 km.
For øvrigt gav Gull-May udtryk for, at hun fandt det unød-
vendigt med to baner. Alle kunne bare gennemføre den kor-
te bane. Det vil i hvert fald lette arbejdet for banelæggeren.
Hun havde brugt en pæn del af dagen for at komme rundt
med de mange poster. Helt fortjent fik hun en flaske rødvin
for ulejligheden. Naturligvis er det op til arrangøren at
afgøre, om der skal være en eller to baner
Ved 19.tiden var grllen varm. Det er nu hyggeligt med grill.
Man snakker så godt over bøfferne og pølserne - kan smage
hinandens og bytte salater, og senere, når det kommer til
kaffen, kan man udveksle småkager. Det blev en rigtig god
aften med masser af snak ved bordene, og selvom Benny
ikke var der til at dirigere, når "pokalerne" skulle løftes, kla-
rede vi snildt den side af sagen også
Tak for en hygglig aften i venners lag! Referet af en deltager.

Kiosken og "Bossen". "HSOKs venners kiosk trans-
portable" var atter rejst ved O-løbet "Tre skåninger og en
dansk", som løb af stabelen, den 28. juni. Werner og hans
trofaste medarbejdere havde hurtig kiosken salgsklar til de
750 deltagere på stævnepladse ved Natur Centret i Nyrup
hegn. I det gode vejr var der rigtig råhygge omkring kio-

sken, og det smilende personale sørgede for god omsæt-
ning og dermed lidt overskud til vennekassen. Stor tak til
"kassedamer" og "salgsmedarbejdere" samt tak for de spon-
sorerede kager m.v. og ikke mindst tak til Werner - him self.
Red.

Fredag, den 22. august! Er afrejsedag for HSOKs ven-
ners ALPETUR nr 21. Turen i år går til den  skønne Stubaital
i Østrig. I dalens største by Fulpmes skal de 4o deltagere bo
på hotel "ALPHOF" ****, hvor der i en uge er opslået hoved-
kvarter. Bergführer Jakob har udarbejdet et flot aktivitets
program med varierede ture i den smukke dal. 
Ferie mail: alphof@aon.at Hjemkomst: 31 august. Red.
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3  "Skåningar  och  en  Dansk"
Det var så 11. gang, at vore venner fra Helsingborg SOK
arrangerede "3 Skåninger og en Dansk", der blev afviklet i
dage 27. - 29. juni 2008 og hvor vi jo har fornøjelsen af at
afvikle 2. etape lørdag formiddag.
Jeg har tidligere givet udtryk
for, at deltagerantallet i
de senere par år er
fladet lidt ud, men
sådan
var det
ikke i år,
hvor der i alt
var over 800 delta-
gere, hvilket er
rekord for
arrangementet,
men denne
rekord skyldes
ikke dansk del-
tagelse, idet der vel
højest var 10 danskere
med, inkl. deltagelse på
åbne baner, men hel-
digvis sætter svensker-
ne pris på arrangementet, hvilket bl.a. bevises gennem
vores etape, hvor der alene på de åbne baner var godt 70
fra Sverige, imponerende!.
Da vi her i Helsingør og omegn er begunstiget med en
masse gode o-løbsterræner, har vi altid bestræbt os på at
tilbyde nye skove, og således også i år, hvor Nyrup Hegn
var løbsterræn og græsarealet ved Nyrup Hus Naturcenter
var stævneplads.
Denne stævneplads var nok den bedste plads vi har kun-
net byde på i alle årene, hvilket mange af de svenske delta-
gere også gav udtryk for, ja, det var næsten som at være til
O-ringen (verdens største o-løbsstævne ), som mange sag-
de.
Fra vores side skal der rettes en stor tak til Per Pedersen fra
"Spidsbjerggård", der havde stillet den helt nyslåede mark
til rådighed for os.
Under normale omstændighed ville vi nok ikke kunne
gennemføre et dansk arrangement med 800 deltagere i
Nyrup Hegn fra samme stævneplads, hvor alene parke-
ringsforholdene ville volde problemer, men "3  Skåninger"
er noget helt specielt! Dels er banerne noget forkortede (H
21 er på ca. 3,7 km.) og dels bliver deltagerne hvert år i
Danmark transporteret i bus fra færgelejet til stævneplad-
sen, hvor de i år blev sat af på Kongevejen lige ud for stæv-
nepladsen, så det må siges at være fin service at byde på!
Også i år var banelæggeren Laus Seir, der ud over at have
lagt nogle fremragende baner, tillige var med i etablerin-
gen af hele stævnet, så Laus er guld værd for HSOK
omkring "3 Skåninger"  - tak Laus!
Men der er dog naturligvis mange andre, der ydede et
stort arbejde (også) i år, hvor især Arne Olsen, Henning
Jørgensen, John Miené og Flemming Marcussen var med
fra start til slut.
Afslutningsvis skal jeg dog lige nævne, at vi naturligvis
fortsætter med stævne nr. 12 i 2009, hvor nogle af banerne
måske kan blive omkring "Kronborg"!
FL.
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Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk

