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Orienteringsklub
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DEADLINE
fredag d. 1. august

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

Klubbens bestyrelse:
Formand: Fl. Larsen
Topasvej 8
Kasserer: Gull-May
Kronb.havebyvej 17
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Torben Seir H Midgårdsvej 4
Motion:
Stig Johansen Dalvænget 10
Ski:
Lars Røpke
Baldersvej 41
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A

3060 Espergærde 49 13 12 84
3000 Helsingør 49 21 67 32
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

fllarsen@image.dk
gmj.knudsen@stofanet.dk

49219714
49 20 33 23
49 21 41 35
49 20 26 06

seir@post.tele.dk
stig.johansen@platugle.dk
roepke@live.dk

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer
Sekretariat:
Pr.:
Eva Müllertz
Klubtøj:
Mette Hansen
Materiel: Arne Olsen
Klubg.form.: Hng. Jørgensen

hsok-tilmelding@stofanet.dk

3000 Helsingør
Gurrevej 116 b
Gl. Hellebækvej 25B
Abilgårdsvej 19
Gl. Hellebækvej 19 d

49 26 38 03
49 21 31 51
49 20 17 55
49 21 84 86

eva.mullert@tele2.dk
lamet@stofanet.dk
olai@stofanet.dk
hogsjorg@stofanet.dk

3060 Espergærde 49 20 15 16
2970 Hørsholm 45 86 10 70

anoerregaard@yahoo.dk
allyk@get2net.dk

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

HSOK's venner:
Formand:
Kasserer:

Anni Nørregaard Sct Georgsvej 5 B.
Anna Lise Lyk Stampetoften 38

Faste træningstider:

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 afdelingsmedarbejder eller til Kurt Jørgensen. 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

Klubbens
trænere:
Orientering:
Ungdom:
Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 16.45
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 17.00
Fred.: kl. 10.00
Fred.: kl. 13.30
Lørd.: kl. 09.30
Lørd.: kl. 11.00
Lørd.: kl. 13.00
Sønd.: kl. 09.30
Sønd.: kl. 10.00
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykling tempokørsel, 37 km. .....Klædefabrikken Ndr. Strandvej
O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Løbetræning (interval "Sjoskerne") .........................Klubgården
Terræntræning .......................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Cykling rolig kørsel, ca. 70 km..Klædefabrikken Ndr. Strandvej
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Cykeltræning langtur.............Klædefabrikken Ndr. Strandvej
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

A dresseæ n d r i n g e r, t i l f ø j e l s e r, e v t . e - m a i l a d r e s s e r
til klubbladet skal meldes til Kurt.

Kontingent
½ årligt

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

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
Forsidebilledet

Foto: Søren Østergaard

John Miné fra SM-stafet i Grib Skov 2008
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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

SOKKEN
nedagen er skovens beskaffenhed på løbsdagen. Der er nemlig
også i denne skov desværre sket store skovrydninger, men det
urovæggende er, at skovens gigantmaskiner, der kan rydde en
hel skov på ingen tid, fortsat står "parkeret" lige midt i løbsområdet!
Nu er HSOK jo (endnu) ikke i 1. division, men vi ved allerede nu,
at vi til efteråret skal kæmpe mod det tabende hold i 2. division i
nævnte matcher, hvor vinderen i septembermatcherne får fornøjelsen at blive eller rykke op i 2. division, så hvorfor ikke os?
Når man i dag åbner sin avis og/eller Internettet, så kan man
ikke undgå at læse om alle de fordele, der er ved at dyrke motion,
hvor konklusionen bl.a. er, at for at undgå nutidens livsstilssygdomme, så er motion det bedste middel!
Om alle disse udmærkede indlæg i samfundsdebatten har sat sit
præg på HSOK´s aktiviteter her i foråret, skal jeg ikke kunne
sige, men jeg kan med stor glæde konstatere, at alt hvad vi har
"rørt ved" her i 2008 har været med en forøget deltagelse end i
tidligere år.
I Grand Prix-seriens 3 afdeling - Tikøb 5éren - var der omkring
350 deltagere, hvilket er rekord for serien. Selv om Stig Johansen
og hans team gør et flot stykke propagandaarbejde omkring løbene, så skal interessen for at motionere også accepteres, og det er
måske en holdningsændring generelt i samfundet, der er ved at
ske - herligt!
Et tilløbsstykke blev også vores årlige klubmesterskabsløb, der
fandt sted den 6. maj fra klubgården og - traditionen tro - med
Laus som banelægger og Mette som hans uundværlige assistent.
Det var et dejligt løb, der også i år blev krydret med en "drillepost", men det er en god måde at huske løbene på, så tak Laus ,
igen, igen.
Efter løbet var der fællesspisning i klubgården, hvor op mod 60
klubmedlemmer deltog! Der er vist mange år siden, at vi har
samlet så mange spisende medlemmer, hvor maden i øvrigt var
tilberedt af "Jomfruen & Kokken" men arrangeret af formanden
for arrangementafdelingen, Søren Østergaard med familie - tak
for det.

Allerede om godt 1 måned ligger en ny udfordring for os. Det er
det svenske etapeløb "3 Skåninger och en Dansk" der afvikles for
11. gang, og også denne gang har vi påtaget os at stå for afviklingen af 2. etape, der afvikles lørdag formiddag den 28. juni i
Nyrup Hegn, hvor "Nyruphus" er udset som stævnecenter. Som i
de sidste år, har Laus påtaget sig rollen som banelægger, så jeg er
sikker på, at deltager får en god oplevelse i Nyrup Hegn.
Lige fra første færd har dette arrangement også haft glæde af en
stigende deltagelse, om end at stigningen de sidste par år har
været "fladet" lidt ud. Det er dog mit bud, at der nok skal kommer omkring 700 deltagere, hvoraf 99 % vil være svenskere. Det
er dog ikke kun fra Skåne, at deltagerne kommer, men fra hele
Sverige, hvor mange o-folk benytter lejligheden til at holde oferie og i den forbindelse er Helsingør et godt trækplaster.
Vi skal naturligvis også selv holde os i gang, hvilket vi bestemt
også har gjort. Både i forårets "Spring Cup" og under SM-arrangementerne var vi meget flot fremme og i "Sokken" eller på vores
www.hsok.dk, lægges der op til nogle spændende kommende
arrangementer, der bestemt lige er noget for os! Der skal bl.a.
være European Masters Games i Sverige, der afholdes i perioden
1. - 5. september, hvor orienteringsløbene foregår omkring Kristianstad, altså kun godt 100 km. fra Helsingborg. Rolf har lovet at
være tovholder i denne sag, der om ikke andet må være et fantastisk træningsoplæg til DM-arrangementerne senere i september
på Rømø.
Også Bjarne B. har et arrangement på tegnebræddet! Det er "sommerdoublen", der skal finde sted 27/8. Oplægget lyder meget
spændende, men læs selv herom under vores hjemmeside, og tilmeld dig så! Måske er der fællesspisning efter løbet?
Der er også lagt en plan om igen at deltage i det årlige svenske
stævne "43-Kävlen", hvor vi om muligt vil stille med et rent
HSOK-hold, men det kræver 10 personer, men jeg håber det lykkedes at gennemføre planen, men også om dette løb: Se hjemmesiden.

Og arrangementformanden har travlt! Søndag den 18. maj står
HSOK for afviklingen af Østkredsens 1. og 2. divisionsmatcher,
hvor selve løbet finder sted i Krogenberg Hegn med græsarealet
ud for "Marianelund Kro" som stævnecenter og med Søren Ø. og
Leif Kofoed som hhv. stævneleder og banelægger.
Her er der nok også tale om rekorddeltagelse, idet der p.t. er tilmeldt 602 deltagere, hvortil kommer deltagelsen på de åbne
baner, hvor disse først behøver at tilmelde sig på selve dagen. Så
der bliver noget at se til også for "Vennerne", der har lovet at stå
for kiosken.
Det eneste der kan gøre mig lidt nervøs her et par dage før stæv-

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gas- og oliefyrsservice:

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

God sommer! Flemming Larsen

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Hvad får
ungdomsmedlemmer i
tilskud?
Som ungdomsmedlem betragtes medlemmer til og med 25 år.
Tilskud til startafgifter i konkurrenceløb:

Indmeldte (7 stk)
Carsten Thye Agger (senior)
Mette Kirstine Agger (senior)
Søren Thye Agger (ungdom)
Dageløkkevej 47
3050 Humlebæk
Pernille Møller (senior)
Rolfsvej 7
3000 Helsingør
Emil Borup (Ungdom)
Bjergegade 10 B II tv
3000 Helsingør

HSOK yder et tilskud, så udgiften for ungdomsløberen højst bliver 25 kr. pr. start. Det
er en forudsætning, at du møder til start og stiller op for HSOK.
Deltagelse i klubbens egne træningsløb, klubmesterskaber og lignende er gratis.

