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SOKKEN

Klubbens
trænere:

Orientering:
Ungdom:

Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 49 20 33 23

Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Finn Postma
Tlf.: 49 70 95 12

Cykling
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

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

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

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

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

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

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

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne)....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 18.15  Gymnastik .....................Skolen v. Gurrevej, indg. Gefionsvej
Tirsd.: kl. 17.00  O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval "Sjoskerne") .........................Klubgården
Torsd.:kl. 17.00  Terræntræning.......................................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  MTB langtur .........................................................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 december

D E A D L I N E
lørdag d. 23. november

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 Kurt Jørgensen

Rikke førte HSOK’s kvindeløb 2008 fra start til mål 
og vandt en klar sejr
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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-mmail:  sylvest@sylvestvvs.dk • Hjemmeside:  www.sylvestvvs.dk

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Så skulle det være ganske vist! Alle "vores" skove her i
nærområdet bliver nu en del af  "Kongernes Nordsjælland-
nationalpark", hvor den endelige formelle godkendelse for-
ventes at tages af Folketinget her i efteråret.

Er dette så nu en fordel eller ulempe for os her i HSOK?

Tja, det kommer vel an på, hvad der menes med en National-
park!

Definitionen på en nationalpark siger bl.a., at denne ikke må
omfatte landbrug, skovbrug, jagt og at offentligheden skal
have glæde af området til rekreative formål, dog kun i det
omfang, det er foreneligt med naturbeskyttelse, hvor jeg
omkring sidstnævnte ikke ved, hvordan man betragter orien-
teringsløb.

I dag kan "Kongernes Nordsjælland-nationalpark dog langt
fra leve op til denne definition, hvilket nok for vores "idræts-
plads " kan være udmærket, selv om de mange fældninger
synes voldsomme.  Endvidere har landbruget fået adgang til
en del af Teglstrup Hegn, hvor der går køer på "græs", hvilket
man da godt kan forundre sig over.

Jeg tror dog ikke selv på, at Folketinget vil anvende denne
definition på nationalparken her i Nordsjælland, hvilket vores
nuværende miljøminister også har afvist. I stedet siger denne,
at danske nationalparker skal indeholde natur, landskab, kul-
turhistorie, friluftsliv og naturoplevelser, så lad os håbe, at
denne fortolkning føres ud i livet, herunder at det nuværende
begreb "b-skove" (skove, hvori der kun må løbes orienterings-
løb efter særlig aftale med skovvæsenet) ophæves.

Men om ikke andet, så må vi glæde os over sæsonen 2008, der
snart er ved at være slut, hvad angår konkurrencer.

Det har været et rigtigt godt år for HSOK, med mange flotte
arrangementer, men også med mange flotte sportslige præsta-
tioner, hvor jeg omkring sidstnævnte må fremhæve Lene, Rolf
og Peter for deres mange guldmedaljer. Det er imponerende,
at de kan blive ved, år efter år, så naturligvis forventer vi, at
de fortsætter hermed også i 2009! 

Flot var det også, at vi i divisionsturneringen kunne kæmpe
os op i 2. division, hvilket nok skyldes det forhold, at vi stille-
de med en meget bred trup og dette på trods af, at det
afgørende løb fandt sted så langt væk som i Annebjerg Skov
nede ved Nykøbing Sjælland. Fra min side skal der rettes en
stor tak til Eva for hendes store engagement omkring turne-
ringen.

Også Grandprix løbene er ved at være slut, hvor nu kun 10
km. løbet den 1.11. mangler at blive afviklet. Jeg må sige, at
tilslutningen har været meget tilfredsstillende, herunder at
det nuværende løbskoncept synes at være det rigtige. Natur-
ligvis kan der laves forbedringer omkring selve løbsafviklin-
gerne, hvor jeg her tænker på tidtagningen, der endnu foregår
med håndholdte ure, hvilket nok virker lidt "gammeldags".

Bestyrelsen har dog truffet en principiel beslutning om at ind-
føre elektronisk tidtagning allerede fra næste sæsonstart, men
det "rigtige" system for os, har vi endnu ikke fundet.