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

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

Familie-  
og  

Ungdomsudvalget

SSoommmmeerrffeerriieeoorriieenntteerriinngg
15., 17., 22. og 24. juli havde vi indbudt til sommerferieori-
entering. Til de to første gange havde Laus lavet baner, (på
condes), og Torben havde trykt dem, så da vore gæster
mødte op, fik de et flot kort stukket i hånden. Til den
anden uge stod Morten W for banerne, lavet efter samme
recept. Det var en klar forbedring sammenlignet med de
andre år, hvor vi selv har siddet og tegnet banerne ind,
mens deltagerne ventede. Selv om jeg havde gjort, hvad jeg
kunne for at forvirre begreberne ( skrevet forkerte datoer i
Sokken og glemt, at mail-adressen oplyst i sommerferieka-
taloget var den gamle, nu slettede), var der alligevel 15
håbefulde deltagere, der havde tilmeldt sig på forhånd. De
to så vi aldrig noget til, men resten mødte op, nogle indtil
flere gange. Deltagertallet lå mellem 6 og 11, og flere af de
unge mennesker, i alderen mellem 8 og 13, lod forstå, at
det kunne de godt tænke sig at prøve igen! Jeg håber, de
dukker op i klubben senere, måske til familieorienteringen
til efteråret. Der var flere søskende, der deltog, og hvor
forældrene også var med, og godt for det, for instruktører
kunne jeg godt have brugt et par stykker flere af.

Den første uge var Stine og Lin mine dygtige hjælpere,
men de kvikke piger skulle så til 5-dagars. Så tog Ditte
over de to sidste gange, hvor også Morten gav en stor og
hjælpende hånd. Han har jo også den store erfaring på
området. Tænk, jeg tror, han syntes, det var hyggeligt at
være tilbage. Andreas hjalp også en enkelt gang, men så
lokkede en kanotur. Det gik, fordi der også i den sidste uge
var flere forældre med. Men næste år, for jeg håber, vi får
lov at være med igen, vil jeg satse på at få flere af vore
unge til at være instruktører. Det vil være godt både for os
og dem. Hvem siger nej til at tjene en lommeskilling, især
når det kan gøres på så hyggelig en måde. Jeg kan sagtens
bruge 4-5 instruktører hver gang. Næste år vil jeg søge at
lægge billet ind på uge 28 og 29, for både i år og sidste år
har jeg erfaret, at der kom flest i den første uge, så vil jeg

udskifte uge 30 med uge 28. Nu ved I det, I unge menne-
sker!

I ét tilfælde var det godt, at moderen var med, ellers havde
vi fået lidt svært ved at forklare de to søskende, hvad det
gik ud på. Ingen af os var nemlig så gode til italiensk. Men
det var moderen, der havde boet i Italien i 18 år og fået
børnene der. 

Det var som altid hyggelig at være leder ved det arrange-
ment. Der er en god stemning både hos deltagere og
instruktører, vejret var fint alle gange, og selvfølgelig slut-
tede vi hver gang af med saft og kage. Sidste gang var det
også nødvendigt med væsken, for da var varmen sat ind.
Vi sluttede af med lagkager, og det var godt, flere forældre
deltog denne dag, så vi fik næsten gjort kål på begge lagka-
ger.

Tak for I år til alle. Jeg håber, I har lyst at være med igen
næste gang! Eva
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Nyt fra Familie- og Ungdomsudvalget
FAMILIE-ORIENTERING

Du er bare frisk & sej
Orientering er lige Dig!

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

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

Familieorienteringsløb, efteråret 2008

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

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

Det er gratis
at deltage!

Dato Mødested Krak Mødetid
Tirsdag d. 9. sept. Klosterris Hegn P-Plads på Hornbækvej 26 H4 17:00
Tirsdag d. 16. sept Marienlyst Klubgården v. Hallen 28 D6 17:00
Tirsdag d. 30. sept. Horserød Hegn Esrumvej, P-plads midt 27 A7 17:00
Lørdag d. 4. okt. Teglstrup Hegn Klubgården v. Hallen 28 D6 13:00
Lørdag d. 11. okt. Krogenberg Hegn Marianelundsvej 37 C7 13:00 
Lørdag d. 18. okt. Danstrup Hegn P-Plads på Hornbækvej 46 K1 13:00 
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Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesiden under:

"Faste poster"

HotStone Massage
Hawaiiansk Lomi Lomi Massage

Organisk Massageterapi

NatureLife – Klinik for Massage

v/ Minna Warthoe
H.P. Christensensvej 1, 3000  Helsingør

Tlf.: 2071 9890
info@minnawarthoe.dk
www.minnawarthoe.dk

Priser for HSOK-medlemmer:
HotStone massage, 90 min., kr. 500,- (normalpris 575,- kr.)

Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min., kr. 425,- (normalpris 500,- kr.)
Organisk massage terapi, 60 min., kr. 325,- (normalpris 400,- kr.)

Familieorienteringsløb –
foråret 2008.

Netop i disse dage, hvor der lægges en sidste hånd på
endnu et forløb med familieorientering i det kommende
efterår – kan vi se tilbage på forårets dage  i familieori-
enterings ånd – og må konstatere, at det var en fanta-

stisk succes.

