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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
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: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@tele2.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. 17.00  O-træningsløb (i sommerhalvåret) .......Se aktivitetskalenderen
Tirsd.: kl. 18.15  Gymnastik .........Skolen v. Gurrevej, indgang på Gefionsvej
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval "Sjoskerne") .......................Klubgården
Torsd.: kl. 17.00  Terræntræning .....................................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker) .................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (Sjoskerne) ....................................Klubgården
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.).......Se aktivitetskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  Cykeltræning MTB .............................................Klubgården
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 februar

D E A D L I N E
fredag d. 18. januar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontingent
½ årligt

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

Forsidebilledet Foto: Kurt Jørgensen

Bo Søby i sin karakteristiske stil, ved Helsingørmesterskabet på
10 km. Billedet er taget ved Kobberdammen
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SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

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

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Som altid er "Jættemilen" det sidste egetlige konkurrenceori-
enteringsløb i sæsonen og således også i år, hvor løbet blev
afviklet i strålende vejr den 11. november i Grib Skov.
Klubben var pænt repræsenteret, også på resultatlisten, idet
Lene, Rolf og Peter L., som så mange gange før. vandt deres
respektive klasser med stor marginal. Det er da utroligt, at de
kan gøre det igen og igen år efter år, hvilket må siges at være
meget imponerende.
Efter nogle års fravær prøvede jeg selv lykken i årets "Jætte-
mil", hvor jeg under hele løbet følte, at det gik godt med kun
et par "småbom" hist og her, så jeg var godt tilfreds, da jeg
kom i mål, hvilken tilfredshed holdt indtil resultatlisten fore-
lå, idet mit navn stod opført nederst på listen med bemærk-
ningen: "Fejlklip"! Det viste sig, at jeg ikke havde klippet en
post, hvor der tillige var væske. Jeg huskede at drikke, men
ikke at stemple. Ak ja, så var den søndag eftermiddag øde-
lagt, men måske kan Rolf  bruge dette stunt i sin rubrik om
"Tips og Tricks"!

Også vores "Grand-Prix 2007" er slut for i år, hvor der blev
sat et flot punktum den 3. november med afviklingen af 10
km. landevejsløbet.
Det var så vores første sæson, hvor vi alene stod som arran-
gør af Grand-Prix løbene, og personligt må jeg sige, at afde-
lingen har gjort det utrolig flot, hvor jeg især vil fremhæve
afdelingens evner til at fremtrylle de mange flotte præmier.
Det eneste der "driller" lidt er resultatformidlingen, der sta-
dig foregår med håndholdte stopure og lange lister, hvilket vi
i den kommende tid må arbejde på at gøre bedre, ikke mindst
set i lyset af, at vi jo fortsætter serien i 2008. Løsningen på
"problemet" er jo blot at udskifte stopuret med en chip til
samtlige deltagere, så det er nu et af vores nytårsønsker for
2008, hvor der allerede arbejdes på sagen.
Vi vil dog afprøve et nyt chipsystem allerede den 18.11.07,
hvor vi afvikler det sidste stævne for i år "CRAFT cuppen
2007/08"
(men som er det første løb ud af 5), hvor der er forhåndstil-
meldt ca. 80. Ved denne lejlighed køber hver deltager en chip
til en "billig penge", hvilken chip også kan kan bruges til de

efterfølgende løb (ligesom ved o-løb), Chippen skal bæres om
armen og ved passage af måstregen føres armen forbi en
scanner, der så klarer resten, så hvis dette system holder,
hvad det lover, så er dette måske lige noget for os til brug for
Grand-prix løbene!

Det er med meget stor glæde jeg ser, at skituren i uge 7 2008
til Ramundberget i Sverige er udsolgt! Vi bliver 44 personer
heraf en del børn, hvilket bestemt er dejligt, så en foreløbig
tak til Lars for hans store engagement med etableringen af
turen.

Os pensionister skal vel også luftes ind i mellem, så Kenno
Flintrup og jeg har besluttet, at nu må det være vores tur.
Den 3. januar 2008 flyver vi til Tasmanien, hvor målet er at
køre øen rundt på cykel (MTB). Øen er 1½ gang større end
Danmark, så lidt skal vi da trampe, men vi kommer også
først hjem igen den 5. februar, så tiden rækker nok.
Dette bevirker så, at jeg ikke er hjemme, når næste nummer
af "Sokken" skal skrives, men jeg håber, at kunne sende et par
ord hjem til vores redaktør om hvordan det går, hvorefter
denne  så kan overveje om stoffet  er noget "at skrive hjem
om"!

Afslutningsvis ønskes alle en god jul samt - ikke mindst - et
godt nyt HSOK-år - men husk tillige juleløbet den 24. rundt
om "Gurre Sø!!

Flemming Larsen
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Husk at melde 

adresseændring
til Torben Seir

Indmeldte

Christina Nedergaard
Unnasvej 11
3000 Helsingør

Henrik Holger Rasmussen
Værmlandsvej 5
3140 Ålsgårde

Kristian Nissen (8 år)
Kathrine Nissen (14 år)
Elisabeth Nissen (16 år)
Leif Nissen
Mikala Nielsen (i forv. medlem)
Ved Sundet 5
3060 Espergærde

Katrine H. Gjersøe (4 år)
Jens H. Gjersøe (9 år)
Dorthe Hanhøj
Peter Gjersøe
Hyacintvej 20
3060 Espergærde

Udmeldte

Tove Bonde Larsen

Michala Foged

Adresseændringer

John Steenfeldt-Jensen
Stürup PLads 3, 3-5
3000 Helsingør

Kim Pajbro
Ellekrogen 4
3300 Fredriksværk

Der er stadigvæk gang i
TRÆNINGSLØBENE I
HSOK

Lørdag 24/11 kl. 13-14: Hammermøl-
leskoven med start ved Hammermøl-
len.
Hans Lassen er banelægger

Søndag 2/12 kl. 10-11: Teglstrup Syd
med start på Gurrevej.
Jørn Steffensen og Gull-May er bane-
læggere

Søndag 9/12 kl. 10-11: Klosterris med
start fra "trekanten" i skovens SØ-
hjørne.
Torben Bagger  er banelægger

Søndag 16/12 kl. 10: Juleløb i Tegl-
strup fra klubgården med julemanden
som banelægger. Særlige børnebaner.

Klubdragten er på vej...

Det har den været længe, men nu kan
den være der hver dag, det skal være.
Foreløbig er overtræksjakkerne og
bukserne kommet og jakkerne har en
rigtig vellykket rød farve. Bukserne er
som uventet bonus forsynet med lyn-
lås hele vejen op samt mulighed for
regulering af taljevidden - altså bedre
end vareprøverne.

Proceduren bliver den:
Så snart alt tøjet er kommet sætter
tøjudvalget sig sammen og fordeler
tøjet i poser til de enkelte klubmed-
lemmer. Der bliver lagt en regning
ved og så kan man komme og hente
tøjet på nogle dage, som vil blive
offentliggjort på www.hsok.dk.

