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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 april

D E A D L I N E
fredag d. 22. marts

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

Gråsokkerne før fredagens orienteringsløb
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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

Vor formand Flemming er p.t. på Tasmani-
en, hvor han sammen med Kenno skal for-
søge at nå øen rundt på cykel. 
Undertegnede har følgelig fået æren af at
udfylde Flemmings "formandsklumme" i
Sokken. 

Den 20. februar er der generalforsamling i
HSOK. Atter én vil jeg sige. Har efterhånd-
en været med til en del siden min første

bestyrelsespost som formand for træningsudvalget. Jeg var vel
16-17 år dengang, det var længe før formand Flemming viste
sig i klubben. Så vidt jeg husker var vi dengang 8 medlemmer i
bestyrelsen (formand, sekretær, kasserer samt formændene for
ski-, trænings-, ungdoms-, arrangements- og PR-udvalget). Vi
var dengang så småt startet med det som skulle blive vel nok
Danmarks største ungdomsafdeling i orienteringssammenhæng
og Danmarks bedste klubhold.

Som med alt her i tilværelsen går det både op og ned ad bakke.
Tænk bare på træningsindsatsen og den deraf følgende form-
kurve. På samme måde i HSOK. I opgangsfasen steg og steg
medlemstallet, og vi blev bare bedre og bedre. HSOK'ere på de
fleste skamler ved præmieoverrækkelsen til DM'erne. Toppen
blev nået, det gik så nemt idet klubben blev drevet fremad af en
skare ihærdige ildsjæle - for nemt?. Det at holde sig på toppen
er om muligt endnu sværere end at nå den. Forbedringerne
udebliver og motivationen til at gøre en ekstra indsats ligeså.
Medlemstilgangen stagnerer, gennemsnitsalderen stiger og
ildsjælens glød svækkes.

Er jeg en halvgammel sortseer af typen “i gamle dage var alting
meget bedre, græsset  grønnere og solen evigt skinnende”?
Nej tværimod! Det at være på et lavpunkt er jo ingen ulykke i
sig selv, og lavpunktet giver jo mulighed for at opnå forbedrin-
ger. Sådan er det med træningen, og sådan er det med HSOK.
Vi har passeret lavtpunktet, vi forbedrer os hele tiden, og vi får
stadigt flere nye unge medlemmer. Det går langsomt, men vi
har ikke noget hastværk - vi skal jo også nyde turen op!

Torben

Formanden og Kenno nyder varmen på Tasmanien som de
forsøger at cykle rundt.
Læs de spændende beretninger og om deres glæder og
kvaler på Deres hjemmeside:
h t t p : / / t a s m a n i e n . f l i n t r u p . o r g /

Billeder fra Tasmanien
Kenno viser stolt det danske
flag frem.

En træt formand tager et for-
tjent hvil

Der var som sædvanlig mange
der mødte op til Jule og nytårs-
løbet rundt om Gurre sø

Godt nytår til alle SOKKENS læsere
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Husk at melde 

adresseændring
til Torben Seir

Indmeldte
Rikke Schmidt
Heimdalsvej 29A
3000 Helsnigør

Christian Lind Rasmussen
Nybovej 2
3000 Helsingør

Laurits Grønlund Poulsen
Sdr. Strandvej 60D
3000 Helsngør

Ditte Rünitz Petersen
Rosenvlænget 14
3000 Helsingør

Lise Bertram
Solvej 23
3100 Hornbæk

Udmeldte
Arne Nielsen

Adresseændringer
Steen Kruuse
Edvard Munchs vej 14
3000 Helsingør

Peter Dybsted Jørgensen
Sauntevej 104
3100 Hornbæk

Kære alle!

I har nok ikke set så meget til
mig i den seneste tid. Det skyl-
des nogle lykkelige begivenhe-
der. 

Jeg er nemlig blevet gift. Det
skete den 29. sep. i Sthens kirke.

Og så er jeg blev far igen! Den
14. nov. kom den skønneste
pige til verden, Rosa Montanari
Blomqvist. Allerede nu sparker
hun meget med benene, så det
lover jo godt ...

På gensyn

Jonas Montanari Blomqvist

LLaaggeerrssaallgg
Gammel  klubdragt

Klubben har stadigvæk en del nylondragter og tights af den
gamle model. Det er udmærket til træningsbrug. 
Til konkurrence trækker vi selvfølgelig i den nye klubdragt.
Klubben ønsker ikke at have lager af klubtøj, derfor sælges det
gamle rød/hvide klubtøj ud for 75 kr. pr. del. 
Børnestørrelserne sælges for 35 kr. pr. del. 
Klubtøjet kan købes hos Eva, telefon 49 26 38 03, samt i klub-
gården den 20. februar fra kl. 17.30 til kl. 18.30.

HHSSOOKKss  nnyyee  kklluubbttøøjj
- for meget opkrævet! 
- tilbagebetaling!
Der er sket en fejl i beregningen af betalingen for det nye klub-
tøj, så alle er blevet opkrævet et for stort beløb. 
Hvis kassereren har din bankkonto, vil du meget snart modta-
ge det beløb, du har indbetalt for meget. Hvis du ikke har
modtaget tilbagebetaling inden ca. 14 dage, så er det fordi,
kassereren ikke har din banks registreringsnummer og dit
kontonummer til at sætte beløbet ind på.
Du kan maile oplysningerne til gmj.knudsen@stofanet.dk eller
ringe til 49216732 eller sende pr. brev til Gull-May Knudsen,
Kronborg Havebyvej 17, 3000 Helsingør.

Klubtøjsudvalget



SOKKEN

5

Generalforsamling
Som meddelt i sidste nummer af “Sokken”,
afholdes der generalforsamling

onsdag, den 20. februar 2008 
kl. 19.00 i klubgården.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Afdelingernes beretning
Kassererens beretning
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af aktivitetsplaner
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i formuleret stand 
være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Valgbar til bestyrelse og revision er kun medlemmer, der er fyldt 18 år.

Ad. punkt 9:

Formand: Flemming Larsen 
Skiafd.: Lars Røpke
Motionsafd: Stig Johansen
Orienteringsafd.: Torben Seir
Revisorer: Søren Østergaard

Kirsten Ellekilde
Revisorsuppleant: Lisbeth Espersen

Der vil blive budt på et mindre traktement, til de klubmedlemmer der har 
deltaget i onsdagstræningen, samt til dem, der ikke nåede at spise hjemme!
Til alle øvrige fremmødte vil der være en forfriskning samt kaffe, the og kage.

Vi håber på et stort fremmøde og ønsker alle vel mødt til generalforsamling.

Bestyrelsen

Laus fra træningsudvalget vil ved 
MÅNEDENS FØRSTE TRÆNINGSLØB

tilbyde en eller anden form for særlig
orienteringstræning med udgangspunkt 
i de postplaceringer, som banelæggeren

har valgt. De sædvanlige træningsløbsbaner
er der selvfølgelig også.

"Man skal lære så længe man lever"!!