I det forgange forår havde vi fornøjelse af at sende rigtigt
mange ivrige nye orienteringsløbere i skoven – både helt unge
som voksne. Vi har haft sjove timer, vi har haft timer, hvor vi
alle med glæde klappede løbere i mål efter en lang tid i sko-
ven – men som rigtige orienteringsløbere alligevel var ved
rigtigt godt mod – alt med en go´ eftersnak over en kop saft
og en dejlig kage! Det har alt i alt været en stor glæde og for-
nøjelse og vi glæde os til at skyde næste etape af endnu 6
familieorien-teringsløb af til efteråret.

Spændende var specielt det løb, som blev afviklet i forbindel-
se med divisionsmatchen i Krogenberg Hegn - at skulle i sko-
ven blandt ”konkurrenceløbere”, at forholde sig til de flere
løbere i skoven end ved de vanlige karruselløb – og at skulle
løbe i mål – det var for mange en rigtig stor oplevelse – også
at se de mange mennesker på stævnepladsen i et dejligt sol-
skinsvej – et indtryk af, hvordan orienteringsløb også kan
være.

Det har været en fornøjelse at være blandt så mange glade og
forventningsfulde nye orienteringsløbere – alle har været så
tændte og positive og vi vil glæde os til at se Jer alle i HSOK,
når nu træningsløbene starter igen efter sommerferien. Vi vil
også glæde os til at se Jer til begynderundervisningen, der fin-
der sted ultimo august. Det vil I få mulighed for at få pudset
spørgsmål af, inden den kommende efterårssæson går i gang.
Se derfor en gladelig genkik – vi ses i skoven!

/Minna
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Hej alle ungdomsløbere i HSOK. Hvis I har en god historie fra en orienteringstur og/eller nogle flotte billeder, så er i meget velkomne
til at sende dem til mig, så skal jeg nok sørge for at de kommer med i Sokken. Næste gang skal jeg senest have dem d. 29 September
2008. I kan kontakte mig på e-mail, telefon, brev eller når vi mødes i klubben. Glæder mig til at høre fra jer.

Ungdomsredaktøren 
Lasse Nilsson
Sporegangen 14 3.tv
3000 Helsingør
E-mail: lassenilssondk@hotmail.com
Tlf.: 28609065

Ny ungdomsinddeling
Der har allerede gennem længere tid været en velfungerende ungdomstræning for de 13-16 årige, hvor Laus, Mette og Tommy har
været de aktive ledere.Nu er det også muligt for alle de andre ungdomsløbere at deltage. 
Vi har valgt at dele ungdomsløberne op i to grupper:
De små (0-12 år), som Eva og Lasse står for
De store(13-20år), som Laus, Mette og Tommy står for.

Så har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os når vi ses i klubben, til løb eller på telefon. Telefonnumrene står på
www.hsok.dk, hvor du vælger orienteringsløb i menuen og derefter ungdom. Herinde kan du også finde en masse andre gode oplysnin-
ger, som enhver ungdomsløber bare ikke kan undvære!

Ungdomskurser i efteråret
I har formentlige allerede modtaget indbydelse til ungdomskurser i efteråret. 
Men hvis I nu skulle have glemt det, så kommer datoerne her.

Gruppe Dato
Mini (8-10 år) 23. August, 27. September og 25. Oktober
U-1 (10-12 år) 16.-17. August og 15.-16. November
U-2 (13-14 år) 15.-17. August og 21.-23. November
U-3 (15-16 år) 3.-5. Oktober
Junior (17-20 år) 3.-5. Oktober

Efterårets mange løb
Husk at det er en masse muligheder for at komme ud og løbe i løbet af efteråret. 
I August måned er der både et kredsløb i Burresøskovene, DM mellem ved Køge samt stafetten Midgårdsormen.
I September måned er der først den afgørende divisionsmatch om oprykning til 2 Division, ugen er det DM-weekend på Rømø.
Husk at man kan tilmelde sig disse løb på nettet via www.o-service.dk eller på tavlerne i klubgården, og er du i tvivl hvilken klasse du
skal løbe så spørg bare.
Ligesom i foråret er der igen 6 Skovcup konkurrencer. Den første foregår onsdag 20. August, og så er det de næste 6 onsdage i Nord-
sjælland og det nordlige København. Man kan se flere oplysninger på www.skovcup.dk

Ungdomskalender for August og September
Dato Aktivitet Skov Mødested Kl.
5. Ungdomstræning Teglstrup Hegn Klubgården 17
12. Karruselløb Hornbæk Pl. Strandvejen midt P 17
19. Karruselløb Egebæksvang Mirasol, Strandvejen 17
20. Skov-cup Valby Hegn Bukkarvej, 3200 16.30
24. Kredsløb Burresøskovene Skovvej, 3550
26. Ungdomstræning Teglstrup Hegn Klubgården 17
27. Skov-cup Lystrup Skov Lystrupvej 20, 3550 16.30
30. DM-mellem Borupskovene Stævneplads, 4140
31. Midgårdsormen Sorø Sønderskov Ringstedvej 20, 4180
September
Dato Aktivitet Skov Mødested Kl.
2. Karruselløb Nyrup Hegn Naturcentret 17
3. Skov-cup Bøndernes Hegn Skovbrynet 55, 2880 16.30
7. Divsionsmatch Annebjerg Skaverupvej 7, 4572
9. Karrusel/Fam Klosterris Hegn Hornbækvej SØ-hj. 17
10. Skov-cup Grib Skov Helsingevej 7, 3400 16.30
13. DM-Stafet Rømø Rømø
14. DM-Lang Rømø Rømø
16. Familieorientering Marienlyst Slotspark Klubgården 17
17. Skov-cup Rude Skov Kongevejen 168, 2840 16.30
23. Ungdomstræning Teglstrup Hegn Klubgården 17
24. Skov-cup Hareskoven Walgerholm, 3500 16.30
28. Put/run Grib Skov Helsingevej, 3400
30. Karrusel/Familie Horserød Esrumvej midt 17