Transporttilskud:

Transport til stævner og lignende ydes med 0,40 øre pr. km pr. ungdomsløber i bilen. Til
færgeoverfart/broafgift ydes ¼ af billetprisen pr. ungdomsløber.
Anmodningen om godtgørelse skal indeholde dato og sted for arrangementet samt ungdomsløbernes navne, antal kilometer og evt. udgift til færge/bro samt chaufførens
banknummer til udbetaling af refusionen. Anmodningen sendes til kassereren, GullMay Knudsen, Kronborg Havebyvej 17, 3000 Helsingør, pr. brev eller e-mail gmj.knudsen@stofanet.dk. Send gerne for flere arrangementer ad gangen. Anmodningen skal sendes senest i december.
Såfremt HSOK har bestilt bus til arrangementet, gives der ikke tilskud til anden befordring.

Tilskud til DOFs kurser og sommerlejre.

Malthe Pousen (Ungdom)
Grundtvigsvej 5
3000 Helsingør
Sara Clemmensen
(Ungdom)

HSOK betaler deltagerafgiften. Derefter opkræver HSOK 50 kr. x antal overnatninger.
Opkrævningen bliver sendt til ungdomsløberen senest i december.

Klubbens egne klubture.

Som hovedregel yder HSOK tilskud til transport og evt. startafgifter efter ovenstående
regler. Der kan fastsættes yderligere tilskud, som oplyses inden tilmeldingen for hver
klubtur.

Tilskud til klubtøj.

Gurrevej 17 1.sal
3000 Helsingør

Ungdomsløbere betaler ½ delen af den pris, der opkræves for voksne.

Udmeldte (1 stk)
Christine Nedergaard (Senior)
Jesper Jensen (Senior)
Adresseændringer (1 stk.)
Hanne Boesgaard
Bygvænget 211
2980 Kokkedal

Hvad kan voksne
medlemmer få i tilskud?
I særlig tilfælde f. eks ved divisionsmatcher, DM, klubture og lignende kan
bestyrelsen beslutte at give tilskud til startafgifter, transport eller lignende.
Betingelsen er, at du stiller op for HSOK og møder til start. Tilskuddet meldes
ud inden tilmeldingen til arrangementet.
Deltagelse i klubbens egne træningsløb, klubmesterskaber og lignende er
gratis.
Bestyrelsen har fastsat tilskud til anskaffelse af klubtøj.

(Ungdom: Til og med 20 år)

Bestyrelsen kan bevilge særlig tilskud til eliteløbere efter ansøgning.

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

OBS

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Torben Seir

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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Instruktion i foldning af skærme

1. Hold rammerne sammen
i det ene hjørne.

2. Træk dugen ud.

3. Vrid den 2-3 gange rundt
om hjørnet

Nyoprettet MTB løjpe i
Teglstrup Hegn

4. Klar til ophængning

NB

Der
ænd kan væ
til d ringer re sm
å
ette
i
kor forhol
t
d

Indvielse af en ny MTB løjpe fredag den 23.
maj.
Skov og Naturstyrelsen stod for åbningen af
den såkaldte “blå rute” som er 14,7 km.
rundt. Mange benyttede sig af en tur i det fine
vejr. Har også du lyst til at prøve ruten så gå
efter de blå mærker. Der er mange steder
hvor man kan “stå på”, bl.a. ved Helsingørløbets start.
Kronborg cykelklub, HSOK og Dansk Mauntainbike Klub har været med i planlægningsfasen.
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Fælles aktivitetskalender for HSOK 2008
Fælles aktivitetskalender for HSOK 2008
opdateret. 15/05-08
O=orientering M=motion S=ski F=fælles arr. V= Hsok`s venner
Dato
Skov
Mødested/oplysn.
Krak
Arrangør
Kategori
sø 08-06
Egebæksvang
Espergærdeløbet
HSOK
M
Craft Grand Prix
ti 10-06
København
se O-service
Lyngby
O
City O-løb
ti 10-06
Gl.Grønholt
Kratbjerg industri55K3
Farum OK
O
Karrusel
to 12-06
Alderhvile/Bønder- se O-service
Ballerup OK
O
Sommer Cup
fr 13-06
Nyrup Hegn
Gurre Kirke
Inge
O
Grå sokker
ti 17-06
Hornbæk
Strandvejen stor P.
17A3
HSOK, Gull-May O
Karrusel
to 19-06
Jonstrup V./L.Hare- se O-service
Ballerup OK
O
Sommer Cup
fr 20-06
Krogerup
Højskolen
Jan Knudsen
O
Grå sokker
fr 20-06
Tokkekøb Hegn
se O-service
OK S.G.
O
Sprint MTB-O
lø 21-06
Teglstrup Hegn
se O-service
Helsingør SOK
O
Mellem MTB-O
sø 22-06
Tisvilde Hegn
se O-service
Tisvilde Hegn
O
Lang MTB-O
ti 24-06
Præstevang
Overdrevsvejen
Farum OK
O
Karrusel
fr 27-06
Grib Skov
vej 277 (som sidst)
Marie og Benny
O
Grå sokker
lø 28-06
Nyrup Hegn
Naturcentret
37K4
Hsok Laus+Flem. O
3 skåninger ..
fr 04-07
Teglstrup Syd
Esrumvej Øst P
Søren
O
Grå sokker
fr 11-07
Hornbæk Ø
Strandvejen Øst P
Henning J.
O
Grå sokker
fr 18-07
Danstrup Hegn
Hornbækvej v. sø
Peter Rude
O
Grå sokker
fr 25-07
Teglstrup Ø
Klubgården
Eva og Agnete W O
Grå sokker
fr 01-08
Egebæksvang
Flynderupgård.
Bent og Gudrun O
Grå sokker
ti 05-08
Stenholt Vang
Kildeholm ok
O
Karrusel
fr 08-08
Hammermøllen
Edens Have
grill?
Åse og Kurt
O
Grå sokker
ti 12-08
Hornbæk Pl.
Strandvejen P.midt
17A3
HSOK Flemming O
Karrusel
fr 15-08
Klosterris Hegn
Havreholmv. 3kant
Arne
O
Grå sokker
sø 17-08
Bøndernes Hegn
se O-service
OK S.G.
O
Hareskovsstafet
ti 19-08
Egebæksvang
Strandvej Mirasol
48C2
HSOK Marie/
O
træningsløb, Hsok
ti 19-08
Kvindeløb
HSOK
M
ti 19-08
Aggebo Græsted
se O-service
Tisvilde Hegn
O
Sensommer CU
on 20-08
Valby Hegn
se O-service
Tisvilde Hegn
O
SkovCup
fr 22-08
Nyrup Hegn
Gurreholmvej
Henning N.
O
Grå sokker
22-31/08
Alpetur
Hsok`s venner
V
Vandretur
sø 24-08
Burresø skovene
se O-service
Farum OK
O
Kredsløb
ti 26-08
Beach Run
Hornbæk
HSOK
M
Craft Grand Prix
ti 26-08
Tisvilde HEgn
se O-service
Tisvilde Hegn
O
Sensommer Cu
on 27-08
Teglstrup Hegn
Klubgården
28D6
Bjarne
O
Bjarnes Speciel
on 27-08
Lystrup Skov
se O-service
Farum OK
O
SkovCup
fr 29-08
Horserød N
Esrumvej dobb. P.
Jørgen Q
O
Grå sokker
lø 30-08
Borup Skovene
se O-service
Køge OK
O
DM Mellem
sø 31-08
Sorø Sønderskov
se O-service
OK Sorø
O
Midgårdsormen

start
10
18
17
10
17
10

17
10
10
10
10
10
10
17
10
17
10
17

10
18.30

10

Sidste opdateringer med link til større arrangementer kan ses i aktivitetskalenderen på "HSOK.dk"

H.S.O.Ks Venner.