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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Fælles aktivitetskalender for HSOK 2008
2008 Skov Mødested/oplysn Arrangør Kategori Start
fr 01-02 Teglstrup Syd Esrumvej midt P. Bendt O Grå sokker 10
lø 02-02 Præstevang se O-service 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 Fredensborg OK O Natcup
fr 08-02 Egebæksvang Mørdrupvej Mette og Bent O Grå sokker 10
lø 09/2-18/2   Ramundbjerget Sverige HSOK Røpke S skitur
lø 09-02 Slaglunde Skovvej 104A2 Kildeholm OK O Karrusel 13
sø 10-02 Slaglunde Skovvej Kildeholm OK O Karrusel 10
fr 15-02 Hornbæk Ø Sandagerhusvej 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 F 19
on 20-02 Tisvilde Hegn se O-service Tisvilde Hegn OK O Natcup
fr 22-02 Horserød syd Esrumvej sidste P Hans Henrik O Grå sokker 10
lø 23-02 Horserød Esrumvej midt P. 27A7 HSOK Birgitte K O Karrusel/MTB-O 13
fr 29-02 St. Dyrehave Kongens Vænge 65 E5 Gull-May O Grå sokker 10
lø 01-03 Krogenberg Krogenbergvej SØ 47B2 HSOK Alex O Karrusel 13
lø 01-03 HSOKs forårs Cross HSOK Stig M M Grand Prix 14
sø 02-03 Hedeland se O-service Herlufsholm OK O Langdistance
on 05-03 Stenholtvang se O-service O SM nat
fr 07-03 Teglstrup Ø Julebæk Marie og Benny O Grå sokker 10
sø 09-03 Kårup Skov se O-service OK Roskilde O 3. Divisionsm.
on 12-03 Lystrup se O-service Farum OK O SM nat
fr 14-03 Hammermøllen Hellebækvej v.kirkeg. Jette O Grå sokker 10
sø 16-03 Tokkekøb Hegn se O-service KFIU O Kredsløb
20-22/3 Fanø se O-service Esbjerg  OK O Påskeløb
to 20-03 Danstrup Hegn se O-service Fredensborg OK O Påskecup 1 etape
fr 21-03 Nyrup Hegn se O-service HSOK John M. O Påskecup 2 etape
sø 23-03 Klosterris Hegn se O-service HSOK O Påskecup 3 etape
ma 24-03 Teglstrup Hegn se O-service( Klubg.) HSOK Rolf O Påskecup 4 etape
fr 28-03 Stenholt Vang A6 gl. vejbue Jakob O Grå sokker 10
fr 28-03 Gadevang skov se O-service FIF m.fl. O Spring Cup Nat
lø 29-03 Gribskov Syd se O-service FIF m. fl. O Spring Cup Kl
sø 30-03 Gribskov Syd se O-service FIF m. fl. O Spring Cup Stafet
ti 01-04 Klosterris Hegn SØ-ende Hornbækvej 26H4 HSOK O Karrusel 17
on 02-04 Geelskov se O-service Søllerød OK O SM Nat
fr 04-04 Gurrevang Gurrevej Jørgen J O Grå sokker 10
lø 05-04 Stendal-Ulvedal se O-service Karup O DM nat
sø 06-04 Risskov se O-service Århus 1900 O DM sprint
sø 06-04 Mountainrace Ålsgårde HSOK stig M Grand Prix 10
ti 08-04 Hornbæk Sandagerhusvej 17B4 HSOK Hans H O Karrusel 17
fr 11-04 Teglstrup Syd Gurrevej Knud O O Grå sokker 10
ti 15-04 Egebæksvang Strandvejen 55K3 HSOK O Karrusel 17
fr 18-04 Klosterris Hegn Hornbækvej trekant Annie O Grå sokker 10
sø 20-04 Stenholt Vang se O-service D.S.R. o-sekt. O Kredsløb
ti 22-04 Tokkekøb Hegn Kirkeltevejen Kildeholm OK O Karrusel 17
on 23-04 Ermelunden PI O SkovCup
fr 25-04 Hornbæk V Strandvejen P Agnete E O Grå sokker 10
sø 27-04 Gribskov Nord se O-service Ballerup OK O 3. Divisionsmatch .
ti 29-04 Nyrup Hegn Skindersøvej 37G7 HSOK Kirsten E. O Karrusel 17
on 30-04 Tokkekøb Hegn se O-service OK SG O SkovCup 16

O = Orientering   M = HSOKMotion   S = Skiafd.    F = Fællesarr.    V=HSOKs Venner              Opdateret 18/1-2008
Evt. ændringer vil løbende blive opdateret på Kalenderen på HSOKs hjemmeside www.hsok.dk Her kan du også se akti-
vitetkalenderen for hele 2008.



SOKKEN

7

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

Udkald  til  årets  første  divisionsmatch
Når dette blad udkommer, er der kun en månedstid til
årets første divisionsmatch. Som bekendt er det stadigvæk
i 3. div., vi slår vore folder. I år bliver modstanderne der de
velkendte Herlufsholm og OK73 og OK Midtvest, et
klubsamarbejde mellem Ok Sorø, OC Slagelse og OK Has-
lev. 
Sidste år lykkedes det os at lægge stærkt ud i den første
match i Jægersborg Hegn, hvor vi besejrede samtlige mod-
standere. Jeg håber inderligt, at vi er i stand til at kopiere
den model i år. Men så gælder det om at komme ud af
starthullerne, idet vi i år allerede lægger ud søndag den 9.
marts i Kårup, en af skovene på Holbækkanten. Vi får såle-
des ikke en nyudsprungen bøgeskov at muntre os i, men
hvis den grønne vinter fortsætter, er formen sikkert i top
via deltagelse i klubbens mange træningsløb og i Vin-
tercuppen, og skærmene er stadig lette at skue i den blad-
løse skov, så mulighederne for et godt resultat burde være
til stede.
Naturligvis ligger Kårup ikke lige i nabolaget, men det
gjorde Kongsøre, hvor vi sidste år løb oprykningsmatch jo
heller ikke. Alligevel kunne vi stille med et pæn flok, og
jeg mener ikke, at nogen blev forhindret i at møde op på
grund af afstanden. Umiddelbart vil jeg derfor foreslå, at vi
igen satser på kørsel i personbiler, som vi selvfølgelig fyl-
der op. Naturligvis er det også hygeligt med bus, men for
de fleste betyder det nok, at dagen bliver længere, idet vi
skal køre efter den første starttid og først kan sætte næsen
hjemefter, når den sidste ( det kan sagtens blive mig ) er
kommet i mål. Så regn med kørsel i private biler! Men
ingen må undlade at deltage, fordi de mangler kørsel. Kan
man ikke finde en og køre med selv, så kontakt mig, og vi
finder en løsning.
Jeg opfordrer alle kompasførende HSOKére til at melde sig
under fanerne. Vi skal have alle med, også de helt nye ( der
er nemlig også lette baner for de ikke så øvede ). Tilmeld
jer på listen i klubgården eller via o-service. Hvis I ikke
ved, hvilken bane, I skal løbe, så skriv jer bare på, så finder
Rolf og jeg ud af, hvor I hører til. Jeg vil tro, den sidste til-
melding er omkr. den 25. feb. I kan således nå at melde jer
til ved klubbens generalforsamling, hvis I ikke har gjort det
inden da. 
Vi ses, både ved generalforsamlingen og ved divisionsmat-
chen i Kårup den 9. marts Eva



Priser for 2008
1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år
1/4 side..........600 kr. pr. år

minimum........500 kr. pr. år

Annoncer i sokken

Henv. Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@tele2.dk Tlf.: 49 21 54 32
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Undertegnede har sagt ja til at stå for en MTB-O
afdeling i klubben. Jeg vil godt med denne mail
efterlyse/annoncere efter medlemmer ,der vil
være interesseret i at deltage i arrangementer og
også fremover være med til at arrangere løb.