HUSK FØRSTE UNGDOMSTRÆNING 
D. 5 AUGUST FRA KLUBGÅRDEN KL. 17
OGSÅ FOR DEM UNDER 12 ÅR.
VI SES ☺
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MTB.  orientering

D40 (2) 7.3 km 14 K
1 Stine Laforce 44  Helsingør SOK 1:06:37 0:00 
2 Dorthe Munktved 44  Allerød OK 1:19:27 12:50

H40 (18) 9.9 km 21 K
1 Tore Hulgaard 48  Farum OK 1:00:43 0:00 
9 Torsten Bjørn 43  Helsingør SOK 1:12:44 12:01

H50 (20) 9.3 km 20 K
1 Finn Johannsen 51  Ballerup OK 56:46 0:00 
2 Finn Postma 59  Helsingør SOK 59:05 2:19 
10 Torben Seir Hansen 52  Helsingør SOK 1:08:08 11:22

H60 (18) 7.3 km 14 K
1 Jens Sørensen 61  OK West 46:06 0:00 
3 Kurt Jørgensen 66  Helsingør SOK 50:16 4:10

Motion K (1) 4.5 km 9 K
1 Knud Høyer 86  Helsingør SOK 1:08:22 0:00 

Motion L (8) 9.9 km 21 K
1 Elena Zabrodska Farum OK 1:23:35 0:00 
2 Ivan Bergman Helsingør SOK 1:24:01 0:26 
3 Allan Jørgensen Helsingør SOK 1:25:28 1:53 
6 Morten Wendelboe Helsingør SOK 1:33:07 9:32 
7 Mads Krüger Helsingør SOK 1:33:49 10:14

Endnu engang fik vi afviklet et arrangement til stor tilfreds for
deltagerne, dog med lidt skønhedspletter.
Lørdag den 15. juni afviklede vi en afdeling af Friluftslandcup.
Løbet var en mellemdistance, d.v.s. med forkortede baner hvor
vindertiden på alle baner skal være på ca. 45 min til 60  min.. De
hurtige kører med 3-4 min./km og de langsomme med ca. 10
min/km. Så der var baner fra 4,9 km til 15,4km.
Tommy havde rekognosceret hele Teglstup Hegn med Hammer-
mølleskoven og Jakob Vang var rentegner på kortet. Det var lidt
af en opgave, da alle stier skulle køres igennem og der skulle
laves en bestemmelse af hvordan stien/vejen skulle katagorise-
res. Der er 6 muligheder: Skovvej eller sti, let at cykle;
skovvej/sti, langsom at cykle; skovvej/sti, vanskelig at cykle.
Derudover skal alle tætheder laves om til en grøn farve.(Det sid-
ste nåede vi nu ikke at få færdiggjort på hele kortet).
De sidste rettelse blev lavet op til en uge før løbet og derefter kør-
te Jakob til trykkeriet for at trykke kortene. Tommy var også
banelægger og banerne var forsøgt lavet så vindertiden skulle
komme til at passe. Det viste sig at de fleste baner var lidt for lan-
ge. Banelægningen til en mellemdistance skal være med en del
poster, så der både er vejvalgsmuligheder men også teknisk
krævende kørsel på vanskelige stier.
Løbet blev afviklet med start ude på Golfbanen tæt på
skoven/jernbanen og med mål tæt på klubgården. 
De havde lovet blæsende vejr og enkelte byger, hvilket også holdt
stik. Flemming L. og Flemming M. som stod for starten, blev først
færdig med at etablere starten nærmest i startøjeblikket. Blæsten
stod ind over golfbanen med en ½ til nærmere en hel pelikan, så
det var stort set umulig at få rejst teltet. På et tidspunkt fløj det