Tøjudvalget

Tilmelding i klubgården inden. Se
indbydelsen på HSOK`s hjemmeside.

Onsdag 26/12 kl 10-11: Julemaveløb i
Teglstrup fra klubgården med 
Knud Høyer som banelægger

Fredag 28/12 kl 17-18: Natløb i Tegl-
strup og klubmesterskaber fra klub-
gården og med 
Jakob Vang som banelægger

- Der er baner af alle sværhedsgrader
og længder, så tag blot familie, venner
og kolleger med.

- Med undtagelse 16/12, hvor der er
tilmelding, så møder man blot op.

- Der er ophængt skærm ved frakørsel
fra trafikeret vej ind til startstedet.

VI SES Træningsudvalget

Ved
TRÆNINGSLØB/KARRUSELLØB
er vi alle med til at give nye løbere
en god oplevelse
- ved at henvendende os til dem
- ved at tilbyde hjælp ved indteg- 

ning
- ved at tilbyde skygning
- ved at stoppe op i skoven 

og være til rådighed
- ved at spørge til dagens oplevelser
- ved at sikre, at nye kender

startstedet for næste løb
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Der indkaldes til

ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg
onsdag, den 20. februar 2008 kl. 19.00

i klubgården.

Dagsorden ifølge lovene.

Bestyrelsen

A l l e  SOKKEN ’ s  
læ se r e  ø n s k e s  

e n  r i g t i g  g od  j u l
Reda k t i o n e n
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FASTE POSTER
- fortæl vidt og bredt
om muligheden

Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesiden
under ”Faste poster”

Fælles aktivitetskalender for HSOK 2007
Dato Skov Mødested/oplysn. Krak Arrangør Kategori start 
01-12-07 lø Li. Hareskov o-service.dk O Vintercup
02-12-07 sø Teglstrup S Gurrevej 37K4 HSOK, Jørn Stef.O Karruselløb 10
05-12-07 on Vangeboskolen o-service.dk Søllerød OK O Natcup
7.-9.dec Idre Skitræningslejr HSOK Postma S 3 dg på ski
07-12-07 fr Teglstrup Ø Klubgården, julefrokost Bent & Gudrun O Grå Sokker 10
09-12-07 sø Klosterris Hornbækvej SØ hj. 26H4 HSOK Bagger O Karruselløb 10
12-12-07 on Hareskovene o-service.dk O Natcup
14-12-07 fr Danstrup Hegn Hornbækvej høje P Annie & Kay O Grå Sokker 10
15-12-07 lø Aldersvilde Skov o-service.dk O Vintercup
16-12-07 sø Teglstrup Klubgården HSOK, julemanden OJuleløb 10
21-12-07 fr Nyrup Gurredam Søren O Grå Sokker 10
24-12-07 ma Gurresø rundt Valdemarslund Gurrev 10 km løb M 10
26-12-07 on Teglstrup Klubgården HSOK Knud O Julemaveløb 10
28-12-07 fr Teglstrup Klubgården HSOK Jakob O natløb/klubm. 17
31-12-07 ma Gurresø rundt Valdemarslund Gurrev 10 km løb M 10

2008 Skov Mødested/oplysn Arrangør Kategori
Start
fr 04-01 Teglstrup M Skovbrynet Torben O Grå sokker 10
sø 06-01 Eriksholm skov se O-service.dk Holbæk OK O Nytårs stafet
sø 06-01 Hammermøllen Bøssemagergade 27K2 HSOK Tommy O Karrusel 10
on 09-01 Boserup Skov se O-service.dk OK Roskilde O Natcup
fr 11-01 Klosterris Hegn Klostrisvej midt HSOK Peter Rude O Grå sokker 10
lø 12-01 Kongelunden se O-service.dk OK Øst/Lyngby O Vintercup
sø 13-01 Nyrup Hegn Naturcenteret, Kongev. HSOK FlemmingW O Karrusel 10
fr 18-01 Krogenberg Marianelund HSOK John O Grå sokker 10
sø 20-01 Egebæksvang Flynderupgård, Agnv. 47K1 HSOK Rolf O Karrusel 10
on 23-01 Ganløse Egede se O-service.dk Farum OK O Natcup
fr 25-01 Nyrup Hegn Skindersøvej Flemming L. O Grå sokker 10
lø 26-01 Geel skov se O-service.dk OK Øst/Lyngby O Vintercup
sø 27-01 Teglstrup NØ Klubgården 28D6 HSOK Leif K. O Karrusel 10
fr 01-02 Teglstrup Syd Esrumvej midt P. HSOK Bendt O Grå sokker 10
lø 02-02 Præstevang se O-service.dk OK Øst/Lyngby O Vintercup
sø 03-02 Præstevang Overdrevsvej Ok Øst O Karrusel 10
on 06-02 HSOKs venners generalforsamling, Klubgården V 19
on 06-02 Krogenberg se O-service.dk Fredensborg OK O Natcup
fr 08-02 Egebæksvang Mørdrupvej HSOK,  Mette og Bent O Grå sokker 10
lø 9-18/2 Klubtur til Ramundbjerget, Sverige HSOK, Røpke S skitur 18
lø 09-02 Slaglunde Skovvej 104 A2 Kildeholm OK O Karrusel 13
sø 10-02 Slaglunde Skovvej 104 A2 Kildeholm OK O Karrusel 10
fr 15-02 Hornbæk Ø Sandagerhusvej HSOK Ib O Grå sokker 10
lø 16-02 Teglstrup Hegn S Gurrevej 37K4 HSOK Jens V. O Karrusel 13
on 20-02 HSOKs generalforsamling, Klubgården 19
on 20-02 Tisvilde Hegn se O-service.dk Tisvilde Hegn OK O Natcup
fr 22-02 Horserød syd Esrumvej sidste P HSOK Hans Henrik O Grå sokker 10
lø 23-02 Horserød Esrumvej midt P. HSOK Birgitte K O Karrusel 13
fr 29-02 Præstevang P før Regionsgården HSOK Gull-May O Grå sokker 10

O = Orientering   M = HSOKMotion   S = Skiafd.    F = Fællesarr.    V=HSOKs Venner              Opdateret 16/11-2007
Evt. ændringer vil løbende blive opdateret på Kalenderen på HSOKs hjemmeside www.hsok.dk Her kan du også se akti-
vitetkalenderen for hele 2008.
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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

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

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

49 21 22 11

Natklubmesterskab
Afholdes fra Klubgården, den 28-12-07 
Første start kl. 17.00
Kort: Teglstrup Hegn NØ 1:10.000
Der vil traditionen tro, være gløgg og
æbleskiver efter løbet.

Baner
Lang svær. ca.: 6,5 km Herre & Damer -60

Mellem svær. Ca.: 4,5 km Herre 60-

Kort svær. ca.: 3,5 km Damer 60-

Der anvendes SportIdent

Tilmelding i Klubgården
eller til Jakob Vang
senest den. 19-12
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Større arrangementer i 2008.