På nuværende tidspunkt har vi sagt ja til at
arrangere et løb sidst i juni måned i Teglstrup
Hegn. Jeg har forstået på Laus, at der også vil
være et langdistanceløb engang i det nye år.

Det at tilmelde sig til denne MTB-O afdeling
betyder nødvendigvis ikke at man tilmelder sig
til en masse arbejde, hvis vi fordeler opgaverne
bliver det ikke så slemt.

Engang i det nye år indkalder jeg til en planlæg-
ningsaften i klubgården.

Mail til: sjp42@stofanet.dk hvis du er til MTB-O

Med venlig hilsen Tommy

MTB-OO  afdeling  i  klubben

Træningsløb  i  MTB-oorientering
Jeg vil her nævne nogle af de træningsløb der finder
sted i de kommende måneder.
Hillerøds sidste løb er d. 23. februar: St.
dyrehave/Tokkekøb. Mødested: P-plads på frederik
d. VII vej starttid: 11-12
Derudover arrangerer Tisvilde  følgende løb:
10. februar Tisvilde Hegn starttid 9.30 - 10.30  
Mødested: Tisvildes klubhus ved Godhavn station
2. marts Mødested: Asserbo slotsruin
6. april Mødested: Tisvildes klubhus ved God

havn Station
Endelig skal vi jo selv arrangere et vinterlangdistance
træningsløb d. 15 marts i Teglstrup hegn samt omlig-
gende skove. Mere om det senere.

Tommy

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

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne
- for hele familien
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Helsingør Ski- og orienteringsklub indbyder til MTB-O vinterlangdistance
(Kan køres som parløb)

Lørdag d. 15. marts 2008
Terræn og
Kort: Teglstrup Hegn med omkringliggende skove. På både asfalt og skovveje. Det vil være let oriente-

ring med få poster.
Mødested: HSOKs klubhus på Gl. Hellebækvej (v. Helsingør hallen)

Parkering ved hallen. Der er mulighed for bad og cykelvask.
Start og mål: Afstand til start ca. 1500 m. mål ved klubhuset. Der er fri start (put and cycle) på de 2 baner fra 

kl. 10.00 til ca. 11.00.
Baner: Bane 1: ca. 35-40 km. H +D

Bane 2: ca. 20-25 km. H +D
Det er tilladt at følges ad i par!

Præmier: Der vil være lodtrækningspræmier på tværs af klasserne.
Max. Tid: 4 timer, derefter samles posterne ind.

Hjelm: Er påkrævet.
Tilmelding: Klubvis for DOF klubber via O-service.

Øvrige pr. e-mail til sjp42@stofanet.dk med angivelse af
¤ Navn
¤ Klub eller by
¤ Bane
¤ SI-brik nr. Eller leje
Tilmelding senest mandag d. 10. marts

Startgebyr: 40,- kr + evt leje af SI brik 10,-kr
Deltagere fra ikke DOF klubber kan betale på løbsdagen inden start.

Forplejning: Der vil være forplejning i klubhuset i forbindelse med præmieoverrækkelse.
Regler: Der henvises til reglerne for MTB-O i Danmark som kan ses på http://mtb-o.do-f.dk Her skal særlig 

fremhæves:
¤ Kørsel uden for stier og veje er forbudt
¤ Det er ikke tilladt at forlade sin cykel under løbet

¤ Passage af andre ryttere skal ske jf. færdslesloven, altså venstre om.
¤ Det er vigtigt at der vises hensyn til skovens øvrige gæster. 
¤ Ved passage, sæt farten ned. Sig ”hej” og kør videre

Arrangør: Helsingør Ski- og orienteringsklubs MTB-O afdeling

Hvad er MTB-O: Det er orienteringsløb på cykel(evt. MTB). Et minut før starttid får man udleveret kortet med
poster indtegnet. Herefter skal man opsøge posterne i den rækkefølge der er angivet på kor-
tet. Det tilrådes, at man har en solid cykel, en kortholder på styret, en hjelm (krav) samt en
holder til SI-brikken (krav)
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TTiippss  oogg  TTrriicckkss
Hvem har ikke prøvet at løbe og nærme sig næste post.
Ude i øjenkrogen opdager du en eller flere løbere som
målbevidst styrer i en bestemt retning.  Hvad sker der så?
Du ændrer retning og styrer hen mod dem - det virker som
om de har fået øje på en post. Og ganske rigtigt, de har
fundet din post. Hvor heldig kan man være?

Men sådan går det ikke altid. I langt de fleste tilfælde står
du kort efter ved en en post, der ikke har det rigtige num-
mer. Kostbare sekunder er tabt og du må læse dig ind. Du
var i virkeligheden på rette vej, men lod dig lokke af andre
løbere.

Et andet eksempel. Til en stafet bommer hele flokken.
Pludselig står alle stille.  Du kigger mere på om andre har
fået en god idé end du kigger på dit eget kort. Hvis du får
en idé om hvad der er gået galt, tør du ikke løbe væk ale-
ne, for sæt nu det var dig der var galt på den!

Et tredie eksempel. En løber henter dig, hvorefter du slap-
per af med orienteringen. Han/hun må jo være bedre end
dig så du lægger dig i slipstrømmen. Sammen bommer I
fordi ham/hende, der har indhentet dig for et kort øjeblik
løsner på koncentrationen - nu er I jo to personer. 

Kan du genkende nogle af disse eksempler? Jeg har prøvet
det mange gange, men det er noget jeg meget bevidst
prøver at undgå. Det kræver selvtillid at stole på sig selv
og det kræver stor rutine at se bort fra andre løberes
påvirkning, men det kan lade sig gøre. Lad være med at
planlægge dit løb efter hvem du skal hente eller blive hen-
tet af. Løb dit eget løb og opfat evt. andre løbere på samme
måde som du opfatter træerne  i skoven. Altså noget du
ikke skal løbe ind i. Træn det i løb som Vintercuppen, hvor
der er samlet start om som giver sjældent anledning til at
orientere helt alene. Her kan du træne i at løbe dit eget løb,
trods mange andre omkring dig. Det betaler sig i længden.
Prøv det. 

Rolf

BYTTE- OG GENBESTILLINGSAFTEN.
Alle har forhåbentlig efterhånden fået det tøj, som de har
bestilt.
Hvis ikke...da har Mette det sidste uafhentede tøj.
Onsdag d. 27. februar kl 18.30 - 19.30 laver vi en BYTTE-
OG GENBESTILLINGSAFTEN.
Har du klubtøj som ikke passer dig helt, så tag det med,
sælg eller byt det evt. med en anden. Noget af tøjet er min-
dre end forventet ( eller er det julen?) og måske en anden
kan få glæde af det.
Til gengæld vil der være mulighed for at genbestille tøj.
Lige til en orientering så skal der bestilles minimum 5 stk
ialt af en del, før firmaet vil sy det.
Den aktuelle pris på tøjet, som du skal betale, har vi på
dagen d. 27/2.
Der er i øjeblikket forhandlinger med bestyrelsen om even-
tuelt tilskud. Klubtøjsudvalget.

Måske mangler det danske landshold lidt selvtillid for at komme
helt til tops. Her er det damestarten fra NOC på Bornholm.