H S O Ks Venner inviterer til O-løb og Grillfest
lørdag den 21 juni

FASTE POSTER
- fortæl vidt og bredt
om muligheden

2008.Duskal være klar til start fra Klubgården kl. 17.00.
Der er en 5 km. o-bane - primært for løbere og en 3 km.
bane for løbere og gående hvor der vil være småopgaver.
Grillen er varm og klar til stegning af medbragte Grillmad. Vi sørger for at bordet er dækket og at øl og vand
samt vin kan købes til VENNEpriser. Hele dette flotte arrangement incl udgifter til 0-kort fås
for 49.95 pr. person. Tilmeldning
til Anni Nørregaard på tlf. 49 20
15 16 - senest den 10. juni 08.
På gensyn -- og husk lige sangbogen.

Beklageligvis har sætternissen lavet kis-pus med venneredaktionen i sidste nummer af Sokken. Det vil vi hermed
korrigere: Kiosk arrangementet ved 3 Skåninger og en
Dansk er fejlagtig dateret til den, 28 august, den rigtige
dato er: den 28.juni 2008.
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Divisionsmatchen i Krogenberg Hegn

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

Det var en herlig dag, dejligt vejr, om end med en kølig
vind, en skøn stævneplads, fine P-forhold og en forårsgrøn, solbeskinnet skov med nogle fine baner, kan man forlange mere?

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

Nej vel, og det betød da også at næsten 700 glade og forventningsfulde deltagere fik en herlig dag ud af det i de 2
divisionsmatcher, samt på åbne baner og børnebaner og i
forbindelse med 4. afdeling af familieorienteringen.

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

Løbsmæssigt var der stor forskel på udfaldet i de to divisioner. I 1. division gik det som forventet, da Tisvilde gentog
sejren fra første runde og Hillerød lige så sikkert besatte
andenpladsen. Det betyder at de to hold bliver Østkredsens repræsentanter ved landsfinalen i Jylland i oktober.
OK Øst og Roskilde besatte henholdsvis 3. og 4.pladsen og
skal så dyste med de to bedste fra 2.division i den samme
op- og nedrykningsmatch til september, som HSOK deltager i. Vi er dog i den anden ende, hvor det drejer sig om 2.
og 3.division.

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

Hvem det bliver, er i den skrivende stund uvist. Der skete
nemlig det, at der blev vendt op og ned på resultatlisten i
forhold til den første runde. Allerød som vandt alle tre
matcher i første omgang tabte her alle, og resultatet blev at
alle fire hold ender med 6 points. Da der tilsyneladende er
uenighed om tolkningen af reglementet i denne situation,
er det endnu ikke afsløret hvem der er de lykkelige, Farum, Allerød, Ballerup eller Søllerød. De to tabere bliver
dem vi skal møde, og hvem det end bliver, skal vi virkelig
strenge os ad for at besejre.

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

Vi har en ugentlig stafet i Helsingør....
EST
TS M N
E
R
Å GTE VI
SOL

Alt gik vel på dagen, ingen problemer og stor tilfredshed
fra alle sider. Det er et stort arrangement at gennemføre,
men med erfarne personer på nøgleposterne er det egentligt ikke så svært. Den tungeste post er klart banelægningen, men her er det en fordel at det meste arbejde ligger
forud for løbsdagen, hvor man godt nok har behov for
hjælp med udsætning og indhentning af typisk 70-80
poster. På selve dagen er det opsætning af stævnepladsen,
starten og beregningen, der er de kritiske områder, hvorimod servicefunktioner som parkering, åbne baner, børnebaner og kiosk ikke er det på samme måde, men selvfølgelig skal fungere. Parkeringen er i øvrigt et nøgleproblem i
forbindelse med valg af stævneplads, det er ikke altid
nemt at finde plads til mere end 250 biler, som vi havde til
løbet. Vi var dog heldige at få lov at låne en fin græsmark
lige op til stævnepladsen. Andre gange må man nøjes med
ofte besværlig kantparkering med langt at gå.

Château d’Aubagnac
Côtes du Rhône

Château d’Aubagnac er blevet den største salgssucces 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 harmonisk 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.

Fra stævnelederen skal der lyde en stor tak til de ca. 25
personer som på forskellige vis medvirkede til succesen,
samt en særlig separat tak til Vennerne, som endnu en
gang bidrog til at gøre arrangementet festligt og både spiseligt og drikkeligt.

VINOteket

Gentoftegade 54 2820 Gentofte
Tlf 39 65 00 15 Fax 39 65 85 15
e-mail: vinoteket@vinoteket.dk lwww.vinoteket.dk

Søren Østergaard
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SOKKEN
Den anden divisionsmatch.

Resultat fra HSOK klubmesterskaber
Tirsdag den 6. maj 2008

Det var med en vis optimisme, vi satte kursen mod Grønholt
Vang den 27. april for at deltage i den anden match. Vi havde
tilmeldt 61 løbere mod mellem 36 og 40 på modstandernes
hold. Det var godt, der var så mange at tage af, for på løbsdagen var der 13, der havde andre gøremål. Heldigvis blev det
opvejet af, at mange af de fremmødte gjorde en fin indsats.
Således var der en HSOK´er som vinder af halvdelen af de 12
baner. Rolf Lund gjorde som han plejer: mulede de øvrige
konkurrenter på bane 1. Lene Jensen var vinder af bane 2B,
Flemming Wendelboe toppede på bane 3A, og Torsten Bjørn,
Gerda Jensen og Jørgen Jensen tog sig af sejren på henholdsvis bane 5, 6 og 4A. Da mange andre også løb op til deres bedste, gav det pæne sejre over alle. HSOK-OK73 93-82, HSOKMidtvest 101-79 og HSOK-Herlufsholm 103-74. Slutfacit blev
således 9 matchpoint til HSOK, 7 til Midtvest, 5 til Herlufsholm og 3 til Ok73.
Det ligger således fast, at HSOK og OK Midtvest skal i oprykningskamp den 7. sept. Hvem de to øvrige modstandere bliver, er jeg ikke helt klar over. For i den anden match i 2. div. (
den, som HSOK stod for i Krogenberg Hegn ) skete der ting
og sager. Farum, der tabte alt i første omgang, vandt alle tre
matcher, mens Allerød, der havde været totalvinder i første
møde, tabte det hele, og da de to øvrige både vandt og tabte,
opstod den pudsige situation, at alle fire klubber har 6 matchpoint. Det bliver så løbspointene, der afgør, hvilke klubber
der løber om oprykning, og hvilke der skal forsvare positionen i nedrykningsslaget. Men uanset om det bliver Allerød,
Søllerød, Ballerup eller Farum, som kommer til at udgøre
vore to andre modstandere, får vi hænderne fulde, og mere
til!
Jeg vil derfor opfordre alle mine klubkammerater til at melde
sig til den spændende dyst søndag den 7. sept. Mon vi ikke
kan blive en 60-70 stykker, hvis alle melder sig under fanerne,
enten på listen i klubgården eller via o-service? Damebanerne
har været vort ømme punkt, men klubmesterskaberne bragte
nye navne på banen, og når de supplerer de nuværende, og
Stine, Tumse m. f. også smider alt, hvad de har i hænderne,
begynder det at ligne noget. Glædeligt er det også, at vi via
familieorienteringen har fået tilgang af flere vakse småløbere,
og de skal selvfølgelig også med i det store slag. Et minus er,
at løbsstedet igen er langtbortistan, nærmere bestemt Anneberg i Nordvestsjælland. Men det må vi sætte os ud over. De
andre har jo også langt til kamppladsen, og vi skal nok organisere det, så alle får kørelejighed!
Kom til kamp for HSOK den 7. sept.!