Selv om løbekonkurrencerne er ved deres afslutning for i år,
så ligger vi jo ikke stille af den grund. Som man kan se andet
sted i bladet, starter gymnastikken snart op igen - og fortsat
med Annette som vores dygtige instruktør - så måske er det
en rigtig god ide at være med fra starten

Vel mødt til gymnastik! Flemming Larsen



"Kære  sokker,
Såvel alle de grå, de
sjoskende som de
almindelige.
Tak fordi I mødte
så talstærkt frem på
min 70-års dag, 
og tak for de mange
herlige gaver.
Kærlig hilsen
Søren"
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Indmeldte (13 stk)
Hanne Vig Flyger (Senior)
Vingen 13
3140 Ålsgårde

Kirsten Nielsen (Senior)
Rugmarken 37 st.th.
3060 Espergærde

Henrik Poulsen (Senior)
Hanne Poulsen (Senior)
Mathilde Poulsen (Ungdom)
Grundtvigsvej 5
3000 Helsingør

Tine Diemer (Senior)
Lars Diemer (Senior)
Ny Strandvej 53
3050 Humlebæk

Lars Ludvig Nielsen (Senior)
Skibsegen 87
3070 Snekkersten

Lars Nielsen (Senior)
Bakkevolden 1.3 t.v.
2670 Greve

Niels Bohse Hendriksen (Senior)
Erimitvej  1 B
3000 Helsingør

Dan Clausen (Senior)
Stenvinkelsvej 11 st.th.
3000 Helsingør

Peter Vognsen (Senior)
Meulenborg Park 6
3070 Snekkersten

Lars Kaufmann (Senior)
Mathilde Bruuns Vej 28
3070 Snekkersten

(Ungdom: Til og med 20 år)
(Senior: Alle andre)

Udmeldte (3 stk)
Elisabeth Schou Hansen(Senior)

Poul Hansen (Senior)
Carl Henning Jacobsen (Senior)

Adresseændringer (3 stk.)
Karina Dixen
Kronborg Ladegårdsvej 86 A
3000 Helsingør

Mads Wendelboe
Ydunsvej 14
3000 Helsingør

Ib Erik Nielsen
Hellbo Park 88
3000 Helsingør

Søren fyldte

70
Søren -en meget aktiv HSOK’er, hvad-
enten det drejer sig om orientering, Sjo-
skerne, Gråsokkerne, Skovkarlene og
ikke mindst når der er arrangementer
står Søren på spring.
Søren fejrede dagen med HSOK’erne i
klubhuset med et stort morgenbord.
Sjosker var som sædvanlig klar med
ædedolkenes vise, ligesom mange holdt
taler for fødselaren.

Redaktionen ønsker Søren hjertelig 
tillykke med dagen.

Frank og Rikke blev gift den 30/8 i
Kronborg Slotskirke. 

Redaktionen ønsker brudeparret til-
lykke på dagenog ønsker dem held og
lykke i fremtiden.

Bryllup
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Mellembror Jeppe berettede meget rørende om
Lauses opvækst, der har gjort Laus til den
han er blevet i dag. Ikke et vådt øje var tørt da
vi hørte at han bl.a. blev bundet til en stol,
enda uden tøj på!!

Laus fyldte 50
med manér

Vores alle sammens formand holdt som sædvanligt en
meget fin tale med mange sjove bemærkninger, og som han
sagde, så er der jo mange oplevelser at tage af når det er
Laus det drejer sig om.

Da “Sjoskernes oldermand” nu ikke kunne
holde tale om sig selv, kunne man ikke få en
bedre taler end Mogens Waidtløv

Til
Familie
Venner
Kolleger
Kammerater
Konkurrenter
Gamle bekendtskaber

Jeg har fået 22 flasker italiensk rød-
vin, 1 flaske Magnum spansk rød-
vin, 2 flasker chilensk rødvin, 3 fla-
sker sydafrikansk rødvin, 5 flasker
fransk rødvin, 2 flasker 80 % Stroh
Rom, 1 flaske portvin, 3 flasker grap-
pa, 1 flaske blåbærlikør, 1 flaske øst-
rigsk snaps, 1 flaske cypriotisk des-
sertvin, 10 flasker whisky, 2 særlige
ølglas, 4 særlige rødvinsglas, 1 bog