2007 lakker mod enden, men en ny sæson ligger rundt om
hjørnet.
Arrangementsudvalget løfter sløret for 2008

Udover træningsløbene, som med skiftende dage kører
året rundt, resterer af 2007 nu kun de 3 traditionelle jule-
og nytårsløb. HSOK har i årets løb afviklet en række arran-
gementer, som vi har fået stor ros for, såvel arrangements-
mæssigt som ikke mindst banemæssigt. Stor tak til de
mange medlemmer som på forskellige områder har med-
virket hertil. Disse arrangementer er vores bidrag til fælles-
skabet inden for DOF, men de bidrager også økonomisk til
klubbens drift.

Nu ligger programmet for 2008 stort set klart, hvor HSOK
skal arrangere de såkaldte åbne løb, der er vist i skemaet
med fede typer.
Det er vores nu snart traditionelle Påske Cup, anden afde-
ling af 1. og 2. divisionsmatchen, en afdeling af Skovcup-
pen, et MTB-O løb samt en afdeling af SM Nat. Endvidere
en afdeling af 3 skåninger og 1 dansk, som vi fortsat
arrangerer i samarbejde med HSOK Helsingborg.

Herudover kan man se at Bjarnes Vinterhandicap er for-
svundet, i hvert fald midlertidigt, da Bjarne er træt af sne
og ringe deltagelse. De erstattes af et enkelt løb i august,
hvor håbet er at kunne få motionsafdelingen med ud i sko-
ven og måske til lidt hygge bagefter.
På listen ses også de tre divisionsmatcher vi selv skal delta-
ge i. Vi er jo fortsat i 3.division og kan formentlig fastholde
en 1. eller 2. plads her, hvilket så kvalificerer os til opryk-
ningsmatchen. Til matcherne i Kårup Skov helt ovre ved
Storebælt og Eriksholm Skov ved Holbæk kan klubture
med bus evt. blive aktuelt hvis behov.
Laus og Mettes klubmesterskabsløb var en succes i år og
bliver næste år i Teglstrup med mulighed for lidt festivitas
bagefter.
De grå Sokker drager atter udenlands, for første gang et

sted hvor vi har været før, nemlig Ronneby OK's dejlige
klubgård, Karlsnäsgården ovre i Blekinge.
Til DM-Lang/Stafet i år på Møn havde Rolf lavet et fint
arrangement. Næste år skal vi til Rømø, hvor der er booket
6-personers lejligheder til 30 personer i 2 nætter, samt et
fællesrum.
Vi har de sidste to år hjulpet Stig med at afholde et oriente-
ringsløb for kommunens 5.klasser med rimelig succes. Det
vil nok blive gentaget i år, blot skal banerne generelt gøres
lettere og måske ofres tid på en bedre forberedelse.
Endelig slutter 2008 med de tre klassikere, jule- og nytårs-
løbene.

Som det fremgår af skemaet er der spørgsmålstegn ved en
del opgaver som stævneledere eller banelæggere. 
Det er hvert år en stor opgave for arrangementsudvalget at
få disse poster besat, og vi trækker hårdt på "Tor-
denskjolds soldater". Vi agter nu at sørge for at alle stæv-
neledere og banelæggere fremover får en assistent, som
derved kan samle erfaring op og hen ad vejen blive i stand
til at overtage jobbene. 
Vi har nogle kandidater, som vi vil kontakte. Har du lyst til
at prøve kræfter med et af jobbene, så kontakt Søren Øster-
gaard.

Arrangementsudvalget

Dato Dag Arrangement Sted SL/Ansvarlig. Banelægger
09.03 søndag Divisionsmatch 3-1 Kårup Skov Eva/Rolf .---------
20.03 torsdag Påske Cup 2008 Danstrup Hegn Flemming Fredensborg
21.03 fredag Påske Cup 2008 Nyrup Hegn Flemming John
23.03 søndag Påske Cup 2008 Klosterris Hegn Flemming ?
24.03 mandag Påske Cup 2008 Teglstrup Hegn Flemming Rolf
27.04 søndag Divisionsmatch 3-2 Gribskov Nord Eva/Rolf .---------
6.05 tirsdag Klubmesterskabsløb Teglstrup  Laus inkl.
18.05 søndag Divisionsmatch 1,2-2 Krogenberg Hegn ? ?
21.05 onsdag Skov Cup Teglstrup Syd Torben Gull-May
27-29.05 Grå Sokker træningslejr Ronneby Palle/Søren inkl.
05.06 torsdag Skov Cup finale Hornbæk Plantage Torben .---------
21.06 lørdag MTB-O mellem Teglstrup Hegn Laus? ?
28.06 lørdag 3 Skåninger + 1 Dansk Nyrup Flemming Laus
20/27.08 onsdag Bjarnes Special Teglstrup Hegn Bjarne inkl.
07.09 søndag Div.match op/ned 1,2,3 Eriksholm Skov Eva/Rolf .---------
13-14.09lø-sø DM-lang/stafet Rømø Søren .---------
xx.09 ? Skoleorientering Teglstrup Stig ?
08.10 onsdag SM Nat 5 Teglstrup Hegn ? ?
14.12 søndag Juleløb Teglstrup Hegn Torben inkl.
26.12 fredag Julemaveløb Teglstrup Hegn Knud H. ? inkl.
29.12 mandag Nytårsnatløb Teglstrup Hegn Jakob inkl.

ALLE TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN
som ses andet steds i  "Sokken"
eller  find dem på hjemmesiden

www.hsok.dk/orientering
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Tips og Tricks
Budskabet denne gang er: Træning hjælper- og det er en
god idé at lægge meget af træningen i terræn.

Jeg havde forleden den store fornøjelse at løbe Jættemilen.
Jeg havde egentlig tænkt mig at være lidt passiv i starten
og lade de andre gøre arbejdet med at finde posterne, men
allerede på vej til post 1 havde jeg besvær med at holde det
løfte  Første post klippede jeg først og så løb jeg mit eget
tempo og efter få poster kunne jeg ikke få øje på nogen
bagude (undskyld konkurrenter). Sådan noget er jo rigtig
dejligt.

Men det kommer ikke af ingen ting. Man kan se mine
træningsskemaer på www.rolflund.dk. 

På klubaftenen i starten af november blev der efter spisnin-
gen vist vejvalg fra et løb i Grib skov Nord, som optakt til
Jættemilen.  Mange erfarne tilhørere gav deres besyv med
og mente, at der var løbet lige
lovlig meget lige på. Det var
mine vejvalg der blev vist. Jeg
er ikke overbevist efter at
have studeret mellemtider fra
Jættemilen.

Kortudsnittene viser lidt af
årets Jættemil. På langstræk-
ket fra 19-20 valgte jeg at løbe
lige på. Også selvom jeg så
udenomsvejvalget. Det sam-
me gjorde Lars Konradsen. Vi
var ikke sammen på det tids-
punkt. Tore Hulgaard og en
svensker valgte at løbe uden-
om. Fordelen ved at løbe
udenom, er at man får en
pause, og til et langdistance-
løb som Jættemilen kan det

være tiltrængt. Det er mindre anstrengende at løbe på en
sti ikke bare fysisk, men også mentalt kan der slappes lidt
af.