Navn

Tid:

Længde/poster

Sophie Kyhl

33,21

3,3 km. let 11 poster

Røde

34,21

2,2 km. 9 poster

Peter Larsen

35,42

3,5 km. 15 poster

Emil Borup

36,25

3,9 km. let 14 poster

Rolf Lund

39,50

6,7 km. 23 poster

Jørgen Jensen

41,09

4,1 km. 17 poster

Lene Jensen

41,15

4,6 km. 18 poster

Christian L. Rasmussen

41,35

4,6 km. m. svær 15 poster

20 år

Lin Røpke

41,57

4,6 km. m. svær 15 poster

13 år

Pernille Møller

42,13

4,6 km. 18 poster

Mette Agger

44,32

3,9 km. let 14 poster

Stine Berg Sørensen

44,37

4,6 km. m. svær 15 poster

Inge Olsen

44,41

4,1 km. 17 poster

Ditte R. Petersen

46,40

3,3 km. let 10 poster

John Miene

47,26

4,8 km. 18 poster

Inger Østergaard

47,53

4,6 km. m. svær 15 poster

Anne Sørensen

48,00

4,1 km. 17 poster

Ole Hansen

50,36

7,1 km. 25 poster

Flemming Wendelboe

53,13

6,4 km. 23 poster

Torben Seir (Torsten bjørn)

54,46

7,1 km. 25 poster

Jan Larsen

55,06

5,7 km. 21 poster

Palle Breuning

55,28

4,1 km. 17 poster

Jacob Vang

55,45

5,7 km. 21 poster

Michael Rasmussen

57,50

5,3 km. m. svær 17 poster

Henning Jørgensen

60,14

4,8 km. 18 poster

Karina Dixen

67,21

4,6 km. 18 poster

Flemming Larsen

67,29

4,8 km. 18 poster

Jens Lyk

67,55

7,1 km. 25 poster

Arne Olsen

68,11

4,8 km. 18 poster

Knud Engelsholm

69,34

4,1 km. 17 poster

Minna Warthoe

69,48

5,0 km. 18 poster

Preben Brinch

70,05

7,1 km. 25 poster

Erling Bergman

70,12

6,4 km. 23 poster

Jette Lassen

72,32

3,2 km. 12 poster

12 år

14 år

13 år

12 år

Skildpadde

Eva

Priser for 2008

Annoncer i sokken
1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år
1/4 side..........600 kr. pr. år
minimum........500 kr. pr. år

Henv. Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@tele2.dk Tlf.: 49 21 54 32
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SOKKEN
Ny løbsform?

har dette niveau, må man døje med at skulle løbe 11 km
svær orientering med en træningsindsats på f.eks. 2 gange
om måneden og blive nummer sidst når man stiller op.
Hvor fedt er det?

Til et kredsløb skal der laves følgende klasser:
15 A -klasser for kvinder
17 A--klasser for mænd
17 B og begynderklasser
8 åbne baner
i alt 57 forskellige klasser. Det er da vildt!? Jeg ved ikke
hvor mange baner der var lagt, men det var selvfølgelig
noget færre.
Jeg siger bare: Stakkels
arrangører og stakkels
banelægger.
Til et mesterskab vil man
jo helst løbe i sin egen
aldersklasse, men er det i
grunden ikke det eneste
tidspunkt, hvor det er
relevant at lave alle de
klasser?

Kunne det ikke også tænkes at mit forslag om at droppe de
stive aldersklasser kunne fastholde alle disse unge mennesker, som ikke er eller ikke har tænkt sig at blive eliteløbere?
Det kunne godt være at
en 6 km bane kunne være
sjov og måske det var
præcis den samme bane
hans far eller mor også
kunne lokkes til at løbe.
Som det er nu forsvinder
også interesserede fædre
og mødre, når deres børn
giver op for banernes
sværhedsgrad og især
Laus på vej mod mål.
længde.

Mit eget behov er at løbe
7-10 km svær orientering,
gerne mod nogle skrappe
konkurrenter. Jeg vil også
Stine ved sidste post.
gerne bruge søndagen til
noget andet end at stå og hænge på en stævneplads. Jeg
tror der er mange der har droppet kredsløbene fordi det
tager for lang tid og derfor i stedet vælger et træningsløb.
Kunne man ikke til de større løb nøjes med 9 klasser og
baner i alt:
4 km, 6 km, 8 km og 10 km. Svær.
3 km og 5 km Mellemsvær
2 km og 4 km Let
2-3 km begynderbane.
Så kunne jeg løbe mod Anne Konring, Bo Simonsen og
Marius Ødum, som formodentlig ville vælge en 8 km svær
bane. Hvorfor ikke gøre det nemmere og sjovere og blande
det hele sammen?
For at gøre konkurrencen mere skarp og hurtigere afviklet
kunne startintervallet være ½ min. Et stævne med 500 deltagere kunne afvikles på en formiddag og med noget større
intensitet i konkurrencen.

Noget andet er at eliteløberene efterhånden kører deres
eget ræs. Man ser dem ikke til træningsløb, man ser dem
ikke til almindelige kredsløb. Et SM lokker kun nogle få til
at stille op, de
kører nemlig deres
egne træninger og
egne samlinger. Er
man ikke med i
denne klike er man
udenfor. Og er
man udenfor, så er
den motivationsfaktor der hedder
samværet med
andre en by i
Rusland.
Ungdomstræningen vinteren 2008
Jeg så et program på DR2 om glæden ved sport. Der var 4
ting, der var vigtige:
1. Samværet med andre
2. At kunne fordybe sig
3. At være god til noget
4. At få anerkendelse.
Sakker man bagud som juniorløber oplever man ikke at
være rigtig god til sporten. Det var måske til at bære, men
det indebærer desværre også at samværet med andre forsvinder og at anerkendelserne udebliver. Tilbage er der
kun at man kan fordybe sig og det tror jeg ikke er nok til at
fastholde de unge.

Fastholdelse af unge o-løbere?
DOF har netop fået et større beløb til at udvikle et computerspil, der kan gøre at man kan sidde hjemme i sofaen og
få en o-oplevelse. Jeg skal ikke sige om det kan få flere til at
blive i sporten. Det kunne godt være et tiltag.
Nogle siger, at især pigerne falder fra, fordi de pludselig
får en alder, hvor rifter på benene og mudder ikke længere
er så fedt. og det kan godt være at computerspil kunne
gøre noget her. Jeg kan have min tvivl.

På valgfrie baner kunne man få nogle succesoplevelser.
Prioriter det sociale højt og måske kunne man også få eliteløberne til at deltage i den nye type løb.
Rolf

Jeg tror at langt de fleste tabes, fordi de ikke føler sig gode
nok. Har man talent, og træner man, så kan man komme
med i første omgang til KUM. Dernæst vanker der invitationer til træningslejre, ugentlige træninger i TKC, måske
landsholdsture. Resultatet er, at når løberne når 18 årsalderen, består årgangen stort set kun af løbere, der har landsholdsniveau eller er tæt på. Er man en ung mand, som ikke

ALLE TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN som ses andet steds
i "Sokken"eller find dem på hjemmesiden
www.hsok.dk/orientering

9

SOKKEN
Løb i Sverige og bo i Norge

Nu skulle det være sanddrueligt

De faste poster er udsat
Det er to år siden de faste poster i Egebæksvang, Teglstrup og Nyrup sidst blev flyttet, og her i maj er det så som
planlagt sket igen. Flemming har skaffet pælene, Arne har
malet dem og Søren, Jørgen og Palle har pillet de gamle
pæle op og flyttet/udskiftet dem til nye placeringer, hvorefter Jakob har lagt de nye kort ind på hjemmesiden. Tak
til alle.

Hvad er nu det? Er det et led i globaliseringen eller er det ligesom 3 svensk og 1 gl. dansk?
Nej, nej det er sådan man må sno sig, når man skal til årets Oring i Sälen.
O-ringen er verdens største orienteringsstævne, som altid er
et eller andet sted i Sverige. Man deltager i 5 løb, hvor det sidste er jagtstart.

Kortene kan findes på hjemmesiden: www.hsok.dk / nye
medlemmer/ faste poster og er frit tilgængelige for alle

For første gang nogensinde i O-ringens historie, skulle alle
deltagere bo i hytte, og ikke som sædvanligt, på den store fælles camping.

Hvem kan bruge kortene og pælene: Alle der har lyst. Vi
vil reklamere for pælenes eksistens, men forventer at alle
HSOKer henleder opmærksomheden på muligheden hos
familie, kolleger, naboer, skoler, spejdertroppe m.v.

Det lød jo rigtig besnærende, især når man
tænker på, hvordan det hele druknede i
regn og pløre sidste år.
Hvem kan i øvrigt huske 5 dages i Schweiz
i 1980, hvor Svend Kirkeby stod for den
ingeniørmæssige grøftegravning på teltpladsen?

O-løbere kan have stor glæde af de faste poster, for man
kan lave sine egne baner, til børnene osv. alt efter behov og
erfaring. Skulle et træningsløb glippe, så prøv selv. Det er
der mange, der gør.