om Allmänna Byggnadsläran, 1
cykelcomputer, 2 poser Mozart cho-
kolade, 2 plader mørk chokolade, 1
plade hvid nougat, 1 hjemmebagt
rugbrød, ½ liter piskefløde, 1 glas
rabarbermarmelade med ingefær, 4
par cykelhandsker, 4 saddeltasker, 1
par cykelbukser, 1 cykelbluse, 1
papkikkert + hjælp til at købe et
teleskop, 1 gavekort til Outdoor-sea-
son, 1 gammel skolemappe, 1 par
trusser, 1 par støttestrømper, 2 pot-
ter hvid lyng, 2 buketter blomster, 1
kirsebærtræ, 1 sprosse- vindue, 1
vildsvinepølse, 1 Tirolerskinke og 1
flaske norsk snaps.    

Derudover har jeg fået EN BRAG AF
EN FEST.

TAK til jer alle.
Laus

Stor fest i klubgården da Laus
gik ind i de voksnes rækker.

Heldigvis var vejret så godt at man
kunne sidde ude, for der var ikke
plads inde til de mange gæster som
blev beværtet med en dejlig middags-
buffet, som Mette havde arrangeret.

Sjoskerne sang, mange holdt rigtige
gode taler, især er familien eminente
til at holde taler og med Laus er der jo
mange muligheder for at finde sjove
ting at holde taler om.
Festen sluttede ud på de små timer
efter en lang og festlig aften.

Hjertelig tillykke til Laus fra redaktionen
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Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesi-
den under ”Faste poster”

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne
- for hele familien

Dato Skov Mødested/oplysn. Krak Arrangør Kategori start 
on 08-10 Teglstrup Hegn Klubgården 28D6 Helsingør SOK O natløb
fr 10-10 Nyrup Hegn Gurredam Mette og Bent O Grå sokker 10
lø 11-10 Krogenberg Mariannelund (vej) 37C7 HSOK Lene J. O Karrusel 13
sø 12-10 Jonstrup Vang / se O-service OK Skærmen O Kredsløb
fr 17-10 Klosterris Hegn Klosterrisvej vest- Palle O Grå sokker 10
lø 18-10 Danstrup Ø Hornbækvej P. 46K1 HSOK Mette H. O Karrusel 13
lø 18-10 Rude skov se O -service OK Roskilde O DM MTB-O 11
sø 19-10 Hedeland se O -service Ballerup OK O MTB-O-cup 
sø 19-10 Rørvig Sandflugts- se O -service Vestsj Skovkarle O Kredsløb
ti 21-10 Gymnastiksalen Gefionsvej alle tirsdage HSOK F Gymnastik start 18.15
fr 24-10 Hornbæk V Sandagerhusvej Hans Henrik O Grå sokker 10
lø 25-10 Teglstrup syd Gurrevej 37K4 HSOK Minna O Karrusel 13
lø 25-10 Almindingen se O-service Bornholm O Høst-Open
sø 26-10 Paradisbakkerne se O-service Bornholm O Høst-Open
sø 26-10 Rude skov se O-service OK Øst Birkerød O Kredsløb
fr 31-10 Danstrup Hegn A6 høje P Gull-May O Grå sokker 10
lø 01-11 Helsingørmester- Klubgården HSOK M Craft Grand Prix 14
lø 01-11 Ravnsholt se O -service Allerød OK O Klubmesteskabsløb
on 05-11 Stenholt Vang se O -service FIF O Natcup
fr 07-11 Teglstrup Ø Klubgården Jette O Grå sokker 10
lø 08-11 Craft Cross Klubgården HSOK Postma M Duathlon 10
sø 09-11 Gribskov syd se O-service O K 73 O Jættemilen
fr 14-11 Horserød syd Hornbækvej Anni og Kay O Grå sokker 10
lø 15-11 Gribskov N. M årum  st.se O -service MTB-O O Vinterserien MTB-O 11
lø 15-11 Teglstrup NØ Klubgården 28D6 HSOK Hans Lassen O Karrusel 13
on 19-11 Tokkekøb Hegn se O-service OK S.G. O Natcup
fr 21-11 Egebæksvang Mirasol Knud O O Grå sokker 10
lø 22-11 St. Dyrehave P-plads Isterødvejen MTB-O O Vinterserien MTB-O 11
lø 22-11 Hornbæk Pl. Sandagerhusvej 17B4 HSOK Jens V. O Karrusel 13
fr 28-11 Gurrevang Gurrevej v. P Jørgen J O Grå sokker 10
lø 29-11 Teglstrup Syd Ørnholmv./Gurrev. HSOK Stig M Stieler Memorial 11
lø 29-11 Lystrup Skov se O -service OK Øst/Lyngby O Vintercup
on 03-12 Trørød Hegn se O -service Søllerød OK O Natcup 18
to 4-7/12 Idre, Sverige Klubtur HSOK Postma S 3 dage på Ski 19
fr 05-12 Teglstrup Ø Klubgården jule- Agnete E O Grå sokker 10
lø 06-12 Danstrup/Krogenberg P-plads Helsingørv. MTB-O O Vinterserien MTB-O 11
sø 07-12 Danstrup vest Skovens NV hjørne 46F2 HSOK Torben Bagger O Karrusel 10
fr 12-12 Gl.Grønholt v Grønholt trinbræt Jakob O Grå sokker 10
lø 13-12 Præstevang/St. Dyrehave Byskolen Carlsbergvej MTB-O O Vinterserien MTB-O 11
lø 13-12 Tokkekøb Hegn se O-service OK Øst/Lyngby O Vintercup
sø 14-12 Teglstrup Klubgården HSOKs julemand O Juleløb 10
on 17-12 Trysil,Norge DFDS DskiF S Slalom / Langrend
on 17-12 Hareskovene se O-service Ballerup OK O Natcup
fr 19-12 Danstrup Hegn Hornbækvej høje P Annie O Grå sokker 10