ind over jernbanen. Laus skulle snitsle til start og han kunne hel-
digvis hjælpe til med at flytte startstedet ind i læ. Resultatet blev
et helt nyt koncept for etablering af startsted, hvor man cykler i
en 180 graderbue væk fra start, hvilket gør at kørere der ikke er
startet kan stå og følge de startende ryttere. Ved slutningen af
buen skulle man op af en lille bakke og så var man ude af synsfel-
tet. Det klarede alle ryttere minus en enkel. Det var vist nok en
Bergman?
I klubgården stod Jørgen med Karina og Lasse som medhjælpere
for aflæsning af brikker og resultater. Mette havde ansvar for for-
plejningen der bestod af mængder af diverse frugt og saftbrikker
samt kaffe ad libitum. I stedet for præmier havde vi brugt en
masse penge på uddeling af diverse fortæring.
Birgitte og Flemming var med til postudsætning og Stine og Finn
gav en hånd med til postinddragelse.
Efter løbet var der stor diskussion om et enkelt stræk. Der var ryt-
tere der havde læst en lille spang som en del af et stiforløb man
måtte benytte, men når man skulle ind til spangen var der ingen
forbindelse ad en sti. Nogle ryttere kørte så et andet vejvalg, men
andre tog cyklen på nakken og klatrede over et autoværn og løb
ned ad skrænten, hvor man til sidst nåede ind til spangen.
Er det sidste snyd? Eller hva?
Der er ingen tvivl om, at hvis spangen var blevet fjernet fra kor-
tet, havde der ikke været problemer med strækket.
Næste MTB-O arrangement vi skal stå for, er først til næste år,
hvor der også afholdes EM i Danmark. Mere om det i næste num-
mer.

Tommy

Resultaterne, -var de tilfredsstillende?

HSOK’s plaseringer
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Morakkerrliste for HSOK's træningsløb pr. 30-6-2008
Banelægger får 2 point PC PC PC PC rev. 30-06-08 Jørgen Jensen
Navn I alt 6/1 13/1 20/1 27/1 16/2 23/2 1/3 20/3 21/3 23/3 24/3 1/4 8/4 15/4 29/4 6/5 13/5 27/5 3/6 17/6

HSOK deltagere 16 22 25 14 13 17 9 30 30 25 26 22 32 38 37 47 28 32 21 27
1 Peter Larsen 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 Tommy Jensen 18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Ditte R. Petersen 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Karina Dixen 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Stine Berg Sørensen 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Jan Larsen 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Jørgen Jensen 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Inga With 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 John Miené 12 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

10 Lasse Nilsson 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Rolf Lund 12 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
12 Christian Rasmussen 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Sofie Kyhl Magnussen 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Jette Lassen 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Laus Seir 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
16 Lisette Drejer 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Flemming Larsen 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Hans Lassen 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Lin Røpke 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Mogens Waidtløw 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Ole Kyhl 9 1 1 1 2 1 1 1 1
22 Palle Breuning 9 1 1 1 1 2 1 1 1
23 Preben Brinch 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Ruth Waidtløw 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Søren Østergaard 9 1 1 1 1 1 2 1 1
26 Flemming Wendelboe 8 2 1 1 1 1 1 1
27 Jakob Vang 8 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Emil Borup 7 1 1 1 1 1 1 1
29 Eva Müllertz 7 1 1 1 1 1 1 1
30 Jens Lyk-Jensen 7 1 1 1 1 1 1 1
31 Ole Vexø 7 1 1 1 1 1 1 1
32 Gerda Jensen 6 1 1 1 1 1 1
33 Jørgen Kjærlund 6 1 1 1 1 1 1
34 Lene Jensen 6 1 1 1 1 1 1
35 Mette Bertram 6 1 1 1 1 1 1
36 Torsten Bjørn 6 1 1 1 1 1 1
37 Annie Maltby 5 1 1 1 1 1
38 Gull-May Knudsen 5 1 1 1 2
39 Hans H. Andersen 5 1 1 1 2
40 Helle Teglgaard 5 1 1 1 1 1
41 Henning Jørgensen 5 1 1 1 2
42 Kim Pajbro 5 1 1 1 1 1
43 Leif Kofoed 5 2 1 1 1
44 Lise Betram 5 1 1 1 1 1
45 Minna Warthoe 5 1 1 1 1 1
46 Sara Brinch 5 1 1 1 1 1
47 Søren Nielsen 5 1 1 1 1 1
48 Niels Bohse 5 1 1 1 1 1
49 "Røde" 4 1 1 1 1
50 Arne Olsen 4 1 1 1 1
51 Birgitte Krüger 4 2 1 1
52 Inge Olsen 4 1 1 1 1
53 Mette Hansen 4 1 1 1 1
54 Nivi Warthoe 4 1 1 1 1
55 Ole Hansen 4 1 1 1 1
56 Torben Bagger 4 1 1 1 1
57 Andreas Kanneworff 3 1 1 1
58 Bent Christensen 3 1 1 1
59 Jens V. Nielsen 3 2 1
60 Jonas Blomquist 3 1 1 1
61 Karen Østergaard 3 1 1 1
62 Knud O. Engelsholm 3 2 1
63 Michael Rasmussen 3 1 1 1
64 Nanna Kanneworff 3 1 1 1
65 Lasse Christiansen 3 1 1 1
66 Pernille Møller 3 1 1 1
67 Sara Clemmensen 3 1 1 1
68 Agnete Egede 2 1 1
69 Agnete Vetter 2 1 1
70 Alex Andresen 2 2
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"Espergærdeløbet" - en som-
merdag i paradis

255 aktive atleter deltog søndag den 8.
juni i "Espergærdeløbet" - Fjerde afdeling
af Craft Grand Prix 2008 - Ny deltager
rekord for løbet i Grand Prix sammen-
hæng