Her er det Rolf,
der løber i sin
nye dragt. Kon-
gelundens tjør-
nekrat var lidt
hård ved blu-
sen, men det
kan man ikke se
på billedet.

Laus har stor succes med ungdomstræningen hver tirsdag kl. 17
fra klubgården. Stine og Ditte er 2 af de nye ungdomsløbere, som
er startet i HSOK og som er med om tirsdagen.
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NATURA 2000
-om din og min natur i fremtiden

NATURA 2000 er et EU projekt, hvis formål er i alle EU-
landene at lægge fremtidsplaner for bevarelse og beskyttel-
se af naturen. Her i landet har forskellige myndigheder
udarbejdet ideer til områder, man skal forholde sig til, og
det fylder foreløbig 12000 sider. Konsulenter i bl.a. DIF har
gennemlæst materialet og har konstateret, at kun 2% af det
er idrætsrelevant og altså kan få indflydelse på udøvelsen
af forskellige udendørs sportsgrene. O-sporten er jo netop
en sportsgren, der er afhængig af adgang til primært sko-
vene. Læs mere om det under www.vandognatur.dk også
for så vidt angår vore lokale skove, hvor især Grib skov er
nævnt.

Indtil 1/3 2008 kan alle
borgere indsende yderlige-
re ideer til projektet, og vi
skal kende alle naturbe-
skyttelsesorganisationerne
dårligt, hvis ikke de for-
søger at lægge bl.a. o-spor-
ten yderligere hindringer i
vejen. Efter 1/3 skal kom-
munerne i godt 1 år kom-
munevis arbejde videre
med planerne til brug for
en landspolitisk beslut-
ning. Vær opmærksom og
indgå i dialog de steder,
hvor en sådan er mulig, gå ind i brugergrupper, kontakt
politikere. HSOK er repræsenteret i relevante organer, hvor
vi kan påvirke debatten både i relation til NATURA 2000,
men også Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Det er meget væsentligt her at nævne, at o-sporten - så vidt
vi ved - er den eneste organisation, der har indgået aftale

med Skov- og
Naturstyrel-
sen om
beskyttelse af
naturen. I alle
offentlige
skove er der
oprettet
såkaldte
naturzoner
eller vildt-
lommer i 10%
af de enkelte
skoves areal,
hvor o-løbere
kun må fær-

des på de store veje. Sådanne vildtlommer er typisk place-
ret for at beskytte særlige sårbare områder, særlige fugles
reder og tykninger, hvor vildtet kan søge ind, når der er
uro i skoven. Vi skal forsvare denne ordning, og påvirke
beslutningstagere til at respektere o-løbernes positive hold-
ning hertil - og ikke gå videde!!

Søren og jeg har deltaget i et DOF-møde, hvor ovenstående
var på dagsordenen, men forholdene omkring de lukkede
B-skove blev også drøftet. DIF er inde i sagen, og det har

knebet meget at få entydige og seriøst holdbare begrundel-
ser for opretholdelsen af disse lukkede skove. DIF er i dia-
log med miljøministeren herom.

Vi blev også præsenteret for et seriøst og velillustreret og
dokumenteret indlæg af en privat skovejer fra Midtjylland
, der har GPS-sendere påsat en del af sine dyr og på den
måde dagligt kan følge vildtets færden. Også i belastnings-
situationer under jagter og o-løb. Hovedkonklusionen er,
at under begge former bevæger en del af dyrene sig væk
fra deres vante områder - revir - men i løbet af max. en uge
er de tilbage igen - altså bl.a. o-løb belaster ikke dyrene,
således at de forsvinder fra skovene for stedse. Et seriøst
bidrag til at mane myter i jorden.

Palle Br.

Begynderkursus.
Der er muligheder for at komme på kurser rundt omkring i
Nordsjælland. HSOK arrangerer et af dem den 24/2. Du
kan se de øvrige kurser på www.HSOK.dk.

Dato: Søndag den 24 februar

Emne: Tørtræning- dvs. undervisning i klubgården om
kortets signaturer og gennemgang af banen. Derefter er
der løbetur/gåtur i skoven. Dagen slutter med en opsam-
ling og gennemgang af vejvalg, ledelinier og forenkling.

Mødested: Klubgården på Gl. Hellebækvej 63A
Tidspunkt: kl. 13-16.30 : 
Tilmelding og kontakt: Rolf Lund (rolflund@stofanet.dk)

Senest: Tirsdag den 19/2
Rolf

Palle Breuning og...

et egern- hvis nogle skulle være i tvivl?

Typisk situation fra træningsløb. Jørgen Jensen og Erik Klovborg
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O-løbs aktiviteter i foråret

Så er vi godt i gang med 2008 med masser af tilbud, pri-
mært klubbens egne træningsløb.
I øjeblikket kører de søndag formiddag, fra midt februar
lørdag eftermiddag, ofte som karruselløb, samt tirsdag
eftermiddag for ungdom og fredag formiddag hos "De grå
sokker". Herudover er der tilbud fra andre klubber med
Vintercup- og Natcupløb.
Har man ikke nok i disse tilbud er der jo adskillige chancer
for løbetræning og gymnastik i ugens løb. 

Vi skal imidlertid frem til marts måned før der begynder at
ske "noget alvorligt". 
Det bliver vores første divisionsmatch, som foregår 9.marts
i Kårup Skov helt ovre ved Sejerø Bugten.
Langt væk, vel en 125 km hver vej, så der vil formentligt
blive tilbudt bustransport, hvis ikke samkøring kan dække
behovet. Vi er fortsat i 3.division, hvor vi vandt sidste år,
men ikke klarede oprykningsmatchen til 2.division. (Den
anden divisionsmatch foregår i nærmere omgivelser, nem-
lig 27.april i Grib Skov).

Dernæst kommer så årets første "åbne løb", som det hed en
gang, det første kredsløb 16.marts i Tokkekøb Hegn. Deref-
ter kommer Påsken, som falder meget tidligt i år. 

Vi arrangerer som sædvanligt vores Påske Cup fra
20.marts, atter som 4 åbne løb med Flemming Larsen som
stævneleder. Han har lovet at vende tilbage til påskeæg
som præmier, så han ikke risikerer at skulle uddele rødvin-
spræmie til en uventet vinder på 12 år! Vi starter i Dans-
trup med Wolfhard Kliem fra Fredensborg som bane-
lægger, så følger Nyrup med John Miené, Klosterris med
Ole Kyhl og endelig Teglstrup med Rolf. Atter i år har vi
Frank Johansen som banekonsulent for at sikre homogeni-
tet i arrangementet. 
Påske Cuppen er efterhånden et meget påskønnet alterna-

tiv til Påskeløbene i Jylland, hvor jo også en del af klub-
bens løbere traditionelt deltager. Vi ser i øvrigt en del del-
tagere derfra de sidste to dage hos os efter hjemkomsten.

Så er det tid til Spring Cup i weekenden fra 28.marts. De
tre løb foregår i Gadevang og Grib Skov, sædvanligvis
med beskeden deltagelse fra HSOK, primært pga. de høje
priser. Den største fornøjelse vi har af det er nok betaling
for brug af vore kort, dog ikke i år.

April begynder med SM-Nat 2.april i Geels Skov. I år er
det besluttet at SM afvikles som et enkelt løb, hvor der tid-
ligere har været 4 afdelinger. De tre andre løb afvikles sta-
dig, men som almindelige åbne løb, heriblandt vores løb
8.oktober i Teglstrup.