on 24-12 Gurresø rundt Mariannelund Motion M 10 km 10
fr 26-12 Teglstrup Klubgården HSOK Minna m. fam O Julemaveløb 10

ma 29-12 Teglstrup Klubgården HSOK Jakob O Natklubmester 17
on 31-12 Gurresø rundt Mariannelund Motion M 10 km 10

Se de sidste opdateringer på hjemmesiden HSOK.DK på linket ”aktivitetskalenderen”.

Aktivitetskalender 2008 for alle i HSOK
O=orientering M=motion S=ski F=fælles arr. V= Hsok`s venner 
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Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk

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

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

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

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

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

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

PR:
Eva Müllertz, Gurrevej 116b, 3060 Helsingør
Tlf.: 49 26 38 03, E-mail: eva.mullert@tele2.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

Det er jo herligt, at man kan løbe sit eget O-løb når som helst, året
rundt, døgnet rundt i tre af vore skove, nemlig Egebæksvang,
Nyrup Hegn og
Teglstrup Hegn.
Klubben har sat
henholdsvis 21,
30 og 30 pæle ud
i disse tre skove
til brug for "gud
og hver mand".
Gå ind på hjem-
mesiden under
"Nye medlem-
mer" og "Faste
poster", og du og
andre kan frit
downloade post-
placeringerne i
skovene. Place-
ringerne er ble-
vet ændret her
sidst på foråret,
så nu er udfor-
dringerne nye.

Hensigten med de faste poster er flere. Dels opsat for skoleklas-
ser, spejdertroppe og andre interesserede, men sandelig også for
klubbens egne medlemmer. Det er jo oplagt at tage ud og træne
bestemte orienteringstekniske elementer, såsom huskeløb, kom-
pasgang, skridttælling, kortlæsning ved at gå lige på posterne
uden om veje og stier, samt hvad den enkelte løber selv føler at
have behov for. Man kan gøre det stille og roligt uden pres.

Men der er jo også mulighed for at bruge de faste poster som
introduktion for nye interesserede o-løbere. Lav løb for din fami-
lie, naboer, venner og kolleger, så de kan prøve udfordringerne
med kort og kompas. Men lav det nu ikke for svært. Det er vigtigt
med succesoplevelser.