Endnu et af Craft Grand Prix seriens
smukke løb, en skøn rundstrækning i og
omkring Egebæksvang i Espergærde, viste
sig i år fra den bedste side man som aktiv
løber kan ønske sig: Det smukkeste som-
mervejr og ingen vind! Om det var på
grund af det skønne sommervejr, at der
var deltagerrekord for "Espergærdeløbet"
i Grand Prix sammenhæng, skal være
usagt, men det var et rigtig flot og stort
felt, der snoede sig gennem den kuperede
sommerskov, fortæller Stig Johansen fra
arrangørgruppen, der omfattede Puls
3060 & HSOK Helsingør.
Igen løb Kenneth Rasmussen, Running
Rhino Elite, med sejren - ikke overra-
skende, men alligevel
bemærkelsesværdigt. - Kenneth
Rasmussen gennemførte det 5 km lange
og kuperede løb i tiden 16:10 - Endnu en
rigtig flot præstation af Kenneth Rasmus-
sen, der netop har modtaget den kommu-
nale guldmedalje for sine flotte idræts-
præstationer i 2007. - Dansk mesterskab
og en flot fjerde plads ved VM i duathlon.
Nummer to i løbet blev Michael Sørensen,
O-Racerne. Michael Sørensen er oriente-
ringsløber og løber for den svenske klub
"Pan Kristianstad" og tilhører eliten inden
for orienteringssporten. Han er endvidere
landstræner for de danske O-løbs talenter
under 16 år. Michael Sørensen kom i mål i
tiden 16:25. Daniel Sandersen, Running
Rhino Elite, blev en sikker nummer tre i
tiden 16:46 - Også en rigtig flot tid, der
tegner lovende for Daniel Sandersens
sæson. Lasse Wester, Es'erne, blev en flot
nummer fire i tiden 17:34 - en rigtig fin
præstation af Lasse Wester, der i år virke-
lig har fået flyttet grænserne for sin for-
måen. Rolf Lund, HSOK Craft.se og
Anders Hjortlund, Running Rhino Elite,

blev delt nummer fem - Anders Hjortlund
kæmpede sig på de allersidste meter op
på siden af Rolf Lund, der ellers virkede
som om, han havde løbet under kontrol.
De gennemførte i tiden 17:49.

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev Rikke Kofoed, O-
Racerne - Hun vandt på fornemmeste vis i
tiden 20:08 - 1½ minut foran nummer to
og nummer tre - henholdsvis Rikke Chri-
stensen, HSOK Mix og Anette Hansen,
MK70 Mix. De to kæmpede længe om
podieplaceringerne og det var først på de
sidste meter i en helt forrygende spurt, at
Rikke Christensen fik slået Anette Hansen.
De fik begge noteret tiden 21:39. - Fint at
se, at Rikke Christensen er vel tilbage efter
en mindre 

skades
pause og også flot, at den mere erfarne
Anette Hansen stadig kan gi' de unge
løbere baghjul.
Nummer fire i kvinderækken blev Tine
Skovgaard Andersen, Hornbæk Is, i tiden
22:36 - En rigtig fin præstation af Tine
Skovgaard Andersen, der kun er 14 år! -
Og alligevel valgte at prøve kræfter &
talentet af i de "voksnes" løb. - Det tegner
rigtig lovende for Tines fortsatte sæson. På
femte pladsen kom Pernille Møller i tiden
23:11.

Børnerækken
Vinder af børnerækken for drenge blev
Mihn Kyun Cho, Stald Hylle. Han vandt
suverænt den 1 km lange rute rundt i Ege-
bæksvang i den fine tid 3:35. Nummer to
blev Frederik Rasmussen i tiden 3:40. -
Mihn Kyun og Frederik Rasmussen har

ligget og kæmpet intens om placeringerne
ved hvert af de foreløbige fire løb. Og de
ligger også til at skulle kæmpe om den
samlede sejr. Men der er også outsidere.
Blandt andet Max Bitsch, Stald Hylle, der
blev nummer tre i tiden 3:47. Men også de
nye friske drenge Anton Olsson og Kasper
Rosenquist, Hornbæk Is, der blev hen-
holdsvis nummer fire og fem i Espergær-
deløbet i de flotte tider 3:51 og 3:57, er
med når det samlede regnskab skal gøres
op i november. 
Hurtigste pige blev Nikoline Lund Jensen,
i tiden 4:00. Men sejren kom først i hus
efter en lang og udmarvende dyst med
Maja Brinch, afsluttende med et drabeligt
spurt opgør. Maja Brinch blev slået med
kun et sekund på målstregen! Nummer tre
hos pigerne blev Unha Cho, Stald Hylle, i
tiden 4:11. - Men podieplaceringen kom
først i hus efter en opslidende dyst med
Sara Arhnung, 4:12 - En rigtig "herre-

kamp" og væddeløb, hvor der altså kun
var et sekund mellem nummer tre og
fire i mål
Kristine Ellermann kæmpede sig ind
på femte pladsen i tiden 4:23. 