Lars K brugte 9.15 og Tore Hulgaard 9.32. Lars og Tore
løber nok lige hurtigt, så her var det bedste vejvalg ligepå,
men alligevel ikke markant bedre. Men 17 sek hist og her -
det hjælper på det når der er 42 poster på banen.  Min tid
på langstrækket var 8.23.

Nu er jeg jo blandt klubbens yngre løbere....Det er des-
værre sådan at jo ældre man bliver, jo færre motoriske ner-
ver styrer ens bevægelser. Dvs. balance, finmotorik og
koordination svækkes stille og roligt - og især ved mang-
lende brug. Use it or loose it! Knud Høyer spiller stadig

klaver og det kan han, fordi
han gør det tit, og det holder
disse evner ved lige. 

Jeg tror, det er vigtigt at
træne i terræn og holde
evnen til at flyde igennem
skoven ved lige. Det er også
det der giver de sjoveste
vejvalg, når man kan dette.
Så god fornøjelse med
træningen. Tag en tur ud i
det blå - evt. med kort i
hånden. Det styrker hjernen
og leddene og giver mindst
ligeså høj puls. Man er heller
ikke udsat i samme grad for
belastningsskader, så mindre
man vrikker om, har dine
ben rigtig godt af det.

Som slutbemærkning. Lene vandt ligeså sikkert sin klasse
til Jættemilen - uden at træne ret meget. Det er det, man
kalder talent. Men det er en helt anden historie.
Rolf

Måske er det svært at se i sort/hvid. Lige på er der muligheder for at løbe småbidder på vej/sti og der
er en god bevoksningsgrænse ca. 300 m før posten, som opfang. Så teknisk er det ikke noget problem.
Lars K. 9.15 min

Udenom...der går et stykke tid inden man kommer op på vejen og det går gennem nogle gule områ-
der, som kunne være lidt langsommere end den åbne bøgeskov. Resten af vejen kan man til gengæld
slappe af i hovedet og “nøjes” med at løbe stærkt. Tore Hulgaard 9.32 min
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Morakkerrliste for HSOK's træningsløb pr. 27/10 2007
Banelægger får 2 point
Navn I alt 14/8 21/8 28/8 11/9 18/9 29/9 20/10 27/10 17/11 24/11 2/

HSOK deltagere 23 13 11 22 18 17 8 15 -2 -2
1 Stine Berg Sørensen 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jørgen Jensen 8 1 2 1 1 1 1 1
3 Jan Larsen 7 1 1 1 1 1 1 1
4 Flemming Larsen 5 1 2 2
5 Lin Røpke 5 1 1 1 1 1
6 Minna Warthoe 5 1 1 1 1 1
7 Nikki Warthoe 5 1 1 1 1 1
8 Palle Breuning 5 1 1 1 1 1
9 Tommy Jensen 5 1 1 1 1 1

10 Gull-May Knudsen 4 1 1 1 1
11 John Miené 4 2 1 1
12 Lisette Drejer 4 1 1 1 1
13 Ole Hansen 4 1 1 1 1
14 Peter Larsen 4 1 1 1 1
15 Birgitte Krüger 3 1 1 1
16 Christian Fisker 3 1 1 1
17 Flemming Wendelboe 3 1 1 1
18 Jette Lassen 3 1 1 1
19 Karina Dixen 3 1 1 1
20 Lene Jensen 3 1 2
21 Mogens Waidtløw 3 1 1 1
22 Nivi Warthoe 3 1 1 1
23 Ruth Waidtløw 3 1 1 1
24 Torben Bagger 3 1 1 1
25 Bent Christensen 2 1 1
26 Bjarne B. Jensen 2 1 1
27 Erik Klogborg 2 1 1
28 Gerda Jensen 2 1 1
29 Hans Jessen Jensen 2 1 1
30 Henning Jørgensen 2 1 1
31 Henrik Bang 2 1 1
32 Knud Engelsholm 2 2
33 Laus Seir 2 1 1
34 Mette Bertram 2 1 1
35 Søren Østergaard 2 1 1
36 Torben Caroc 2 2
37 Benny Olsen 1 1
38 Eva Müllertz 1 1
39 Frank Eising 1 1
40 Gert Ottenbros 1 1
41 Hans H. Andersen 1 1
42 Hans Lassen 1 1
43 Inga With 1 1
44 Jan Knudsen 1 1
45 Janne Berg 1 1
46 Janne Ottenbros 1 1
47 Jens V. Nielsen 1 1
48 Jonas Kliem 1 1
49 Jørgen Kjærlund 1 1
50 Jørn Steffesen 1 1
51 Marie Krogsgaard 1 1
52 Mass Lyngby 1 1
53 Nitsan Vardi 1 1
54 Ole Vexø 1 1
55 Preben Brinch 1 1
56 Rikke Kofoed 1 1
57 Rolf Lund 1 1
58 Stine Eising 1 1
59 Torben Seir Hansen 1 1
60 Torsten Bjørn 1 1

rev. 07.11.07 Jørgen Jensen
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Begynderkursus

Det er aldrig for sent at lære noget nyt. På talrige opfor-
dringer bliver der afholdt et lille ½-dages begynderkursus i
orienteringsløb.
Målgruppen er primært voksne begyndere,  evt. voksne
med børn. Men kursets niveau vil blive tilrettelagt efter
hvem der tilmelder sig.

Mødested: Klubgården. Gl. Hellebækvej 63 A
Mødetid: Søndag den 24/2 kl. 13.
Program: "Tørtræning”. Kortets signaturer. Gennemgang
af banerne.
Løbetur/gåtur i skoven 2-4 km
Te/kaffe kage. 
Opsamling: Vejvalg, ledelinier, forenkling.
Hvordan kommer man ud at løbe orienteringsløb?
Afslutning ca. kl. 16.30.

Vi forventer at folk har spist frokost inden de kommer, så
vi kan få mest mulig ud af dagen.

Få motion i december:
Søndag 2/12 kl. 10-11: Teglstrup Syd med start på Gurre-
vej.
Søndag 9/12 kl. 10-11: Klosterris med start fra "trekanten" i
skovens SØ-hjørne.

Søndag 16/12 kl. 10: Juleløb i Teglstrup fra klubgården
med julemanden som banelægger. Særlige børnebaner. Til-
melding i klubgården inden. Se indbydelsen på HSOK`s
hjemmeside.

Onsdag 26/12 kl 10-11: Julemaveløb i Teglstrup fra klu-
bgården med Knud Høyer som banelægger

Fredag 28/12 kl 17-18: Natløb i Teglstrup og klubmester-
skaber fra klubgården..

En væsentlig del af orienteringskulturen er eftersnakken efter
løbet. Her er det ved Bjarnes Vinterhandicap

Divisionsmatchen  2007.
Lad os i store træk summere årets gang i 3. div. for HSOK.

Ja, det begyndte jo så rosenrødt, eller måske snarere lyseg-
rønt. I en fortryllende nyudsprungen skov, Jægersborg
Hegn, muntrede mange af klubbens løbere sig som stald-
kåde føl. Det blev til sejr på halvdelen af banerne, endda et
par dobbeltsejre, og smæk til alle vore tre modstandere.