Umiddelbart efter følger så årets første DM-løb, DM-Nat
og DM-Sprint 5.- 6.april ovre i Jylland.

Jakob Vang, klubbens flittigste korttegner er måske sine skader
kvit og kan løbe igen?

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

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

startstedet for næste løb
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70 deltagere  var mødt op til juleløbet 2007.  Derudover var
der omkring 15, som alene mødte op til den efterfølgende
gløg og æbleskiver. Vældigt flot, at så mange mødte op -
både til løb og efterfølgende hygge!

Som følge af hæftigt snefald i egnen omkring julemandens
hjem i Lapland, og div. uheldige omstændigheder vi ikke
vil komme ind på her, var kortene blevet dækket af sne i
større eller mindre omfang. Forskellige dyr, O-løbere og
nisser havde dog trasket over kortene og efterladt huller
(spor) i snedækket, så kortene kunne sagtens bruges (men-
te julemandens hjælper).

Det var dog meget svært for HSOK’erne. På de to længste
og sværeste baner var der ingen som fandt alle posterne!.

Julemandens hjælpere måtte da også til sidst erkende, at
godt nok er HSOK’erne gode til orienterin, men de er
dårlige til dyrespor!

Følgende vindere kunne dog findes:

Julestjerne: John Pihl og Rikke Kofoed

Julehjerte: Leif Kofoed og Karina Dixen

Julelys: Steen Knudsen og Lin Røpke

Julenisse: Maja Brinch

Efter løbet var der julehygge med æble-
skiver, gløg og kager, samt uddeling af
præmier til vinderne.

Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesiden under:

"Faste poster"
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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
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Den 15.dec havde jeg indbudt interesserede til at komme
og være med til at bage i klubgården. Da jeg dukkede op
medbringende ting og sager, var der glædeligt mange, som
var troppet op. I alt var vi en snes, hvoraf de 14 var ung-
dommer. 

Så var det bare om at få ærmerne smøget op ( selvfølgelig
efter en gang håndvask ), og så blev der ellers rullet,
udstukket og skåret ved det store runde bord. En af de
voksne påtog sig jobbet som ovnmester, og derefter kunne
den vigtige fase: pyntning af kagerne finde stede. Også
julekagemanden, som jeg havde bagt hjemmefra, skulle
dekoreres, og det blev han efter alle kunstens regler. Fabri-
kanter af krymmel og snold ville have gnedet sig i deres
små hænder, hvis de havde set resultater!

Efter et par timers hektisk aktivitet, hvor alle havde givet
en hånd, eller flere hænder, med, kunne vi gå til næste trin
af projektet: smagning af de fremstillede produkter! Efter
den indledende øvelse med æbleskiver ( dem havde vi nu
ikke lavet selv ), gik vi over til smagsprøverne og blev eni-
ge om, at det ville være forsvarligt at stille resultatet frem
for gæsterne den følgende dag. 

Ind imellem var der også blevet stunder til lidt dans om
det smukke juletræ. Den aktivitet var dog forbeholdt

Den  store  kagebagedag

pigerne, mens drengene
nøjedes med at se på. 

Det var en eftermiddag med
hektisk aktivitet i en jule-
hyggelig stemning! Mon
ikke vi også i år skulle satse
på en kagebagedag dagen
før juleløbet. Jeg håber, man-
ge igen har lyst til at være
med!

Eva

Familieorientering
Familieorientering blev i det Herrens år 2006 lanceret som et nyt
tiltag i HSOK - en event, der gør det muligt for "børn" i alle aldre
at stifte bekendtskab med orienteringssporten og med mulighed
for guidning undervejs. Efteråret 2007 blev for dette nye tiltag en
rigtig stor succes - så stor, at der fremover vil være tilbud om del-
tagelse i Familieorientering dels i forårs- som i efterårssæsonen.

Vi har haft den store glæde at se 32 glade og forventningsfulde
nye orienteringsløbere i skoven i løbet af de 5 tirsdage, hvorover
familieorienteringsløbene blev afholdt - og blandt disse 32 mange
gengangere - så dette tiltag er kommet for at blive. Der har været
stor ros til  klubben for arrangementet som idé, til banelæggerne
for udfordring og ikke mindst til Evas altid herlige kage.

Minna
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Morakkerrliste for HSOK's træningsløb pr. 31/12 2007
Banelægger får 2 point rev. 18-01-08 Jørgen Jensen
Navn I alt 14/8 21/8 28/8 11/9 18/9 29/9 20/10 27/10 17/11 24/11 2/12 9/12 16/12 26/12

HSOK deltagere 23 12 11 22 18 17 9 15 28 8 13 12 65 20
1 Jørgen Jensen 13 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jan Larsen 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Palle Breuning 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Stine Berg Sørensen 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Peter Larsen 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Torben Bagger 9 1 1 1 1 1 2 1 1
7 Mogens Waidtløw 8 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Flemming Larsen 7 1 2 2 1 1
9 Gull-May Knudsen 7 1 1 1 1 1 1 1

10 Ruth Waidtløw 7 1 1 1 1 1 1 1
11 Hans Lassen 6 1 2 1 1 1
12 Jette Lassen 6 1 1 1 1 1 1
13 Laus Seir 6 1 1 2 1 1
14 Lin Røpke 6 1 1 1 1 1 1
15 Lisette Drejer 6 1 1 1 1 1 1
16 Minna Warthoe 6 1 1 1 1 1 1
17 Tommy Jensen 6 1 1 1 1 1 1
18 Torsten Bjørn 6 1 1 1 1 1 1
19 Birgitte Krüger 5 1 1 1 1 1
20 Karina Dixen 5 1 1 1 1 1
21 Lene Jensen 5 1 2 1 1
22 Nikki Warthoe 5 1 1 1 1 1
23 Preben Brinch 5 1 1 1 1 1
24 Erik Klogborg 4 1 1 1 1
25 Flemming Wendelboe 4 1 1 1 1
26 Henning Jørgensen 4 1 1 1 1
27 John Miené 4 2 1 1
28 Ole Hansen 4 1 1 1 1
29 Søren Østergaard 4 1 1 1 1
30 Bent Christensen 3 1 1 1
31 Christian Fisker 3 1 1 1
32 Jørgen Kjærlund 3 1 1 1
33 Jørn Steffesen 3 1 2
34 Knud Engelsholm 3 2 1
35 Knud Høyer 3 1 2
36 Mette Bertram 3 1 1 1
37 Nivi Warthoe 3 1 1 1
38 Torben Caroc 3 2 1
39 Benny Olsen 2 1 1
40 Bjarne B. Jensen 2 1 1
41 Erling Bergman 2 1 1
42 Frank Eising 2 1 1
43 Gerda Jensen 2 1 1
44 Hans H. Andersen 2 1 1
45 Hans Jessen Jensen 2 1 1
46 Henrik Bang 2 1 1
47 Inger Østergaard 2 1 1
48 Jakob Vang 2 1 1
49 Jonas Kliem 2 1 1
50 Marianne Hyllestad 2 1 1
51 Marie Krogsgaard 2 1 1
52 Mette Hansen 2 1 1
53 Ole Vexø 2 1 1
54 Rikke Kofoed 2 1 1
55 Rolf Lund 2 1 1
56 Silas Norddal 2 1 1
57 Stine Eising 2 1 1
58 Torben Seir Hansen 2 1 1
59 Xenia Norddal 2 1 1
60 Agnete Egede 1 1
61 Agnete Vetter 1 1
62 Annie Maltby 1 1
63 Bendt Nielsen 1 1
64 Elisabet Holst 1 1
65 Eva Müllertz 1 1
66 Felix Bagger 1 1
67 Gert Ottenbros 1 1
68 Henrik Holst 1 1
69 Inga With 1 1
70 Jan Knudsen 1 1



SOKKEN

17

GRÅSOKKER

GRÅSOKKERNE
Helsingørs måske største kramme-
klub, ses her på deres populære
fredags-orienteringsløb. 
Efter løbet er der hyggeligt samvær
med den medbragte mad i klub-
gården. Som regel er der også en
fødselsdag der lige skal fejres. Ikke
så mærkeligt, at det er en af de
mest aktive afdelinger i klubben.
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HSOK´s  VENNER´s  21. Alpetur 2008 er nu planlagt.