Da vi i træningsudvalget måtte konstatere, at Tisvildes sensom-
mercup nok ville trække en del HSOK-er dertil, så ville vi ikke
ulejlige banelæggere med at sætte 30 skærme ud i skovene på to
træningsløbsaftener her i eftersommeren, men i stedet bruge de
faste poster. Der kom også kun de forventede 14-15 HSOK-er til
disse løb. Men vi tror nok, at de orienteringsmæssige udfordrin-
ger stod mål med, hvad vi ellers byder på. Der var let/begynder-
bane, mellemsvær og 2 svære baner kringlet ud af de faste poster,
så postplaceringerne indbyder til alle sværhedsgrader. Det er kun
et spørgsmål om banelægningsmæssig omtanke.
Her er som eksempel vist den svære bane på 4,7 km. med start og
mål på naturcenteret. 
Postplaceringerne svarer til bogstaverne V O Ø H R W D S U E M
X og Æ på det kort, man kan downloade fra hjemmesiden.
God fornøjelse og lad os høre om dine erfaringer med de faste
poster.

Træningsudvalget.

TRÆNINGSLØB  EFTER  DE  FASTE  POSTER



Priser for 2008

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

minimum........500 kr. pr. år

Annoncer i sokken

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

i "Sokken"eller find dem på hjemmesiden
www.hsok.dk/orientering

EMG for veteraner.
Ved et tilfælde så jeg en
løbeseddel i min vindues-
visker for godt et halvt år
siden. Der blev indbudt til
European Master Games
og for første gang var der
også orienteringsløb på
programmet. Ved en nær-
mere undersøgelse fandt
jeg ud af at skovene der
skulle bruges var det læk-
re terræn ved Åhus og det
fysisk krævende Degaber-
get. Jeg fik heldigvis lok-
ket Flemming Larsen,
Peter Larsen og John Mie-
né med på en tur derover
og sammen boede vi i et
sommerhus i Åhus. 
Jeg havde jo lidt håbet på knivskarp konkurrence fra de bedste
nordmænd, finnere og svenskere, men i alt deltog kun 220 løbere,
hovedsaglig fra Litauen, Letland, Rusland, Danmark og Sverige +
et par stykker fra andre lande. Kun 2 nordmænd og ingen fin-
nere! På den anden side blev det så lidt lettere at komme til tops. 
Peter satte sine to konkurrenter til vægs i Åhus. De hjalp ham ved
at udgå begge to. På den lange distance i Degeberga var der igen
ingen tvivl. Peter var dagens bedste i H75 og og dermed 2 guld-
medaljer til Peter. Jeg havde et rigtig godt løb i Åhus, kunne
højest finde knap et ½ min, og det selvom man sagtens kunne
lægge tid i det småkuperede terræn. Jeg vandt dermed mellemdi-
stancen foran to fra Litauen. Efter et ligeså perfekt løb til kvalifi-
kationen troede jeg det vil-
le blive rent walkover i
finalen, men især et ærge-
ligt bom på næstsidste
post ødelagde den triumf.
Jeg fik dog en sølvmedalje
flankeret af de 2 specielle
brødre fra Litauen. Det er
Julius til højre med guld-
medaljen og Marius til
venstre fik bronce.
John Miené var desværre
skadet og humpede rundt, men det havde været svært at tage
metal i den klasse. Vinderen i H65 var tæt på at have samme km-
tid som mig. Flemming fik noget for startafgiften i Åhus, mens
det gik noget bedre i Degaberget.                      Rolf

Kursus i Banelægning:
Kurset henvender sig specielt til personer, der ikke har den store
erfaring i det at lave en orienteringsbane. Vi gennemgår, hvordan
de forskellige sværhedsgrader gradueres (Begynder, let mellems-
vær og svær bane). Hvor kan man ryge i de største fælder ved
banelægning?
Vi vil ganske kort snuse til programmet Condes, så baner også
kan laves på computeren. 
Dato: Tirsdag den 25. november
Tid: 19.00 - 21.00 
Sted: Klubgården
Pris: Gratis
Undervisere: Rolf Lund og Frank Johansen
Tilmelding: frank.johansen2@skolekom.dk
(Senest 18. nov.)
Kursus i brug af Condes:
Du har et grundlæggende kendskab til banelægning, men vil ger-
ne lære - blive bedre til - at kunne bruge programmet Condes, så
du kan lave baner på computeren.
Efter du har tilmeldt dig, sendes en kortfil samt besked på at for-
søge at lave et udkast til en bane ved hjælp af Condes. Udvalgte

baner vil blive brugt som udgangspunkt på kurset. Har du en
bærbar computer, er det en fordel at tage den med. Det vil være
et must at få downloaded den nyeste version af Condes. Medlem-
mer af HSOK kan få en kode af Jakob Vang eller Rolf Lund, da
klubben har købt licens.
Dato: Tirsdag den 8. januar
Tid: 19.00 - 21.00
Sted: Klubgården
Pris: Gratis
Undervisere: Rolf Lund og Frank Johansen
Tilmelding: frank.johansen2@skolekom.dk (Senest 28. dec.)