Tilbage til Sälen 2008. Vi bestilte hytte og deltagelse i O-løb,
engang i efteråret 2007, og så var det bare og afvente og se,
hvor man blev placeret.

Hold øje med pælene, for desværre sker det, at en pæl bliver fjernet. Giv besked herom til Palle.

Ved gentagende besøg på O-ringens hjemmeside kunne man
følge med i den stigende tilmelding til løbene, og pt. er der
18.027 betalende deltagere. Men, men, men der er 26.000
bestillinger på ophold!!

GOD FORNØJELSE TIL DIG OG ALLE DEM,
DU FÅR SENDT I SKOVEN!!

Vi fik oplyst, at Sälen og de omliggende byer Stöten, Hundfjället, Tandådalen, Högfjellet, Lindvallen og Kläppen var
vant til at have mange boende i skisæsonen, så det regnede
man ikke for noget om sommeren.

Helsingør Therm

Vi rykkede flere gange for oplysning om hytte, og ved sidste
henvendelse i april måned, fik vi oplyst, at de var ved at
afslutte vintersæsonen, så vi fik snart besked.

Har du tænkt på-

Så skete der endeligt noget!!!

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

Laus og jeg kommer hjem fra pinseferie og finder en besked i
vor indbakke:

• Babysvømning
• begyndersvømning til børn
• vandgymnastik
• vandskræk for voksne
• fysioterapi for sjæl og krop,

O-ringen kan desværre ikke hjælpe os og 7.000 andre tilmeldte med at finde et sted at bo!!!!
UPS det var ikke lige det, vi havde regnet med at modtage
besked om. Nu var gode råd dyre - vi gik i gang med at lede 3
dage efter alle de andre 7.000 havde fået beskeden, så i første
omgang kunne vi finde en hytte til 12.000,- kr. for en uge godt nok svenske kr. men alligevel.

o.s.v.

Dagen efter var selv hytter til disse priser væk!!
Heldigvis har vi nogle ganske foretagsomme kolleger i Allerød OK, som anbefalede at booke en hytte i Ljørdalen på den
anden side af den svenske grænse.
Derfor skal vi nu løbe i Sverige og bo i Norge.

49 21 22 11

Mette
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SOKKEN
Klubtur til DM-w
weekend på RØMØ

Tips og tricks

Kan man stole på kortet?
Hvis jeg løber skygge på en begynder har jeg rigelig med
tid til at kigge på kortet. Ved en sådan lejlighed oplever jeg
hvor mange fejl, der som regel er. Der er heldigvis tegn på
at vores kort i fremtiden vil blive bedre, når de nye digitale
grundkort kommer i brug, og så undgår jeg måske nogle
ærgerlige bom, som skyldes skævheder og kortfejl.

12.-14. september 2008

Et er at kortet måske
ikke altid
passer.
Noget andet
er hvordan
man som
løber tolker
kortet, og
der oplever
jeg også
hvor bogstaveligt mange
begyndere
tager kortet.
Hvad fa.....var det der skete til post 1?
Birgitte, Mette og Lene
vandt alligevel SM-stafet 2008
“Jeg skal henad grusvejen til der kommer en sti på højre.”
Ja tak...., den sti var der nok for 2 år siden, da kortet blev
tegnet, nu er der kun en antydning. Som rutineret løber har
jeg luret at den er næsten usynlig, men den erfaring har en
begynder ikke, så resultatet bliver at der løbes for langt, og
var jeg ikke med, blev der bommet i 5 min mindst. Erkendelsen af at en sti kan se ud på mange måder, og at tolkningen af kortet derfor skal være meget bredere, er noget man
lærer henad vejen. Det samme gælder tolkningen af f.eks.
moser, bevoksnings-grænser, kurver, tætheder osv. En
svensk, en jysk og
en nordsjællandsk
mose kan have samme signatur på kortet, men de ser absolut ikke ens ud i virkeligheden.
Erfaringsgrundlaget
får man kun hvis
man prøver at løbe i
så mange forskelli- Ditte og Lin samler erfaringer hver tirsge terræner som
dag til træningsløbene - og får rådgivmuligt og måske i
ning af Mette og Laus.
sær hvis man giver
sig tid til at gå en
tur bagefter, med kortet i hånden.
Mit store bom på Fanø i påsken vil jeg tilskrive, at jeg havde glemt hvordan klitterræner tegnes og hvordan kortet
skal oversættes til et billede i hovedet. Det hjalp at gå ud at
kigge på bommet bagefter.
God fornøjelse til dem, der skal til udlandet til sommer.
Rolf
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HSOK arrangerer atter i år tur til DM-weekenden med
DM-Stafet og DM-Lang, som i år afholdes på Rømø i et
spændende og udfordrende o-terræn. Stafetten løbes om
lørdagen i Rømø Nørreland og det individuelle om søndagen i Rømø Sønderland.
Sidste år var vi ca. 25 personer af sted på en herlig tur, som
Rolf stod for, til Møns Klint, hvor vi var indlogeret og spiste på vandrerhjemmet. I år kom vi
for sent til at få plads på Rømø
Vandrerhjem - ja det var allerede
for sent i oktober sidste år - men
har i stedet lejet 5 lejligheder i
Havneby sydligst på øen, hver med
plads til 6 personer i 3 dobbeltværelser, fra fredag til søndag.
Vi baserer os altså i år på selvhusholdning, men har tænk os at lave
fællesspisning lørdag aften, hvorfor vi
har lejet det nærliggende forsamlingshus. Vi forestiller os at bestille en buffet og så selv stå for sodavandene (Vi
skal jo løbe næste dag!). Vi har i øvrigt
forsamlingshuset fra lørdag morgen til
søndag kl.9, så der er mulighed for at
holde såvel instruktioner som eftersnak,
hvis der er lyst til det.
.
Pris:
Prisen for 2 nætters ophold samt andel af leje af forsamlingshuset vil være 450 kr. per person, som skal indbetales
inden 10.august. Prisen for spisningen sætter vi med lidt
klubtilskud, dog ekskl. drikkevarer, til 100 kr. for voksne og gratis for børn.
Da klubben er interesseret i
at få så mange med som
muligt, betaler den endvidere også startgebyrerne til de
to løb for såvel børn som
voksne.
Der vil heller ikke i år blive
arrangeret fællestransport,
mange vil sikkert benytte
lejligheden til at besøge
familie og venner. Kørsel
med ungdomsløbere honoreres efter sædvanlige regler.
Søren, Jørgen og John på pallen
Tilmelding:
Der vil når dette nummer af Sokken er udkommet blive
ophængt en tilmeldingsliste i klubgården. Her vil man
også kunne angive om man er interesseret i transport med
andre.
De 30 pladser vil blive besat efter "først til mølle-princippet", men skulle flere være interesserede vil vi naturligvis
prøve at skaffe flere lejligheder.
Tilmelding til løbene sker som sædvanligt gennem O-service.
Arrangementsudvalget/Søren Østergaard

SOKKEN
INDBYDELSE
HSOKs SOMMER DOUBLE 2008.

Da der skal være lige mange som løber motionsløb som
orienteringsløb, forbeholder arrangøren sig ret til at flytte
enkelte fra den ene disciplin til den anden hvis nødvendigt.

Onsdag den 27 August kl 18:30

EMG 2008 1-5 september 2008.

Fælles arrangement for Motionsafdelingen og O-afdelingen

Pan Kristianstad er arrangør af europamesterskaberne i
orienteringsløb for veteraner. Omådet ligger jo tæt på Helsingør og så vidt jeg kan læse, konkurreres der dels i de
lækre områder ved Åhus, dels i de mere rå og kuperede
terræner nord for Kristiansstad.

Kære alle, i en årrække har vi gennemført en HSOK vinterhandicap som kun var for orienterings løberne.
Idet at deltager antallet efterhånden var vigende, har "vinterhandicap udvalget" valgt at stoppe serien, for at lade det
erstatte af HSOKs sommer double som får sin præmiere.