Næste løb
"Beach Run" - Hornbæk Strand
Craft Grand Prix serien holder nu som-
merferie. Næste løb i Craft Grand Prix er
tirsdag 26. august. kl. 18:30, hvor det er
HSOK, der arrangerer "Beach Run" - Et
rigtigt smukt løb, hvor der løbes på stran-
den fra Hornbæk Havn mod Villinge-
bæk/Dronningmølle og retur ad stier og
gennem klitterne - Et rigtigt flot og ander-
ledes løb. 
Vi håber at se alle de knap 700 deltagere
fra de første løb, men også nye deltagere.
Det er ikke et krav, at man skal deltage i
alle løb i serien. - Og så skal man huske, at
børn deltager gratis i hele løbsserien!

Den samlede resultatliste kan ses på HSO-
K's hjemmeside:hsok.dk.

Johansen

Craft Grand Prix 2008

“Espergærdeløbet”

Motion
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Når dette læses er “2. halvleg “ af
Craft Grand Prix så småt ved at blive
skudt godt i gang med “Beach Run” i
Hornbæk.
Femte afdeling i dette års Craft Grand
Prix bliver afviklet tirsdag den
26.august. - Et spændende og sejt løb
på stranden og i klitterne ved Horn-
bæk Havn. 
Jeg håber, at rigtig mange af HSOK’s
friske atleter vil være tilstede og delta-
ge i arrangementet enten som hjælpe-
re eller som aktive! 
I næste nummer AF “SOKKEN” vil
der være et “referat” fra det for-
håbentlig vellykkede arrangement
med masser af flotte præstationer fra
HSOK’s side!
Efter den fine start på løbs serien -
med over 500 deltagere i de første fire
løb - håber vi at se rigtig mange og fri-
ske løbere/motionister i de kommen-
de Grand Prix løb.
Sjette løb i Craft Grand Prix 08 er “fit-
nessdk løbet”, der afvikles torsdag
den 18. september.
Start og mål er ved fitness dk på Røn-
nebær Allé. Der skal løbes rundt i
nærområdet omkring "Jyllands kvar-
teret" - Haderslevvej, Fredericiavej,
Århusvej og Smørhullet. - En “ny” og
meget spændende rute! - Igen kan vi
kun opfordre til, at man deltager i
løbet enten som aktiv udøver eller
som aktiv hjælper!! - Der er et meget
stort behov for specielt vejvisere til
dette løb, så kom ud af busken! 

ALLE KAN ALTSÅ GODT STÅ MED
ET FLAG I HÅNDEN!

Johansen

Craft Grand
Prix 2008
“Anden halvleg”

Motion
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HSOK´s og Kronborgs
Cykelenkeltstart

Tirsdag, den 16. september 2008 med 1.
start kl. 17.30 afholder klubberne den årlige
enkeltstart. Hvor også gæster er meget vel-
kommen til at deltage.

Start og mål er som i tidligere år ved parke-
ringsanlæget i krydset Esrumvej og Horn-
bækvej.

Som nævnt går starten kl. 17.30, og der vil
være 30 sekunder mellem hver start.

Ruten går fortsat mod nord ad Hornbækvej
indtil 1. vej på højre hånd, hvor der køres
mod Borsholm. Efter Borsholm Forsamlings-
hus køres der til højre mod Nygård indtil
Esrumvej, hvor der drejes til højre og køres
mod startområdet, hvorefter der køres en tur
mere – i alt ca. 23 km.

Tilmelding kan ske på liste i klubgården
eller til
Finn Postma: postma@mail.dk
Fl. Larsen: fllarsen@image.dk

Deltagergebyret, der er gældende for alle, er
fastsat til kr. 20,- til udgifter til fortæring
efter løbet, hvor der vil være øl, vand og
kage.

Så vel mødt den 16.09 og husk at medbringe
cykel, cykelhjelm samt kr. 20,- og husk
også, at det er forbudt at ”ligge på hjul”
(mindst 20 meters afstand).
Fl. + Postma

CCyykk ll ii nngg

eennkkee ll tt ss tt aa rr tt
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Flot fremmøde til vores cykeltræning
som foregår hver tirsdag, lørdag og
søndag.
Der er også plads til dig, hvis du er
interesseret. Det kræver en god cykel
og en rimelig træningstilstand

Vi afslutter under”praletræet v. Gurre kirke
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Skiudvalget
Formand:
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
Alpininstruktører:
Finn Postma
Ålsgårde Stationsvej 12
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 70 95 12
E-mail: postma@mail.dk
Stine Laforce
Jernbane Allé 35B
3060 Espergærde
Tlf.: 49 16 11 92
E-mail: Stine@laforce.dk

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

--Rul med Holm-sport!

RING
-der er altid et godt tilbud,

NU:
ADIDAS LANGREND

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

passer til "SALOMON"-profil!

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

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

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

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

Så må du også prøve at løbe på rulleski

HOLM SSPORT

RRuulllleesskkii  !!!!