Vælg kun ét af kurserne:
Kurserne vil på enkelte områder være det samme materiale.
Vi tilråder derfor kun at vælge det ene af kurserne.
NB. Der er loft på max. 12 deltagere pr. kursus.

DOFs banelægningskonkurrence:
Ved begge kurser er der mulighed for at snakke lidt om DOFs
årlige banelægningskonkurrence.
Frank har gennem de sidste 4 år siddet i dommerpanelet til den-
ne konkurrence. Frank har takket af ift. dommerjobbet og vil der-
for, uden at være inhabil, kunne give en masse ideer/fif til Jer,
der deltager. Ta´ derfor gerne dit baneudkast med. Konkurrence-
materialet kan rekvireres fra DOFs kontor fra ca. den 1. november
og skal afleveres ca. 1. februar.
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Oprykningsmatchen faldt ud til
HSOK´s fordel.

I år skulle vi for tredje gang ud i en oprykningsmatch for at finde
vor placering i systemet næste år. Vi var jo i den situation, at vi,
selv i tilfælde af tre nederlag, ville få en ny chance i 3. div. Men
miraklet skete. Vi stillede os ikke tilfredse med at fortsætte i 3.
div. Vi ville noget mere: op i 2. div. 

Eller måske er det sandheden nærmere, hvis vi indrømmer, at vi
var heldige ved at klare oprykningen ( måske fordi det var tredje
gang, vi forsøgte, og den er som bekendt lykkens gang). På for-
hånd så det godt ud. Vi havde samme antal tilmeldte som Sølle-
rød og en del flere, end både Ok Midtvest og Ballerup kunne
mobilisere. Men ét er de tilmeldte, et andet de fremmødte. Natur-
ligvis vil et vist antal kunne blive forhindret i at møde frem, men
det var bare så uheldigt, at vore afbud især samlede sig om to af
banerne: bane 2A og 5. Når det samlede resultat alligevel rakte til
to knebne sejre, skyldtes det, at mange af klubbens løbere stram-
mede ballerne og lod hånt om Annebjergs ”bjerge”, og så den
kendsgerning, at Ballerups opstilling er set mere skræmmende
end hin 7. sept. Bevares, de slog os 25-11 på deres stærkeste kort,
bane 2A, men det blev mere end udlignet af bane 3A, hvor Flem-
ming Wendelboe, John Pihl og Finn Postma legede kispus og
mulede Ballerup med 15-0!

Men der var meget andet at glæde sig over end indsatsen på bane
3A. Bane 6 lyste også op. Der var tredobbelt sejr ved Gerda
Jensen, Stine Berg Sørensen og Lin B. Røpke, og også Nivi Wart-
hoe gav sit bidrag til en sikker 7-2 sejr mod alle modstandere. Det
viser, at ungdomsløbere er guld værd, så vi håber, Laus kan få
endnu flere af slagsen at arbejde med og få dygtiggjort de
nuværende yderligere. Det er altid hyggeligt, når nye ansigter
viser sig på banen. Her bemærkede vi familien Poulsen, hvor det
lykkedes både det fædrene og det mødrene ophav, samt den 8
årige hurtigløber Malthe at skaffe point. Velkommen i klubben!
Vi håber, at familieorienteringen hen ad vejen kan lokke flere
familier til at være med. Malthe træner flittigt sammen med Sara
og Søren under Lasses vejledning. De skal nok drive det til noget
og ser gerne endnu flere ”medløbere”. Så må den indsats, som
Laus og Mette ydede, også nævnes. Dagen før, hvor Laus fejrede
sin 50 års fødselsdag ved en megafest i klubgården, blev det i de
mange taler understreget, hvilken betydning Laus havde for
klubben. Det blev understreget dagen efter, hvor det nok noget
trætte værtspar glemte alt om den manglende nattesøvn og
præsterede store ting og sager. Mette vandt bane 4B og Laus pyn-
tede godt på hullerne på bane 2A. Selv om det er mange år siden,
han var ”Elite-Laus”, kan han stadig finde rundt bedre end de fle-
ste. Det er også helt fint, at vi nu kan stille med fuldt hold , og
mere til, på bane 1. Her rager især Morten op. Han er blevet
mindst et helt hoved højere, end da han sidst var aktiv i klubben.
Når så Emil ikke lader sig lokke af en forkert post, når Rasmus
igen er på banen, når vore ”gamle drenge” Rolf og Torben, holder
niveauet og de nye, Preben og Lasse får lidt mere hår på brystet,
så ser det ikke værst ud! Og så savnede vi endda Jens Lyn(k) den-
ne gang.