Turen går til Østrig, Fulpmes i Stubaital

Der er reserveret dobbeltværelser
med bad/toilet og halvpension på:

http://www.alphof-tirol.at/

Vi overnatter i dobbeltværelser med bad/toilet og med halvpension. 
På udturen i Hof på Hotel Central, og på hjemturen i Dessau på Dormotel Parkhotel. 

Afgang fra Helsingør/Espergærde fredag morgen d. 22. august 2008, hjemkomst søndag d. 31.
august 2008 sidst på dagen. Da Dessau ligger længere nordpå, regner vi med at nå en tidligere fær-
ge end sidste år.

Transporten vil også i år være med Anchersens Turistbusser, med Leif Nykvist bag rattet i en ****
bus.

Prisen på turen er kr. 4.500,-, baseret på 40 deltagere.

I begrænset omfang er der mulighed for enkelværelse mod et tillæg pr nat på
kr. 60,- på Hotel Alphof og kr.115,- på Hotel Central/ Parkhotel. 

Tilmelding til turen sker ved indbetaling af depositum: kr.600,- på foreningens konto i Jyske Bank:
5063 1126 468, noter " Jeres navn og Alpetur 2008" på indbetalingen.

Deltagelse sker efter "først til mølle" princippet. Medlemmer indmeldt i klubben før 2008 har fortrin
frem for senere indmeldte.

Sidste frist for tilmelding 31. marts 2008.

Deltagerne skal selv sørge for nødvendige forsikringer.

Überbergführer Jakob Vang tilrettelægger vandreturene 
og giver gerne yderligere oplysninger vedr. turen.

Endeligt program for turen bliver tilsendt tilmeldte i juni 2008.

Med venlig hilsen

Jakob Vang & Pierre Klitgaard

Vi ser frem til mange tilmeldinger - Husk senest 31.3.2008
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MTB-orientering
Har du mod på at deltage i MTB- orientering , så
kom og vær med til cykeltræningen hver søndag 
kl. 9.30 fra Klubgården. Vi er 5-10 stk. der kører ca.
2½ time, hovedsageligt på store stier. 
Vi har et par ryk undervejs, men der samles altid
op så vi kommer samlet hjem.

Når uheldet er ude,
er det godt der er
flere til at hjælpe
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Ja, nu står endnu en spænden-
de løbesæson for døren !
Det er nu, man kan håbe, at det
sure løbe slid, i den mørke og
noget triste vinter, gi'r bonus.
Jeg håber da også, at alle virke-
lig har givet den en skalle på de
mørke aftener enten alene eller
i klubben. - Efter fremmødet i
klubben at dømme, så må der
være mange som selvtræner og
ikke helt vil vise de øvrige atle-
ter deres sande super form!
Jeg håber vi også i år kan stille
med flere rigtig stærke hold i
Craft Grand Prix serien - både
på dame og herresiden. 
Selvom du er 35, 44 eller 57 år
er det OK at løbe med på et
HSOK hold. Og det er også helt
OK at have lidt ambitioner. Et
nummer på brystet og adrenali-
nen koger i blodet - det er her
man mærker, man er i live!     
Så kom nu ! Skriv jer på listen
med Craft Grand Prix løb i klu-
bgården. Sæt kryds ved de løb,
du/I forventer at deltage i, så

sammensætter vi holdene. 
Som formand for motionsafde-
lingen mener jeg, at Craft
Grand Prix serien har fundet sit
leje med ca. 200 deltagere pr.
løb. De enkelte løb er ved at
være "indkørte", og ligger nu i
mere eller mindre faste ram-
mer. Løbs deltagerne har fun-
det deres favoritter; enten den
klassiske 10 kilometer, en kupe-
ret 5'er, et tungt strandløb eller
et ekstremløb i Hornbæk Plan-
tage - Der er løb for enhver
smag ! - Hvert løb sin egen
charme !
I forhold til tidligere år sker der
dog i år lidt ændringer. For det
første er Puls 3060 kommet
med igen i Craft Grand Prix.
Det betyder, at vi nu skal løbe
det klassiske Espergærdeløb
igen. For det andet vil det i år
være gratis for børnene at del-
tage i Craft Grand Prix serien. -
Vi får ikke noget tilskud fra
kommunen, som en anden fore-
ning i kommunen ellers får! -

Men vi klarer os nok alligevel!
En tredje og nok så vigtig
ændring er tidtagningen! - Vi
arbejder i øjeblikket på højtryk,
for at kunne præsentere en ny
form for tidtagning. Intet er
dog afgjort endnu, men vi
håber, at vi - måske ikke til det
første løb, men så senere - kan
tage systemet i brug hurtigst
muligt. Det vil gøre at resultat-
formidlingen vil være online
med det samme, at man som
deltager kan se resultatet af
sine anstrengelser med det
samme og at det bliver muligt
at betale online.
HSOK skal stadigvæk arrange-
re fem løb, nemlig HSOK
Forårs Cross, Mountainrace,
Beach Run, fitnessdk løbet og
Helsingørmesterskabet.
Det er mit håb, at vi stadig kan
afholde løbene i gode rammer,
men det kræver, at der er hjæl-
pere til alle fem løb!
Jo flere hjælpere, jo mindre
arbejde! Johansen

Craft Grand Prix
2008

Craft Grand Prix 2008 
LØB DATO TID DISTANCER
HSOK Forårs cross Lørdag den 1. marts Kl. 14:00 & 14:15 1.5 & 6.0 km
Mountainrace Ålsgårde Søndag den 6. april Kl. 10:00 & 10:20 1.5 & 6.3 km
Tikøb 5’eren Onsdag den 7. maj Kl. 18:30 & 18:45 1.0 & 5.0 km
Espergærdeløbet Søndag den 8. juni Kl. 10:00 & 10:15 1.0 & 5.0 km
Beach Run Hornbæk Tirsdag den 26. august Kl. 18:30 & 18:45 1.0 & 3.5 km
Fitnessdk løbet Torsdag den 18. september Kl. 18:30 & 18:45 1.2 & 5.0 km
Helsingørmesterskabet Lørdag den 1. november Kl. 14:00 & 14:15 1.5 & 10.0 km
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Stieler Memorial" er et årligt tilbage-
vendende 5 km løb i naturskønne
omgivelser. Løbet blev igen i år
afholdt i Teglstrup Hegn / "Sydsko-
ven." Med start og mål ved Gurre-
vej/Ørnholmvej.
Det femte løb, i en forhåbentlig lang
og traditions-
rig epoke,
blev afholdt
den sidste
lørdag i
november -
som "traditio-
nen" byder.
På denne, lidt
rå men allige-
vel dejlige
solskinsdag
havde 17 atleter valgt at sætte hinan-
den stævne og eventuelt revancherer
sig for indsatsen eller mangel på sam-
me i forbindelse med "Helsingør
Mesterskabet/Klub 10'eren."
Løbet blev "skudt" i gang af forman-
den for Motionsafdelingen, der des-
værre ikke deltog i selve løbet på
grund af en skade. Men han cyklede
med rundt og sørgede for at alt forløb
korrekt