Mandag den 1/9 - Prøveløb
Tirsdag den 2/9 - Mellemdistance
Onsdag den 3/9- Langdistance - kvalifikationsløb
Torsdag den 4/9 Hviledag
Fredag den 5/9 Langdistance - finaler.
Klasser H/D 35 -90
Tilnelding inden 31/5 koster 975 SEK
Tilmelding efter 31/5 koster 1350 SEK.
Jeg har tænkt mig at stille op, men vil gerne have selskab
og evt. dele et sommerhus.
Læs mere på www.pan-kristianstad.nu eller
www.emg2008.com

Stine, Mette, Lene, Lars og Tommy (skjult)

Rolf

Familieorientering

Konceptet: Løbet er et stafetløb hvor motionsafdelingens
løbere, løber stafettens første tur, en 7,2 km tur, på Helsingør løbets rute...imens motionsløberne er ude trækkes lod
om start rækkefølgen blandt orienteringsløberne. Orienteringsløberne skal ud på en 4 km orienterings tur, og lodtrækningen afgør hvordan 2 mands holdene ser ud.. Den
orienteringsløber som trækker nr 1, afløser den løber som
kommer først i mål...den orienteringsløber som trækker
nummer 2, afløser den motionsløber som kommer i mål
som nummer 2 osv. Det betyder at når motionsløberne
løber ud, kender de ikke deres makker...
Vinderholdet er det hold hvis orienteringsmakker kommer
først i mål.
MØDESTED : Græsarealet for enden af Golfbanen…..
TID : Onsdag den 27 August kl 18:30 omklædt…..løbsstart
kl 18:35
RUTE: Første turs løberne løber Helsingørløbets 7,2 km
rute. Anden turs løberne løber et 4 kilometers orienteringsløb i Teglstrup NØ

Det store arbejde som Minna og Eva, samt talrige andre
hjælpere har lagt i kampagnen familieorienteringsdage ser
ud til at bære frugt. Der har været et flot besøg de første
gange på ca. 25 og flere har meldt sig ind på stedet. Velkommen til de nye medlemmer. Vi regner med at lave et
begynderkursus lige efter sommerferien.. Hold øje med
HSOK.dk.
Rolf

EFTER LØBET : Efter løbet, vil der være præmier til de 3
første hold , så tag en tør trøje med ud til stævnepladsen
..Bad og omklædning i Klubgården bagefter.
PRIS: Deltagelse i løbet er gratis, og der er plads til alle
uanset form.

Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesiden under:
"Faste poster"

TILMELDING: Du tilmelder dig ved at skrive dig på listen
i Klubgården eller sende mig en mail på
bjjensen@dsb.dk.
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50 år
Af mit liv er gået.
For at komme godt ind i de næste, behøver jeg hjælp!
Derfor et opråb!
Familie
Venner
Kolleger
Kammerater
Konkurrenter
Gamle bekendtskaber
Kom til åbent hus, mad, Drik og dans.
Lørdag Den 6. september kl. 17, til Så længe lager haves.
HSOK`s klubgård. Gl. Hellebækvej 63 A, I Helsingør.
LAUS
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Sommerferieorientering:
Jeg har netop modtaget en tilbagemelding på det tilbud om sommerferieorientering, vi har fremsat over
for kommunen. Vort tilbud kommer med i det katalog, der uddeles før ferien til alle kommunens elever.
Som de sidste par år byder vi på mulighed for at snuse til orientering fire gange, nemlig den 17., 19., 24. og
26. juli fra kl. 10-12 fra klubgården. Vi har fået tildelt
et fast beløb, og vi skal så efter afholdelsen redegøre
for forløbet. En del af pengene vil blive brugt til de
unge instruktører, jeg håber har tid og lyst til at være
med. Der skal helst være fire instruktører pr. gang,
hvoraf den ene står for banelægningen. Lad mig snarest muligt høre fra interesserede! Selv vil jeg være
der hver gang og blandt andet sørge for saft og kage.
Er der et par voksne, der har lyst til at give en hånd
med, er det yderst velkomment.
Jeg håber også, mange af vore unge løbere har lyst til
at kigge ud og være med. Dels kan I derved holde
orienteringstræningen intakt, og dels virker det positivt med en masse liv i klubben. Måske har nogle af
jer en skolekammerat eller en ven, I kan lokke med i
skoven? Jeg håber på liv og løjer de fire dage i juli.
Det vil være meget positivt, hvis vor ungdomsafdeling, der er ved at stabilisere sig, kan vokse sig endnu
større! God sommerferie!
Eva

Familieog
Ungdomsudvalget

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
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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

SOKKEN
STÆVNELEDERE OG BANELÆGGERE SØGES
HSOK står jo for mange løbsarrangementer hvert år, typisk vor populære Påske Cup i 4 afdelinger, et
åbent dagløb, som den divisionsmatch vi netop har stået for, vores afdeling af "3 skåninger og en
dansk", et åbent natløb og en afdeling af Skovcuppen for børn. Hertil kommer vore interne løb, klubmesterskabsløb, dag- og nat-, og juleløbet. Endvidere alle vore træningsløb, hvoraf mange er karruselløb med deltagere fra andre klubber.
Alle disse løb kræver banelæggere, og når der er tale om egentlige arrangementer også stævneledere.
Banelæggere har vi heldigvis ikke de store problemer med at skaffe, dog er det noget mere problematisk hvad angår de åbne løb. Her
er opgaven væsentlig mere omfattende og krævende, både teknisk og tidsmæssigt. Resultatet er at det let bliver "Tordenskjolds soldater", vi får overtalt til at lægge baner til endnu et åbent løb. Da der ved disse løb altid er en officiel banekontrol, som efter det nye reglement godt må være fra egen klub (Undtaget DM-løb), har banelæggeren nu sikkerhedsnet og medhjælp. Dette gør det mindre "farligt"
at påtage sig opgaven som banelægger ved åbne løb, men det er fortsat meget tidskrævende.
Stævneledere, som er nødvendige på de større løb, er det værre med, her er det virkelig de samme der trækkes på. Det er ikke fordi det
er så svært at være stævneleder, men man skal helst have erfaringen. Derfor bliver resultatet i endnu højere grad at vi ser de samme
navne som stævneledere. Men også her kan stævnekontrollen nu være fra egen klub, hvilket giver stævnelederen en makker at dele
opgaven med, både i planlægningen og på dagen. Det ændrer dog ikke ved at det er en ansvarsfuld og ofte belastende opgave, som
kræver overblik og "lidt is i maven".
Lige her og nu har vi et godt tilbud både til stævneleder og banelægger, hvor vi nok skal stille med erfaren stævnekontrol og banekontrol

Kredsnatløb i Teglstrup Hegn onsdag 8. oktober med stævnecenter i klubgården.
Dette er en overskuelig opgave på hjemmebane med stævnecenter i klubgården. Med typisk kun godt 100 deltagere og ikke så mange
forskellige baner, da de relativt få deltagere i klasserne kan dele banerne. Det er imidlertid en god opgave at øve sig på, da løbet stort
set indeholder alle elementerne fra de større løb, både for stævneleder og banelægger.
Så kom ud af busken og kontakt undertegnede snarest muligt, når vi ses eller på 4921 5853.
Arrangementsudvalget /Søren Østergaard

Søren får instruktion af Eva
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Udsigt fra toppen af San Marino
ud til Adriaterhavet

5’ etape til Peglio 102 km. med næsten
2000 højdemeter sluttede de sidste 3 km
op til hotellet med stigning på 13%

Erik og Allan
strækker ud

Så fik vi endnu en dejlig tur med Dan Frost.
Denne gang gik turen til Italien hvor vi kørte fra
Middelhavet ved Lucca til Rimini ved Adriaterhavet.
Det var en meget bjergrig rute med mange
skrappe opkørsler, helt op til 23%, hvor et par
måtte af og gå. (ingen navne nævnt).Vi så flot
natur, gamle middelalderbyer, i det hele taget
en tur med mange oplevelser samt god stemning og godt humør. Vejene kunne dog godt
have været bedre.
Vi var heldige med vejret som er alfa og omega
ved en cykeltur, først når vi var kommet i mål
på flere af etaperne regnede det, hvorefter solen
skinnede næste morgen til næste etape, -virkelig
godt tilrettelagt.
Deltagere fra HSOK var: Esben Pedersen, Torben Seir, Erik Skovbøg, John Pihl, Hans Henrik
Olsen, Allan og Kurt Jørgensen