Det blev da capo, da scenen i sensommeren var henlagt til
St. Dyrehave. Igen sikre sejre over de tre øvrige klubber, og
vi havde sammen med OK73, der blev nr. 2 i 3. div., kvali-
ficeret os til oprykningsmatchen, der fandt sted i "langtbor-
tistan", nærmere bestemt i Kongsøre den 13. okt.

Her gik det knap så glat. Ganske vist stillede vi med en
ganske pæn flok, selv om en del havde andre gøremål net-
op denne dag. Nu var konkurrencen jo også hårdere, og så
viste det sig udslagsgivende, at vi var for tyndt besat på
bane 1 og 2A og 2B. Med de øvrige baner gik det nærmest
lige op, men ret sikre nederlag mod Allerød og Ballerup
var en kendsgerning. Paradoksalt nok tabte vi mindst mod
Ballerup, der vandt samtlige matcher. OK 73 slog vi ubes-
været. Det betyder, at vi også næste år må skrive 3. div. på
vort CV, og ret beset er det vel heller ikke så galt. Som jeg
også skrev i Dagbladet, så er det faktisk sjovere at kunne
begå sig i 3. div. end at blive lammetævet af alle i 2. div.

Men det betyder da ikke, at vi for tid og evighed må stille
os tilfreds med den placering. Selv med medlemsskaren pt.
kan vi stille med et skarpere hold. Dejligt at se, at Lasse
Nilsson har fået lysten igen, velkommen tilbage! Christian
er også ved at kunne finde vej. Mon de ikke begge, via en
god træning i vinter, er i stand til at klare en bane 1 næste
år? Tænker vi os desuden, at Alex ikke er skadet, at Jens
Lyn, undskyld Lyk ikke lige skal et smut til Tyskland, at
Jonas er færdig med at få børn (selv om enhver tilgang til
ungdomsafdelingen er yderst velkommen), at Emil og
Rasmus er i storform, at Jens V får mod på at divisionsmat-
che, ja, så begynder det efterhånden at ligne noget. Så er
det også ønskeligt med lidt mere kvindeligt islæt. Selv om
Lene løber fantastisk, så kan hun jo ikke klare opgaven ale-
ne. Det var synd, Stine blev syg den sidste gang, hun har
ellers gjort det så godt, og så har jeg da savnet Tumse (og
hendes piger) hele efteråret. Håber, vi snart ser jer igen!

Der er også håb forude i forbindelse med familieorienterin-
gen, hvor de sidste to afdelinger resterer i skrivende stund.
De sidste gange er nye i forskellig størrelser strømmet til
og har vist interesse for vor herlige sport. Så alt i alt skulle
der være en langt større flok, når den nye sæson starter. 

Men her på falderebet vil jeg sige tak til jer, der har kæm-
pet så bravt i år. Jeg synes, vi gjorde det godt, og jeg ser
frem til den nye sæson med optimisme. Det skal nok igen
blive sjovt og spændende!

Eva



SOKKEN

12

Med næsten 8o deltagere fejredes de
25 år.
Det er ikke for meget sagt: Det blev en
strålende fest aften i klubgården den
3.nov. Udenfor blev vi mødt med fla-
galle og fakler og inden døre tog for-
manden, Anni Nørregaard imod. et
gl. champagne blev budt rundt,
medens vi fandt os en plads ved
smukt dekorerede borde.
Offenciel velkomst ved formanden,
som glædede sig over det store frem-
møde og udnævnte en veloplagt Wer-
ner Rundh til Toast Master. Han orga-
niserede meget professionelt  spisnin-
gen af den kongelige buffet, uden de
store "trafikproblemer".

Blandt de prominente gæster var det
en glæde at se Kaj Lesby og Poul
Brøndsholm, som for godt 25 år siden
tog initiativet til oprettelse af H.S.0.Ks
venneklub.
Endvidere bør det nævnes, at venner-
nes første formand, John Steenfeldt-
Jensen samt hans efterfølger Povl
Hansen også brilierede ved deres til-
stedeværelse. Derudover må også

nævnes  Mette Bertram samt Åase
Bay Jensen som var i den siddende
bestyrelse de første år.

Aftenens Festtale:
Var lagt i hænderne på klubbens
første formand John Steenfeldt-
Jensen, som bl. a. udtalte:
Kære HSOKs Venner! Da vi i dag har
levet sammen i 25 år og sammen kan
fejre vores sølvbryllup, synes jeg at
det er en god anledning til at sige dig
tak og måske også se lidt tilbage på
vores samliv.
Årsagen til at du og jeg fandt hinan-
den var jo at to garvede medlemmer
Kay Lesby og Povl Brøndsholm førte
os sammen. Vi fik indkaldt til en stif-
tende generalforsamling i nov. 1982.
Til Kay og Povl vil jeg sige: Mange tak
for jeres initiativ-I kunne vist ikke helt
overskue hvilken succes i satte i gang.
Heldigvis havde vi lovet hinanden, at
vi både skulle have det sjovt med hin-
anden og have økonomien til at fun-
gere. Men puge penge sammen skulle
vi ikke. Det der var i kassen skulle
stort set bruges igen til støtte for vores
gamle mor: HSOK- Hun kunne
såmænd bruge alt det vi kunne skrabe
sammen - og mere til.
Så noget måtte der gøres, og det kom
til os ved et tilfælde. Der alte  Bergfu-
hrer havde i mange år vandret i alper-
ne og mente det måske var en ide for
HSOKs venner at tage op.
Den var vi med på. Hvis Simon Spies
og Tjæreborgpræsten kunne , kunne
vi vel også.
Så for 2o år siden gik den første bus til
alperne med der alte som rejse og tur-
leder. Siden er det jo gået både op og
ned for os med der alte og i de seneste

år med " Der junge Bergfuhrer" Jakob
som vejviser.
Godt nok står der ikke noget i vores
ægteskabskontrakt om pligt til
sportslige udfoldelser, men vi har jo
ikke kunne holde os i skindet. I 1989
arrangerede vi 5o års jubilæet for det
første åbne orienteringsløb i Dan-
mark. Det var et stort anlagt veteran-
løb og en kæmpefest med telt i haven.
Aviser, radio og TV rapporterede og
diverse honoratiores mødte op.
DOF instiftede   en initiativpris, som
dette år gik til HSOKs venner. Det
blev pålagt os at vi hvert år skulle
uddele den til en klub eller person i
DOFs østkreds.
Det har vi så gjort siden og oven i
købet finansieret en lille præmie til
modtageren. Nå- men ærens træ er jo
som bekendt det fagreste i skoven ,-

V e l l y k k e t   J u b i f e s t   h o s
H . S . O . K s   V e n n e r .