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

VASALOPPET
Søndag den 1. marts 2009
Dansk Skiforbund og Nor-
disk Disciplin Team indbyder
til VASALOPPET 2009.
Vasaloppet:Er det klassiske
svenske skiløb, hvor du skal
løbe 90 km på langrendsski
på under 12 timer, søndag
den 1. marts 2009.
Deltagere: Alle der er født i
1990 eller tidligere, og er
medlem af en skiklub under
Dansk Skiforbund. Deltagelse sker under eget ansvar. 
Indkvartering: 1. Vi bor på sovesale med eget liggeunder-
lag og sovepose på skoler og lignende, i området omkring
Malung/Sälen. Vi forbeholder os retten til at ændre det
ønskede logi i forhold til logistik og deltagerantallet i bus-
serne. 2. Eller at du selv sørger for logi.
Transport: 1. Turen foregår i sove- eller hvilebus. Bus Jyl-
land kører over Sjælland, med opsamling i: Århus, Frederi-
cia og Odense. Bus Sjælland har opsamling i: Ølby station,

Østerport station, Holte station og Helsingør færgehavn.
Vi forbeholder os retten til at ændre opsamlingsstederne,
afhængig af deltagerantal. 2. Eller at du selv sørger for
transport.
Pris: Startgebyr før den 31. maj DKK. 1100,-. Mellem 1. juni
og 31. oktober: DKK. 1225,-. Mellem 1. november og 31.
januar 2009: DKK. 1350,-. Bustransport Jylland t/r:
DKK.1525,-. Bustransport Sjælland t/r DKK. 1325,-. Prisen
for bustransport er incl. logi i Sverige. 
Forsikring: Som medlem af en dansk skiklub, er du forsik-
ret gennem Dansk Skiforbund og rejseidrætsforsikringen,
som også er en afbestillingsforsikring. Læs mere om betin-
gelserne på Dansk Skiforbunds hjemmeside www.skipor-
tal.dk. 
Tilmelding og betaling: Sker tilwww.ultimate.dk. Pladsan-
tallet er begrænset, så derfor er det i egen interesse, at til-
melde sig så tidligt som muligt. Tilmelding sker efter
”først til mølle” princippet.       
Program: Fredag aften den 27. februar 2009: Afgang fra
Danmark. Søndag den 1. marts 2009 kl. 08.00: Vasaloppets
start. Mandag morgen/middag den 2.marts 2009: Ankomst
Danmark
Informationer: På www.skiportal.dk, under aktivitetska-
lender, vil der løbende blive opdateret informationer om
turen til Vasaloppet 2009. Vil du vide mere om Vasaloppet,
kan du læse på www.vasaloppet.se, hvor der er informati-
on om seedning, starttider, tips og råd mm.
Overtegning: Vi forbeholder os retten til at lukke for til-
meldingen, hvis max antallet for transport, logi eller delta-
gerantallet til Vasaloppet nås.
På vegne af Dansk Skiforbund og Nordisk Disciplin Team
Gert Olsen, Ganehøj Alle 40, Ganløse, 3660 3660 
Tlf. 48 18 46 93/Mobil 61 77 46 93
e-mail, vasaloppet@webspeed.dk
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Skiathlon  2008  -  GSK
Disciplin
Rulleski
Målgruppe: Alle
By: Uggeløse Skov
Land: Danmark
Kontaktoplysninger
Minna Riis
T: 48 18 75 13 Emailminna_riis@hotmail.com
Onsdag den 10. september 2008 - Mødetid 17.45

Mødested: P.pladsen i Uggerløse Skov på vejen mellem Lynge og Slagerup.
(KRAK kort 94 A/B 4) - Tilkørsel er mærket med blå GSK-klubflag

Start: Kl. 18.30

Startaftgift: 50.00 kr. pr. deltager (betales ved starten)
Man kan vælge mellem enten en Lang udgave eller en Kort udgave.
- Lang udgave indeholder: ca. 6 km Rulleski, 18 km Cykling og 4,5 km Løb.
- Kort udgave indeholder: ca. 3 km Rulleski, 9 km Cykling og 4,5 km Løb.

Rulleski-løjpen er en rundløjpe, hvor man løber med uret rundt (højresving). Det er også muligt at løbe på Rulleskøjter i
stedet for Rullski.
Dette stævne er et “FOR SJOV”-stævne, så forskellige typer at udstyr, dvs. rulleski, rulleskøjter og cykler kan anvendes,
men HUSK - der SKAL bruges cykelhjelm. Beskyttende brillern anbefales under rulleskiløbet.

Distancer Lang bane - 30 km Kort bane - 17 km
1. etape Rulleski/-skøjter ca. 6 km ca. 3 km
2. etape Cykling ca. 18 km ca. 9.0 km
3. etape Løb ca. 4,5 km ca. 4,5 km
Klasser:
Lang udgave: Dame/Herrer 0-16 år Dame/Herre: 17-34 år Dame/Herre: 35+
Kort udgave: Dame/Herre: ingen aldelsinddeling

Der vil være præmier til vinderne i de enkelte
klasser, såfremt der er flere deltagere med
samme type udstyr. I mål vil der også være
fortæring til deltagerne, dvs. brød, ost og
saft.

Tilmelding:
Senest søndag d. 7. september 2008 
inden kl. 22.000 
Til: Stævneleder Minna Riis, 
tlf. 48 18 75 13 eller på e-mail
minna_riis@hotmail.com
(eftertilmelding dog muligt)



Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

Running Rhino
- specialbutik til løbere

Vi leverer fundamentet for
de gode løbeoplevelser

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

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

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

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

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

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