SOKKEN
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“Tikøb 5’er
Tour de Tikøb
"Tikøb 5'eren" med deltagerrekord
349 aktive atleter deltog onsdag den 7. maj i "Tikøb 5'eren"
- Tredje afdeling af Craft
Grand Prix 2008
Et af Craft Grand Prix seriens smukkeste løb, en fantastisk rundstrækning
i og omkring Tikøb i det flotte kuperede landskab, viste sig i år fra den bedste side, man som aktiv løber kan
ønske sig: Det smukkeste sommervejr
og næsten ingen vind! Om det var på
grund af det skønne sommervejr, at
der var deltagerrekord, ikke bare for
dette års Craft Grand Prix, men for
alle de løb, der er blevet afholdt i de
efterhånden 9 år Grand Prix serien
har eksisteret, skal være usagt, men
det var et rigtig flot og langt felt, der
snoede sig gennem det kuperede
landskab, fortæller Stig Johansen fra
arrangørgruppen, der omfatter Tikøb
IF & HSOK Helsingør.
Favoritterne var ingen på banen og
Kenneth Rasmussen, Running Rhino
Elite, blev ikke overraskende løbets
mandlige vinder. Kenneth Rasmussen
vandt det 5 km lange og kuperede løb
i tiden 16:29 - Den officielle vindertid,
men Kenneth Rasmussen valgte at
bruge løbet i Tikøb til at spidse formen af og startede 1 minut efter de
øvrige deltagere for at få lidt modstand på de sidste kilometer. - Så Kenneth Rasmussens reelle vinder tid var
15.29. - En ganske overlegen og suveræn præstation, der samtidig også
lover godt for Kenneths sæson, hvor
det er det kommende VM i duathlon,
der er fokus punktet.
Nummer to i løbet blev Kim Olander,
Running Rhino Elite, i tiden 16:53.
Kim Olander lå længe og kæmpede

med et felt bestående af garvede og
rutinerede løbere. Og det var først på
de sidste kilometer, at Kim Olander
fik hægtet de øvrige kombattanter af.
- Sjældent har der været en så hård og
intens kamp om topplaceringerne
som ved løbet i Tikøb! Jens Jonassen,
De Hvide Kenyanere, Anders Hjortlund, Running Rhino Elite og Keld
Olsen, HSOK SameSame.nu, lå lange
og kæmpede mod hinanden og prøvede på skift at sætte hinanden
af. De kom i mål i henholdsvis 17:01, 17:02
og 17:03! - 2 sekunder mellem nummer 3 og nummer 5. - Det kan
man kalde for
væddeløb.
Bedste kvinder
Bedste kvinde
blev Maria Damtoft, Fredensborg AC
- Hun vandt på fornemmeste vis i tiden 18:40 - Maria Damtoft har det åbenbart rigtig godt med
at løbe Tikøb, i det hun har vundet
løbet de sidste tre år! - En rigtig flot
præstation. På anden og tredje pladsen kom Rikke Kofoed, O-Racerne, og
Bente Riis, Fredensborg AC, i henholdsvis 19:38 og 19:44. - Efter en lang
og intens kamp om placeringerne.
Lærke Lilleøje, Team TSMC, blev
nummer fire i tiden 20:08. mens Rikke
Nygaard Monrad, O-Racerne, blev
nummer fem i tiden 20:22
Børnerækken
Vinder af børnerækken blev Mihn
Kyun Cho, Stald Hylle. Han vandt
suverænt den 1 km lange rute rundt
om idrætspladsen og gennem Tikøb
by i den fine tid 3:14. - Godt at se, at
Mihn Kyun Cho er kommet stærkt tilbage efter en mindre skadespause.
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Nummer to i drengerækken blev Frederik Rasmussen i tiden 3:49. Nummer tre og fire blev Kasper Rosenquist, Hornbæk Is, og Anton Olsson, i
henholdsvis 4:00 og 4:01! - Altså efter
en rigtig herrekamp og væddeløb,
hvor det var dagsformen, der blev
afgørende. Nummer fem blev Jesper
Deleuran i tiden 4:10.
Hurtigste pige blev Karoline Ulnits,
Stald Hylle, i tiden 3:33. Karoline lå
længe og kæmpede med de hurtigste
drenge. - Karoline blev faktisk
samlet nummer to! - En rigtig
flot præstation. Josephine
Kürstein, Stald Hylle,
blev nummer to i pigerækken i tiden 3:39.
Nummer tre hos pigerne blev Emma Skovsted-Andersen, Stald
Hylle. Hun gennemførte
i tiden 3:54. Lin Røpke,
Stald Hylle, kæmpede sig
ind på fjerde pladsen i tiden
4:02 og Nikoline Lund Jensen
kom i mål på femte pladsen i tiden
4:07.
Næste løb - "Espergærdeløbet"
Næste løb i Craft Grand Prix er søndag den 8. juni kl. 10:00, hvor det er
Puls 3060, der arrangerer "Espergærdeløbet" - Et rigtig smukt løb i den
dejlige sommerskov i Egebæksvang Et løb med spændende udfordringer,
men et løb for alle.
Arrangørerne håber at se alle de knap
500 deltagere fra de første løb, men
også nye deltagere. Det er ikke et
krav, at man skal deltage i alle løb i
serien. - Og så skal man huske, at
børn deltager gratis i hele løbsserien!
Den samlede resultatliste kan ses på
HSOK's hjemmeside:hsok.dk.
Johansen

Motion

SOKKEN
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"Mountain Race" - En forårsag
i helvede!
Godt 200 aktive atleter deltog
søndag den 6. april i "Mountain Race" - Anden afdeling af
Craft Grand Prix 2008
Vejrguderne var ikke ligefrem med
arrangørerne af Mountain Race i
Hornbæk Plantage - Et råt og ikke
specielt indbydende vejr var, hvad
der mødte de aktive atleter. Vejrliget
betød blandt andet, at de aktive atleter skulle forcere en 500 meter lang
passage med pløre og smat. - "Roskilde Festivalens" legendariske smat var
barnemad i forhold til, hvad
løberne oplevede i forbindelse med
strabadserne i Mountain Race.
Vinder af løbet blev Kenneth Rasmussen, Running Rhino Elite, i suveræn
stil. Han gennemførte den 7,2 km lange, seje og ekstrem krævende rute i
den flotte tid 25:07 - Kenneth
Rasmussen, der netop er
hjemkommet fra en tre
uge træningslejr på
Mallorca med triatlonlandsholdet,
er i øjeblikket i
superform og
det tegner til at
blive en rigtig
god og spændende sæson for
Kenneth. Kenneth Rasmussen
lagde ud i et drabeligt tempo og fik
hurtigt oparbejdet et
forspring til de øvrige. Efter
den første af i alt tre runder i Hornbæk Plantage havde han et forspring
på ca. 25 sekunder til løbets nummer

to Kim Olander, Running Rhino Elite.
Og i mål var forspringet således øget
til 1 minut og 42 sekunder. Kim Olander, der blev en sikker nummer to i
tiden 26:49, havde ellers på de første
af de i alt 3 runder følgeskab af Rune
Nygaard Monrad, O-Racerne. Men
efter den anden runde trak Kim Olander dog uimodståeligt fra på de
skrappe
stigninger i
Hornbæk
Plantage og
efterlod
Rune
Nygaard Monrad og det øvrige hårdt kæmpende
felt tilbage i hårde stridigheder på de
stejle bakker.
Rune Nygaard gennemførte i tiden
27:19. - Rune Nygaard Monrad tilhører den danske elite inden for orienteringssporten og har tidligere været udtaget til det
danske landshold i
MTB-Orientering
og har deltaget
i både VM og
EM i denne
disciplin.
Tredje
mand på
holdet fra
Running
Rhino var
Kenneth Carlsen. Han kom i
mål på en flot
fjerde plads i tiden
27:40. På femte pladsen
kom et nyt frisk pust i løbe sammenhæng: Ulrik Schledermann i tiden
27:55.
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Bedste kvinder
Bedste kvinde blev Annette Hansen,
MK70 - Hun vandt på fornemmeste
vis i tiden 34:06. - Men det var først
efter en virkelig hård kamp om placeringerne på den krævende rute i Plantagen, at sejren kom i hus. Annette
Hansen vandt med 9 sekunder foran
nummer to Rikke Nygaard Monrad,
O-Racerne. Rikke Nygaard Monrad,
der tilhører den danske elite indenfor
O-sporten og har tidligere deltaget i
MTB-O EM med det danske landshold, kom i mål i tiden 34:15. Det rakte samtidig til sejren i klassen 16 - 29
år.
Nummer tre i kvinderækken blev
Dorthe Lorenzen, ES'ernel M/K, i
tiden 34:38. - Det rakte også til sejren i
klassen 30 - 39 år. - Men først efter en
lang og intens kamp om placeringer
med Johannne Enemark, Running
Rhino, og Linn Bertram, Hornbæk Is,
der kom i mål i henholdsvis 36:13 og
36:26.
HSOK placeringer
Hvordan gik det ellers for de friske
HSOK atleter?
På herresiden blev bedste HSOK’er
Keld Olsen i den flotte tid 29:38! - Det
rakte til en samlet 8. plads.
Peter Arhung, der træner flittigt til
Copenhagen Marathon, blev nr. 9 i
tiden 30:04 -Endnu en flot præstantion
På 14. pladsen kom Bo Søby i tiden
31:13 - Flot løbet! Men ikke langt efter
kom Bo Hnasen i tiden 31:21 - Det
rakte til en samlet 15. plads. Niels
Hansen, en ny frisk mand i klubben,
løb et fint løb og kom i mål i tiden
31:35. Det rakte til samlet 18. plads.
Michael Bentzen løb endnu et rigtig
godt løb og kom i mål på en samlet
18. plads i tiden 32:21.
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Børnerækken
Vinder af børnerækken for drenge
blev Max
Bitsch. Han
gennemførte
den 1.6 km
lange rute i
den fine tid
6:12. - Men
sejren kom
først i hus
efter en
udmarvende
dyst med
Mihn Kyun Cho, 6:35. Nummer tre
blev Magnus Lund Ulnits i tiden 7:00.
På fjerde og femte pladsen kom Frederik Rasmussen og Claes Laurentiussen i henholdsvis 7:34 og 7:36 - Afsluttende med et drabeligt spurt opgør.