25 år 3 formændOg dansen gik

Initiativtagerne

Skål-og tillykke.
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men ikke det rigeste.
Bortset fra støtte til vores gamle mor
og nogle af hendes yngre børn har vi
gennem årene også hjulpet hende
med at servere lidt mad og drikke, når
hun var kommet for skade  at invitere
nogle legekammarater til en rask tur i
skoven. Vi har da også , økonomiske
som vi er,- haft lidt ud af det til fælles
bedste. Hun har stort set fået alle de
penge, vi har kunnet skrabe sammen
til: At gøre noget ved sit hus- samt til
nogle af de, der har været mest aktive.
Sjovt har vi haft det - både med og
uden publikum.
Her tænker jeg ikke mindst på vore
revyer og gæsteoptrædener i fremme-
de lande.Utallige er de festsange der
blevet skrevet til festlige lejligheder.
Vi burde engang samle dem i et tillæg
til sangbogen.
Kære HSOKs Venner. Tak for de
første 25 år, jeg håber det bliver lige
spændende i de kommende år.
Så mit store ønske for HSOKs venner
på denne jubilæumsdag  er derfor, at
mange af de yngre medlemmer i
HSOK - og selvfølgelig også gerne
andre interesserede- vil slutte op om
vores forening og bringe den fornyel-
se ind, der er nødvendig for,at de
næste 25 år bliver ligeså spændende
som de første 25 år.
I HSOKs Venner er vi kendt for at
kunne råbe et rigtig hurra. Så jeg vil
bede alle dem, der er i stand til at rejse
sig, om sammen med mig udbringe et
leve for min samlever gennem 25 år,
og for at vi vil få mange gode år sam-
men i fremtiden.
Flere talere havde ordet, bl.a. Eva
Muhlerts som fortolkede en versifise-
ret tale om gamle HSOK venne ople-
velser.
Endvidere havde HSOKs formand
Flemming Larsen ordet, der frem-
hævede det gode samarbejde, der
gennem årene havde været med

HSOKs venner,
og takkede for
mange donatio-
ner til HSOK og
hæftede sig især

mod pengegaven til oprettelse af
sport-ident i HSOK som beløb sig til
små hundrede tusind. Flemming
håbede at Venne klubben fremover
måtte kunne erhverve sig flere yngre
medlemmer, således at der fremover
stadig må være en aktiv støtteklub i
HSOK.
Der blev udbragt mangen et leve og
rungende hurraer ,så taget på den
gamle klubgård var ved at lette.
Et par af venneklubbens versemagere
havde til lejligheden skrevet et par
sange som blev sunget med bravour.
Under hele middagen blev vi under-
holdt af indsmigrende musik fra den
hyrede kapelmester.
Hurtigere og rutinerede hjælpere fik
hurtig ryddet af bordene, hvorpå der
blev spillet op til dans på det lille fri-
mærke, der var til rådighed.
Omkring midnatstid sagde vi alle
pænt tak til arrangørerne for en rigtig
god JUBILÆUMSFEST.

(der alte)

Toast Master

KIOSKEN :
Werner Rundh rykkede den 1.okt.
atter ud med Kiosk transportable.I
Klosteris Hegn var der den afsluttende
runde af en serie natløb. Kiosken hav-
de stade på Hornbæk skole, og havde
et rigt udvalg af  guf til lækkersultne
natløbere. Bl. a. det store kage marked
som var blevet sponsoreret. Og det vil
vennerne gerne sige en stor tak for.

GENERALFORSAMLING:
Bestyrelsen meddeler at der afholdes
ordinær Generalforsamling:

Onsdag, den 6. febr. 08
Husk-at reservere dagen. Indbydelse
udsendes med dagsorden m.v.

De ligger ikke på den lade side!
Alpetursudvalget - ved Pierre og
Jakob har allerede fastsat ugen for
ALPETUR nr. 21 2oo8. Afrejse den 22.
aug, hjemkomst den 31 august.
Turen går til den smukke Stubaital ca.
2o km. vest for Innsbruck, hvor der
opslås hovedkvarter i dalens største
by - Fulpmes
Alpeturen har tidligere gået hertil,
nemlig i 1988 + 2oo1 og med succes.
Der er kommet en aftale i hus med
Hotel "ALPHOF", som er beliggende i
byens  centrum, og dens ejer fam.
Krøsbacher som vil være mange
bekendt.
Stubaital strækker sig videre ca 25 km.
mod vest hvorfra man skuer  op mod
flotte hvide gletcher partier. Området
er godt forsynet med lifter og hytter så
mulighederne for vandreture er mang-
foldige. Dertil kommer at der daglig er
forbindelse til Innsbruck med den
gamle veteranbane. Tyrols hovedstad
er absolut et besøg værd. Jeg har
været i området hele 7 gange, men
kommer gerne igen.

Berg Heil- der alte

Åh - en venneklub
en god ide
på H.Soks for-
mand er det tyde-
lig at se, 
en venneklub har
H.Sok støttet gen-
nem  femogtyve
år.

A n n o n c e r i s o k k e n
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

Henv. :  Kurt  Jørgensen.  Tlf . :  49 21 54 32
k u r t . j o r g e n s e n @ t e l e 2 . d k
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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

Julekagebagning.
I lighed med sidste år indbydes store og små kagemænd
og kagekoner til julekagebagning i klubgården dagen før
juleløbet. Jeg har på forhånd bagt en stor julekagemand,
som kun venter på at blive dekoreret. Aldrig har jeg set en
flottere en af slagsen end ham sidste år. Der bliver noget at
leve op til!

Jeg har også lavet deje til julefigurer, som vi bager og pyn-
ter efter alle kunstens regler, og måske til pebernødder, og
hvad jeg ellers kan  finde på. Jeg foreslår, at vi mødes kl. 14
med renvaskede hænder og julesind, og efter et par timers
kreativitet vanker der lidt æbleskiver og saft eller te.
Naturligvis skal vi også se, om vore fremstilinger er spise-
lige, så vi ved, vi med god samvittighed kan servere dem
for juleløbsdeltagerne.

Indbydelsen gælder altså til lørdag den 15. dec. kl. 14. I må
gerne give mig et praj, hvis I har lyst til at være med, så jeg
ved lidt om, hvilke forberedelser, jeg skal træffe. Jeg håber,
vi bliver mange, og at nogle mødre (og fædre) har lyst til at
hjælpe med at styre løjerne. Vi ses!
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- 178 aktive atleter nød lørdag den 3.
november det flotte efterårsvejr og del-
tog i "Helsingørmesterskabet i lande-
vejsløb" - løbet var samtidig også sjette
og sidste afdeling i "Craft Grand Prix
2007"
Vinder af det uofficielle Helsingørme-
sterskab blev Jens Jonassen, HSOK
Craft.se, i suveræn stil. Han gen-
nemførte den 10 km lange, seje
og kuperede rundstrækning i
tiden 36:23 - Det er ikke den
hurtigste tid løbet er vun-
det på, men i et mesterskab
er tiden måske heller ikke
så vigtig som det at vinde!
- Et par af forhåndsfavorit-
terne havde meldt afbud.
Blandt andet Kenneth
Rasmussen, der i oktober
blev en flot nr. 4 ved VM i
duathlon. Men også Craft
Grand Prix serien's samlede vin-
der Daniel Simonsen måtte melde
afbud. - Og også HSOK’s Rolf Lund
måtte desværre melde afbud.
Jens Jonassen, lå dog længe og kæmpe-
de med Michael Stenvang, HSOK
Craft.se, om placeringerne, men efter at
havde ligget i læ af Michael Stenvang
på de første fire krævende kilometer i
modvind i det hårde blæsevejr, sagde
Jens Jonassen tak for hjælpen og rykke-
de fra Michael Stenvang på strandvejen
hjemad med kraftig medvind. -
Hvem sagde erfaring? På
Strandvejen udbyggede Jens
Jonassen stille og roligt sit for-
spring og sejren var aldrig
rigtig i fare. Michael Stenvang
kom i mål i tiden 36:38. Num-
mer tre hos herrerne blev Kri-
stian Uhd Jepsen, Running-
rhino.dk, i tiden 37:37.   
Hos kvinderne vandt Rikke
Christensen, HSOK Mix, i
tiden 43:35. Rikke Christensen
havde længe en hård og
intens kamp med Rikke Kofo-
ed, HSOK. Men Rikke Chri-
stensen satte det afgørende
ryk ind i medvinden på
Strandvejen efter 6 kilometer