De 17 deltagere kom godt af sted,
men blev hurtigt splittet i mindre
grupper. Front gruppen med Rolf L.
og den genopstandne Keld O. fik hur-
tigt et mindre hul. Rolf havde dog
hele tiden kontrol over begivenheder-
ne og Keld lå "fast" ca. 30 meter efter.
Rolf viste på de sidste 2½ km, hvor
pokalen i år skulle stå! Og han vandt
sikkert i tiden 17:48 - En helt OK tid,
når man tager rutens beskaffenhed i
betragtning. Keld kom i mål i tiden
18:00. - En rigtig flot præstation - Der
bliver vist trænet flittigt i forbindelse
med arbejdet...
På mellemhånd lå Bjørn T. alene. -
Men han løb også et rigtig flot løb og
blev en sikker nummer tre i tiden

19:45. - Hvis det havde været nødven-
digt kunne han sikkert have skruet
lidt op for tempoet.
I forfølger gruppen med Steen-Ole,
Michael C., Bent S., Rasmus B. og Jan
T. blev der også kæmpet godt om pla-
ceringerne, men det blev Steen-Ole, 

der trak det længste strå. Han kom i
mål i tiden 20:21. Michael C. blev 5'er i
tiden 20:43 tæt forfulgt af Bent S.,
20:50, der vandt spurt opgøret med
Rasmus B., 20:51. Jan T. kunne ikke
rigtig følge med på den sidste skrappe
stigning kort før mål og blev nummer
8 i tiden 20:56.
Resten af feltet kom i mål som perler
på en snor - én ad gangen havde de
indset, at de kunne hente eller blive
hentet af hverandre.- Se resultatlisten.
Bedste pige/dame
blev Lin R., der
gennemførte
ruten i tiden
24:49.
Ellers var det
dejligt at se
"Kongen af Ørn-
holmvej", Jesper
Stieler, med løbe-
sko på igen! - Han har
ligesom en del andre i klubben været
plaget af skader og har ikke kunnet
løbe længe.
Alle deltagere var i store træk tilfred-
se med deres præstationer, specielt
når rutens beskaffenhed tages i
betragtning. - Det er en yderst kuperet

og hård rute. Men sådan skal en rigtig
"Stieler Memorial" også være !
Efter løbet var der, som tradition
byder, varm kakao, hjemmebagte bol-
ler og præmieoverrækkelse i "slottet
på Ørnholmvej."
Rolf Lund kunne med tilfredshed
modtage den flotte vandrepokal og
tilhørende 1. præmie: En flot jakke -
Det er nu tredje gang den gode hr.
Lund vinder løbet og dermed har han
også hjemtaget pokalen til ejendom!
Lin R. blev som nævnt vinder af dame
klassen og for den præstation fik hun
også en fin præmie.
Og så var der ellers mange flotte lod-
træknings præmier, der gjorde glæde
blandt de deltagende atleter.
Alle udtrykte stor tilfredshed med
arrangementet; en god, sej og velku-
peret rute og et veldækket bord efter-
følgende. 
Vi ses i 2008 ! - Den sidste lørdag i
november !!

Resultatet af “Stieler Memorial 2007”
Placering Navn Tid
Herrer - 1 Rolf L. 17:48
2 Keld O. 18:00
3 Bjørn T. 19:45
4 Steen-Ole 20:21
5 Michael C. 20:43
6 Bent S. 20:50
7 Rasmus B. 20:51
8 Jan T. 20:56
9 Dennis C. 21:25
10 Henrik 21:49
11 Ivan B. 21:56
12 Henning B. 23:16
13 Jan A. 23:46
14 Jesper S. 24:22
15 Kurt A. 24:36
16 Lars R. 24:50

Kvinder - 1 Lin R. 24:49
Johansen

SSttiieelleerr  MMeemmoorriiaall  22000077
- Endnu et fint løbe arrangement
i HSOK! - Deltager rekord med
17 friske atleter til start    
- Rolf Lund vandt pokalen til ejendom!
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Onsdag den 16. januar 08 blev der
afholdt møde Motions afdelingen.
Tilstede var 11 friske og aktive med-
lemmer.
På mødet blev de kommende arran-
gementer i afdelingen drøftet. - Det
drejer sig i første omgang hovedsag-
ligt om "Craft Grand Prix 2008." -
Men alle afdelingens arrangementer i
det kommende år blev drøftet. Det
drejer sig udover Craft Grand Prix
2008 om "Kvindeløbet," "Duathlon
08," "Stieler Memorial 08," aktiviteter
i "Cykelafdelingen", herunder "Cross
duathlon"/"Craft cuppen" samt
"cykel enkeltstarten."
Derudover blev også de daglige
opgaver i motionsafdelingen drøftet.
- Blandt andet "træningsplaner,"
"trænere," "Hjemmesiden," "SOK-
KEN," samt om vi i det kommende år
skal deltage i DHL-stafetten.
Vedrørende Craft Grand Prix 2008, så
kunne motionsformand fortælle om
et yderst konstruktivt møde mellem
de deltagende foreninger; Tikøb I F,
Puls 3060 og HSOK. - Alle glædede
sig til at komme i gang med den
kommende løbs serie. Der er aftalt,
hvem der gør hvad og hvornår. -
HSOK skal arrangere fem løb i serien
og har derfor ligesom taget teten. - Vi
skal stå for pressedækning, indskriv-
ning og resultatformidling. - Og i den
forbindelse håber vi meget på, at vi
kan tage en ny form for tidtagning i
brug! Det er et meget stort ønske!!
Ellers er de største sponsorater på
plads; Craft er hovedsponsor for seri-
en. - De giver store præmier til hvert
af de 7 løb. Michaels Cykler stiller en
cykel på højkant i forbindelse med
det sidste og afsluttende løb i novem-
ber. Murermester Lars M. Nilsson
ved David Nilsson sponserer "HSO-
K's forårs Cross" & "Helsingørme-
sterskabet i landevej," fitnessdk at
sponserer "fitnessdk løbet." Og Same-
Same, Espergærde, er også med ved
hvert af løbene. - Alt i alt en række

rigtig flotte sponsorater med præmi-
er for over 15 000 kr. ved enkelte af
løbene!
I forbindelse med vores del af afvik-
lingen af Craft Grand Prix 2008 har
Bo Søby givet tilsagn om, at han sam-
men med Stig vil stå for presse-

dækningen.
Ivan B. & Søren C.