Hurtigste pige blev endnu en gang
Karoline Ulnits i tiden 7:15. Karoline
fik tidligt slået et pænt hul til de øvrige piger og lå derfor og kæmpede
med de hurtigste drenge. - Karoline
blev faktisk samlet nummer 4. En rigtig flot præstation. Josephine Kürstein
blev nummer to i tiden 7:48. Nummer
tre hos pigerne blev Unha Cho i tiden
7:58. Mens Lin Røpke, der har været
lidt småskadet, kæmpede sig ind på
fjerde pladsen i tiden 8:18. Nikoline

Lund Jensen kom i mål på femte pladsen i tiden 8:36.
Fælles for alle de hurtigste er, at de er rigtig
ihærdige og talentfulde løbere og at de
løber på holdet "Stald
Hylle"
Holdkonkurrencen
I hold konkurrencen
for herrer vandet holdet fra Running Rhino
Elite overlegent foran
"De Hvide Kenyanere" og HSOK
Craft.se.
På kvindesiden vandt holdet fra
Hornbæk Is foran Running Rhino 1 og
Lægehuset Axeltorv blev treer.
Det også muligt at deltage med mix
hold og det benyttede 9 hold sig af i
voksen rækken. Nummer et i denne
række blev O-Racerne. HSOK Mix
kom ind på andenpladsen og holdet
fra Es'erne blev nummer tre.

Hjælpere
Til sidst skal der fra motionsafdelingens formand lyde et rigtig stort “Tak
for hjælpen!” til alle de flittige hjælpere - Uden deres hjælp - Ingen løb!!Den
samlede resultatliste kan ses på HSOK's hjemmeside:hsok.dk.
Klubtøj - Brug det….
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Vi gentager succesen!
- Og inviterer til

Uofficielt klubmesterskab i
duathlon
Hvornår?
Lørdag den 21. juni
2008 kl. 11:00
Hvor?
Start, mål og skiftezone er på
Nygård Skole
- Der løbes og cykles på
rundstrækningen:
Rødegårdsvej, Karlsgårdsvej, Nørreløkkevej, Hellebækvej og Esrumvej
Distance
Løb: 5,0 km
cykling: 21,6 km
løb: 3,0 km
Bemærk!
Også mulighed for
“par duathlon”
- Altså flere personer m/k “deles” om
aktiviteterne.
For eksempel én løber første tur, én anden
person cykler og eventuelt én tredje person
løber sidste tur.
Et “hold” kan altså bestå af 1 til 3 personer!
Så ALLE kan være med!
- Også de skadede løbere!

Tilmelding:
Opslag i klubgården senest
fredag den 20. juni kl. 15:00

SOKKEN
Velkommen til vores nye
skisportsmand Arne, hans
kone Mary og datteren Marie.
Hvem er denne Arne?
Arne er formand for Blindes
Ski Union og en særdeles
aktiv idrætsmand. Arne er
blind, men det forhindrer
ham ikke i at stille op i bl.a.
Vasaloppet, Eremitageløbet,
ergometerroning mm.
Arne er en utrolig rar og rolig
person, men når der skal konkurreres vil han bare vinde
og kæmper til sidste dråbe.
Hans tider i Vasaloppet ligger omkring 8½ - 9 timer, (det er
der mange her i klubben som vil nikke særdeles anderkendende om). Sidst er Arne blevet nr. 3 i DM i ergometerroning i sin aldersklasse.

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

Langrendsinstruktører:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32
E.mail:
kurt.jorgensen@tele2.dk
Finn Postma,

Arne har stor ære i at få Danske synshandicappede til Ridderrennet i Beitostölen hvert år, hvor de deltager i Langrend, skiskydning og slalom mod konkurrenter fra mange lande, bl.a. Canada, USA, Rusland, Japan og selvfølgelig Norge. Man ser deltagerne kommer igen år efter år og
viser stor glæde ved disse konkurrencer.

Stine Laforce

Mange af klubbens medlemmer har haft fornøjelsen af at
være ledsager på disse ture.
Vi er også en del HSOK’ere som har haft den glæde at
have Arne med familie med på den årlige tur til La Santa,
hvor der også er mange udfordringer

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

Rulleski !!

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

Tilmelding er åben til Vasaloppet 2009

Tænker du på vinter, skiture, Vasaløb
eller blot på afvekslende træning?Så må du også prøve at løbe på rulleski

Det er nu muligt at tilmelde sig til Vasaloppet - en udfordring med mælkesyre, sved og udmatning Ønsker du at
tilmelde dig Vasaloppet 2009, så klik ind på www.ultimate.dk, ved events tryk flere, vælg måned - tryk marts 09
eller vælg sport – tryk langrend, så er du på rette spor.

HOLM SPORT

De første 31 deltagere har i skrivende stund tilmeld sig
Vasaloppet 2009 inden at startgebyret stiger fra den 31.maj
2008.

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

RING

-der er altid et godt tilbud,

NU:

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

passer til "SALOMON"-profil!

--Rul med Holm-sport!

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

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

ge må skifte deres ledsagere ud fordi de ikke kan følge
med.
Ledsagerne er fra Den Norske Idrætshøjskole som led i
deres uddannelse.
De blinde bliver guidet af ledsagerne ved hjælp af mikrofon og en højtaler på ryggen.

Atter en flot og livsglad Ridderrennsuge i Beitostölen, hvor
bevægelseshæmmede en gang om året dyster med hinanden i vinteridræt.
Det er for de fleste deltagere vigtigst at være med og komme ud og bruge sig, prøve sig af og vise at man kan mere
end man troede.
Andre er mere seriøse og træner som almindelige sportsfolk og går virkelig op i det. Der bliver gået til stålet, man-

Kurt

Sikre sejre til vores nye skimedlem Arne Christensen
Arne var som sædvanlig helt suveræn
i sin klasse:
Blind 50-59 år.
Skiskydning 5 km vandt Arne i tiden
21:56, godt 11 min. foran nr. 2. Arne
havde 1 bom. Skydningen giver et tillæg på 1 min. pr. bom.
Næste konkurrence var et 10 km. langrend, som også talte som klubmesterskab i Blindes Ski Union. Tiden var
her 33:24 og en sikker sejr med næsten
11 min. ned til nr. 2.
Sidste konkurrence var selve Ridderrennet, et langrend på 20 km. Her
vandt Arne med hele 25 min foran nr.
2, i tiden 1:10:31.
Arne med sin ledsager, en af Norges bedste ungdomskonkurrenceløbere.
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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 indenfor udstyr til løb, gang og generelt til aktiv fritid og hverdag.
Hos os får du en grundig løbestilanalyse før du køber løbesko,
og vi kan på den måde tage
udgangspunkt i den enkelte kundes specifikke behov.

Vores personale er alle løbere
med en faglig uddannelse i relation 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 forbyggende og akut skadesbehandling.

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