og Rikke Kofoed kunne ikke følge med.
Rikke Kofoed gennemførte i tiden 43:48.
Det plejer ellers at være Rikke Kofoed,
der har overtaget, men sådan skulle det
være i det afgørende mesterskab. Num-
mer tre hos kvinderne blev Dorthe

Lorenzen, Es'erne M/K, i tiden
44:00. Annette Hansen blev en

flot samlet nummer 4 og
nummer 1 i klassen 50 - 59

år i tiden 44:50. Lisbeth
Jørgensen kom i mål i
tiden 51:25. Mens Anne
Sørensen gennemførte
i tiden 55:56.
Som sædvanlig, ved
dette løb, var delta-
gerne ellers helt oppe
på tæerne, da starten
gik. - Specielt de friske

herrer fra HSOK, for
hvem dette løb er et

“spørgsmål om liv &
død.” - Det er dette “lille

VM”, der giver håneretten og
hvad deraf følger...Og der blev da også
gået frisk til den i starten. Men efter de
første par kilometer, var det som sagt
kun Michael Stenvang, der kunne holde
tempoet. Og han blev da også bedste
HSOK’er.
Ellers var det ikke specielt prangende
tider HSOK’s herrer diskede op med...
- Bo Søby blev samlet nummer 5 i tiden
38:06. Bo Søby lå længe og kæmpede

om placeringerne med Peter Arhnung.
Men på de sidste kilometer rykke den
gode hr. Søby fra og slog Peter Arhnung
med 5 sekunder i mål.
Jørgen Olsen kom i mål lige efter i tiden
38:24, hvilket rakte til en samlet 7. plads.
Bo Hansen kom i mål på 10. pladsen i
tiden 40:11! - Det er altså ikke de mest
fabelagtige tider, der er set i klubbens
historie og vi må da håbe, at vi kommer
tilbage igen!
Kort efter Bo Hansen kom Michael Ben-
tzen i mål i tiden 40:35.
Michael Knudsen kæmpede sig i mål
med en skade i
lysken, men gen-
nemføre ville han
for en hver
pris...der var vist,
noget med et
væddemål med
Michael Christian-
sen, og han klare-
de opgaven, men
kunne hverken stå
eller gå i en uge
efter løbet! Micha-
el K. gennemførte
i tiden 41:21 og
Michael C. i tiden
41:41.
Bjarne B. Jensen løb på 42:01 - Vi håber,
vi ser de friske folk fra Sydkysten i Craft
Grand Prix 2008! - De har været et frisk

pust i dette års serie! Ole Kyhl,
der ellers også gør det godt i
buske & krat kom i mål i tiden
43:09 lige foran Gert Ottenbros,
43:19. Erling Bergman, 43:47
nappede vores lokale “sven-
sker” Bent Solberg, 43:52. Erling
B. havde lige det ekstra gear på
den afgørende stigning op mod
mål.
Men Bent fik hævn over en
anden Bergman nemlig Ivan,
44:27. - Bent og Ivan har ellers
ligget og kæmpet mod hinan-
den gennem hele sæsonen, men
i det afgørende løb var Bent
altså stærkest! I mellem disse
kamphaner kom Dennis C. i
mål i tiden 44:16.

Craft Grand Prix 2007
"Helsingørmesterskabet i 10 km på
landevej 2007" 
- Endnu et godt og vellykket HSOK arrangement!
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Alt i alt præstationer af lidet flatterende
karakter, men der er altså meget mere
potentiale i motions afdelingen end det
der bliv vist ved Helsingør mesterska-
bet og til dels også ved de øvrige Craft
Grand Prix løb! - Det kan vi altså godt
gøre bedre! 
Det må forventes, at der bliver gået til
vaflerne i vinter “pausen!” - Sådan at
ALLE er rigtig fit når sæson starter i
marts !
Vinder af børnerækken blev Søren Karl-
sen, Byskolen High5a3 Han gennemfør-
te den 1.5 km lange rute i den fine tid
4:12. - Men sejren kom først i hus efter
en lang og udmarvende dyst med Max
Bitsch, Hyllesteds drenge & piger,
afsluttende med et drabeligt spurt
opgør. Max Bitsch blev slået med 3
sekunder på målstregen. Mihn Kyun
Cho, Hyllesteds drenge & piger, der
ellers har været helt suveræn i hele
sæsonen blev nummer tre i tiden 4:33.
Hos drengene blev det dagsformen, der
var afgørende for hvem, der vandt
løbet. 
Hurtigste pige blev Amanda My Mad-
sen i tiden 5:19. Amanda lå længe og
kæmpede med løbets favorit hos piger-
ne Lin Røpke. Men på dagen måtte Lin
Røpke se sig slået med fire sekunder i
mål.
Lin Røpke kom i mål i tiden 5:23. Num-
mer tre hos pigerne blev Nikoline
Jensen i tiden 5:40. Fælles for alle de
første er, at de er rigtig ihærdige og
talentfulde løbere og at de fleste løber
på holdet "Hyllesteds Drenge og Piger."

Men det er rigtig
fint at se, at

der også er
skoler, der

deltager
med
klasse-
hold i
Craft
Grand
Prix -
At de
unge
menne-

sker er
aktive på

andre fron-
ter end bag

computerskær-
mene. Der kan kun

opfordres til, at andre skoler og forenin-
ger tager kampen op og deltager i næste
års Craft Grand Prix serie. - Hvor det
bliver gratis for børnene at deltage.
I hold konkurrencen, for herrer, vandt
holdet fra HSOK Craft.se overlegent
foran HSOK SameSame.nu. På tredje
pladsen kom De Hvide Kenyanere. -
Holdet fra HSOK Craft.se blev samtidig
også samlet vinder af serien.