fortsætter med at
være tov holdere
for "Forårs
Cross'en" samt
"Beach Run" -
Det havde
været min for-
håbning, at

andre ville mel-
de sig som tov

holdere for et eller
flere af de øvrige tre

løb, men det skete ikke. Derfor skal
formanden desværre gå tiggergang i
forbindelse med disse løb...
I forbindelse med indskrivning så har
Per J. givet tilsagn om assistance. Vi
håber, at Sisse og Lone, der var med
ved de sidste løb i 07, vil hjælpe igen
sådan, at vi får et slagkraftigt ind-
skrivningshold! 
Ud over de ovennævnte gav de øvri-
ge deltagere ved mødet tilsagn om at
være behjælpelig på den ene eller
anden måde i forbindelse med vores
løb. - Så det skal så ment nok gå!
Desværre var
der ingen
kvinder, der
deltog i
mødet. - Det
betyder, at der
ikke er nogen
tov holder på
det kommen-
de "Kvinde-
løb." - Det vil
være rigtig
trist, hvis løbet
ikke bliver
gennemført til

august. I sær da sidste års løb var
med deltager rekord! - Det viser med
alt tydelighed, at der er behov for
løbet! - "Så kom på banen piger!"
Der var desværre heller ingen aktive
fra "cykelafdelingen" tilstede ved
mødet. - Det giver et mindre vaku-
um. - Hvem tager sig af aktiviteterne
i underafdelingen? - Herunder even-
tuelt det kommende "Cross-duath-
lon" og "Enkelstarten."
Træningsplanerne i motionsafdelin-
gen fortsætter med Jørgen O. og
undertegnede som tov holdere. 
På trænersiden har efteråret været
hårdt ramt. Det har været Jørgen O.

og Leif K, der
har taget et
meget stort
slæb! - Og
mange tak
for deres
indsats! -
Men der er
lys i mør-
ket!
I forbindel-
se med
hele tiden
at være
synlige,

ikke bare i
klubben, men også for omverden er
vores hjemmeside meget vigtig. -
Michael K. vil gerne være med til at
bringe de sidste nyheder og billeder
frem på skærmen.
Undertegnede er arrangør af de lidt
mere uofficielle løbs arrangementer i
klubben. Her tænkes først og frem-
mes på "Klubmesterskabet i duath-
lon" samt "Stieler Memorial." - To
gode og sociale arrangementer. 
Tak for den positive og konstruktive
deltagelse ved mødet!

Johansen

MMøøddee  ii  MMoottiioonnss  
aaffddeelliinnggeenn  

oonnssddaagg  ddeenn  1166..  jjaannuuaarr  0088
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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

Turen til Ramundberget i Sverige er fuldt besat og er klar
til afgang i uge 7

Der er ikke meget der tyder på vi får  sne i år.
Her ses Henrik Bang og Flemming Larsen i Teglstrup
Hegn for nogle år siden
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Ramundberget

Vi er nu 42 sneglade skitosser som er klar til HSOK`s  årli-
ge skitur.
Alle pladser er besat, og flere ville have deltaget hvis vi
havde haft plads i bussen.
Praktiske oplysninger :
Afg. Klubgården  lør. d. 9/2 kl. 19.30    Ank. Søndag mor-
gen, hvor vi spiser morgenmad sammen
i restauranten.  Nøgler forventes først udleveret  ved 14-
tiden…
Hjemrejse.  Efter grundig rengørring af hytterne pakker vi
bussen og vender næsen hjemad
Søn.d. 17/2 kl. 11.00.
Indkøbsmulighederne i den lokale butik er ikke noget at
prale af. .. kun fornødenheder….
Af hensyn til begrænset bagageplads er reglen:  begræns
begræns  (der er ingen ledige pladser)
Hva`mæ`øl..!   vi kan bestille, så det kommer med bussen.
Gi` mig besked hurtigst muligt.
Husk at hver hytte i år stiller med en mindre aktivitet til
fælles glæde f.eks.: varme boller, sneboldkamp,
Rumperally, bål og pølser, et lille O-løb eller !!!!  og glem
endelig ikke kamera til dokumentation i "SOKKEN"

Rejsetider: Jeg har planlagt afgang fra klubgården lør. d.09-
02  kl. 19.30
Forventet afgang Ramundberget: søn. d. 17-02  kl. 11.00
Husk !  den lokale shop har kun et lille udvalg af fornø-
denheder.

Lars

Hytteoversigt.

HERREHYTTEN :                    
Fl. Larsen
Henning  J
Tommy  J
John  P
Arne  O
Palle  B

ØSTERGÅRDHYTTEN :
Inger
Emilie
Anna
Steen
Emilie R
Henrik H R

O-HYTTEN :
Mette  H
Laust  S
Flemming  V
Birgitte  K
Morten  K
Mads  K

DRENGEHYTTEN :
Michael O
Andreas O
Julius L
Torben S
Nikki W
Minna W
Annette H 

FØRERBUNKEREN :
Jørgen O
Lisbeth  E
Ivar  E
Lene  J
Rolf  L
Lasse 
Lin
Lis
Lars  R

BLINDEHYTTEN :
Marie  C
Arne  C
Henin  N
Ulla  N
Simon  N
Per Martin
Hanne  G
John  G



Der  er  fuld  gang  i  forberedelserne
til  årets  vasalop.  
Vi er 7 HSOKère som prøver med 90 km. vasaløb i år :
Steen Kruse, veteran (over 30 løb),Gitte, Christian, Martin,
Torben Henrik Holger og Lars.
De fleste af os har allerede
været en del på sne i denne
sæsson, men ellers går
størstedelen af træningen
med løb, cykkel og rulleski.

Henrik Holger og Lars Har
deltaget i rulleski DM
(lang) 30 km., med
plac.som nr. 5 og nr 3. det
var ok.

Videre deltog Henrik Hol-
ger, Lars og Christian i
"Vasatesten".  Christian løb
50 km. Lars og Henrik Hol-
ger løb 70 km. og kom flot i
mål som etter og toer, 10
min. før de næste.

Som noget nyt stiller vi i år med et vasastafethold fra
HSOK.  Stafetten løbes to dage før selve Vasaloppet og hol-
det består af fem mand,som deler 90 km. i . 2x24 km - 12
km- 13 km.- og 7 km. (det blir` en hård uge).

Jeg har selv haft lejlighed til at teste sporene mellem Mora
og Oxberg et par gange i denne sæson, og det virker super-
fint.
Fra i år bliver der indført en ekstra stigning umiddelbart
inden spurtstrækningen på hovedgaden - Den giver lidt ny
spænding for TV-seerne.

Da DM i langrend ligger i ugen og weekenden op til
KLUBTUREN til Ramundberget er det desværre umuligt
for HSOKerne at deltage.  -Men heldigt for de andre

Lars
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NYE O-LØBERE
Alle i klubben kender motionsløbere.

Har du spurgt de pågældende
om ikke også hjernen skal

motionere, medens de løber??
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Ski, snowboards, skistøvler, huer, jakker, goggles, handsker,
slibning/reparation, bukser, fleece, skistave, solbriller, blades,
tasker, snowboardstøvler, beanies, rygsække, undertøj, trøjer,
windstoppers, t-shirts, lavinesonder........??

Vi har udstyret !!

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

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

Gør han det igen?
Lars har de sidste 2 år været bedste dansker i
Vasaloppet og hver gang forbedret sine tider.
Kan han virkelig gøre det igen, han har i hvertfald
været meget flittig med rulleskitræningen og været
flere gange på sne. Så vi venter spændt og følger
løbet i fjernsynet den 2. marts



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