På kvindesiden vandt holdet fra Sire-
nerne foran Løb med Bølgen. 
I år har det også været muligt at deltage
med mix hold og det benyttede 5 hold
sig af i voksen rækken. Nummer et i
denne række blev HSOK Mix. Team
TSMC kom ind på andenpladsen og
holdet fra ES'ernel M/K blev nummer
tre.
Hos børnene kom pigeholdet Super Gri-
sebasserne ind på første pladsen i ræk-
ken op til 11 år, mens 
Hyllesteds Drenge og Piger vandt mix
rækken 12 - 15 år.

Efter løbet havde de deltagende atleter
mulighed for at vinde flotte lodt-
ræknings præmier, blandt andet en flot
mountainbike sponseret af Michaels
Cykler. 
Og til sidst var der præmieoverrækkel-
ser til de tre bedst placerede i hver klas-
se i det samlede resultat.
Arrangørerne udtrykte efter løbet stor
tilfredshed med deltagerantallet i års
Craft Grand Prix serie, i det der har
været lige under 500 deltagere i de seks
løb som Craft Grand Prix 2007 bestod
af.
Næste år udvides løbs serien med et
løb, nemlig Espergærdeløbet ved Puls 
3060. Det betyder at serien kommer til
at indeholde 7 forskellige og spænden-
de løb. Og at der arrangeres løb i Horn-
bæk, Tikøb, Espergærde og Helsingør. -
I hele Helsingør Kommune. 
En anden ændring er også i støbeskeen,
nemlig at de involverede foreninger
lader børnene deltage gratis i Craft
Grand Prix 2008, der starter op lørdag
den 1. marts med HSOK's Forårs Cross.
Endeligt skal der fra motionsafdelin-
gens formands side lyde et rigtig stort
TAK til alle hjælperne, som var med til
at gøre dette løb til endnu en rigtig god
løbs oplevelse for alle de aktive! TAK!
- Og samtidig skal der også lyde et
super stort TAK til vores trofaste

præmie sponsor - ikke bare til “Helsin-
gør Mesterskabet,” men også i forbin-
delse med vores “Forårs Cross” -Murer-
firmaet Lars M. Nilsson Aps ved David
Nilsson.
Han lagde lige den sidste sten! - Den,
der gjorde det værd at vente på præmi-
erne ! 
Men også et rigtig stort tak til Michaels
Cykler og SameSame for deres sponso-
rater og selvfølgelig et super stort tak til
Craft Grand Prix seriens hovedsponsor
Craft - TAK! for alle de flotte og fine
præmier i dette års Craft Grand Prix!

Johansen

Herrer:
1. Michael Stenvang 35:45
2. Bo Søby 35:36
3. Peter Arhning 38:06
4. Jørgen Olsen 38:24
5. Bo Hansen 40:11
6. Michael Bentzen 40:35
7. Michael Knudsen 41:21
9. Michael Christiansen 41:41
10. Bjarne B. Jensen 42:01
11. Ole Kyhl 43:09
12. Gert Ottenbros 43:19
13. Erling Bergman 43:47
14. Bent solberg 43:52
15. Dennis Christensen 44:16
16. Ivan Bergman 44:27
17. Flemming Wendelboe 44:44
18. Carsten Krüger 45:50
19. Hans Henrik Olsen 46:12
20 Henning Birk 46:35
21. Jan Arder 47:19
22. Per Jørgensen 52:53

Kvinder:
1. Rikke Christensen 43:35
2. Rikke Kofoed 43:48
3. Annette Hansen 44:50
4. Lisbeth Jørgensen 51:25
5. Anne Sørensen 55:56

Klub 10’eren 
Resultat for 

HSOK medlemmer
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Hold 
formen ved lige! - Undgå måske at

få et bildæk omkring maven !
Få lidt julemotion. Og sæt dig med god 

samvittighed til det store julebord, med alt
hvad det indebærer !

Deltag i det 
traditionsrige løb

Gurresø rundt
mandag den 24.12.07 kl. 10:00

Og
løb samme rute mandag den 31.12.07

kl 10:00 !
Og se om du skal lave om på dine nytårsforsæt...
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Craft  MTB-ccross-dduathlon

Traditionen tro afholdte
HSOK den 18. november  1.
afdeling af de 5 løb i Craft-

cuppen, hvor der var til-
meldt over 120 deltagere,

hvilket må siges at være ser-
deles tilfredsstillende. Årsa-

gen til den store deltagelse
kan godt skyldes det utrolig

flotte vejr, hvor solen skin-
nede fra en skyfri himmel

og helt uden vind, så måske
var dette årsagen til, at der

kom så mange tilmeldinger
på selve dage.

Selve MTB-ruten foregår på
en ret krævende og teknisk
svær rute á 5 km., der skal
gennemkøres i alt 4 gange,

så der er meget stor
spredning i feltet, når

den afsluttende løbetur
påbegyndes.

Hvad angår resulta-
terne henvises til

vores hjemmeside,
men det kan dog

nævnes, at Kenneth
Rasmussen fra HIF

blev en flot nr. 1
med en margin på
ca. 30 sekunder til
Michael Münster,

der igen var ca. 30
sekunder foran Ken-

neth Carlsen, hvor
sidstnævnte tillige er
fra HIF. Kenneth R.,

der også var den samle-
de vinner i HSOK´s

Grand Prix-serie 2007,  må
bestemt  tillige være et godt

bud som endelig vinner af
de 5 MTB-cross-løb.

Efter løbet var der et fint
traktement i klubgården, så

vi er ret sikkre på, at de
mange deltagere havde en

fin dag .

Også en stor TAK til alle
hjælperne - I er alle gen-

valgt!! 
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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

Invitation
DM/FM Langrend 2008 uge 6 ved foden af Gausta-toppen,
Rjukan, Norge (Kvitåvatn og Gaustablikk)

Det sportslige ligner sig selv: Der er danmarksmesterskab
og forbundsmesterskab i 5 langrendsdiscipliner: Knock out
sprint, duathlon, kort og lang distance og den uhyre popu-
lære og publikumsvenlige parstafet samt forbundsmester-
skab i skiorientering.

Udover det sportslige vil vi fremhæve:

Ugen starter med en formidabel instruktions- og trænings-
session med instruktører fra Det norske Skiforbund. Alle -
aldre og niveauer - kan deltage. Der bliver et særligt pro-
gram for de unge under 15 år. 
Kvitaavatn Fjellstoge har lavet endnu flere forbedringer af
konkurrenceløjperne og skistadion 
Fælles transport med bus. På hjemturen bliver det muligt
at stå af både i Oslo og i Gøteborg. 
Gausta-marathon er godkendt som seednings løb til Vasa
løbet
Men vi glemmer ikke at den grundlæggende ide bag

mesterskabsstævnet er kombinationen af sport, fællesskab
og familie med henblik på at styrke klublivet i dagligda-
gen. Så der er mange grunde til at møde frem i uge 6 og
være med til at sætte præg på begivenhederne.

Med venlig hilsen Odense Skiklub
Stævnekomiteen
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Alle pladser er besat til klubbens vinter ferie i uge 7 på Ramundberget.
Billedet er fra en tidligere tur samme sted



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