Summa summarum var et stort nederlag mod Søllerød: 80-112 og
sejre over Ballerup og OK Midtvest på henholdsvis 90-82 og 96-
92.

Det er så helt sikkert, at konkurrencen i 2. div. bliver benhård.
Derfor bør alle holde sig i form vinteren igennem ved at være
med i klubbens træningsløb, og hvad der ellers byder sig til af
muligheder. Dygtiggør jer ved at deltage i de kurser, der tilbydes,
og hjælp de nye til rette, så de hurtigt kan føle sig hjemme i
HSOK og være med, når det går løs til foråret. Nærmere om tid
og sted i næste nummer af Sokken.
Tak til alle for en dejlig dag i Annebjerg, trods den afsluttende
byge!        Eva

HotStone Massage
Hawaiiansk Lomi Lomi Massage

Organisk Massageterapi

NatureLife – Klinik for Massage

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

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

Priser for HSOK-medlemmer:
• HotStone massage, 90 min.,  . . . . . . . . . . . . . .kr. 500,-

(normalpris 575,- kr.)

• Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min.,  . .kr. 425,-
(normalpris 500,- kr.)

• Organisk massage terapi, 60 min.,  . . . . . . . . .kr. 325,-
(normalpris 400,- kr.)
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Løb i Sverige og bo i Norge
Hvordan gik det så med at løbe i Sverige og bo i Norge? Det
gik selvfølgelig rigtig godt.

Vi var 3 voksne og 2 børn, som skulle deltage i 5 dages i Sälen.
Vi var Tommy, Laus, Stine, Lin og jeg. 

Vi skulle løbe sammen med 25.000 andre sportsglade menne-
sker, som kom fra alle dele af verden. USA, Frankrig, Kina
m.m.

Vi havde lejet et sommerhus i Ljørdalen i Norge, og det var
rigtig skønt. Stort, med en skøn terrasse lige ned til en dejlig
sø, og med en dejlig udsigt til det nærliggende fjeld, hvor
Allerød OK boede. 

Lige hjemkommet fra løb

Vi kom lørdag aften den 19. juli, og konkurrencerne startede
om mandagen, så vi havde god tid til at finde os til rette, hen-
te brystnumre, buskort, handle sportstøj og købe kort til for-
træning.  

Om søndagen var vejret noget skummelt, som de siger på
norsk – det ene øjeblik skinnede solen, og det næste styrtreg-
nede det.

Vi havde en rigtig sjov oplevelse, da vi skulle ud og fortræne.
Vi sad alle fem i bilen og ventede på, at regnen skulle stoppe. 

I mens kunne vi se på en svensker, som surt kiggede ud af sit
hus. Laus mente, at det var fordi, vi holdte på hans P-plads.

Da regnen var stoppet, myldrede vi ud af bilen, og den førom-
talte ”sure” svensker kom ud af sit hus. Han gik med sin
hund, som Lin, Stine og jeg selvfølgelig måtte klappe. 

Vi fik så alle talt med denne ”sure” svensker, som selvfølgelig
ikke var sur, men rigtig rar, og som takkede os for, at vi holdt
ferie i Sverige, og som også var oprigtig interesseret i O-rin-
gen.

Han bad os vente lidt, mens han fandt en sportstaske frem til
os med shampoo, balsam, sæbe m.m. i.  Sikken en svensker.

Så oprande mandag, og det startede rigtig godt med et skønt
sommervejr, som også varede hele ugen. Vi skulle løbe i Ber-
ga, med stævneplads på samme sted, som Vasaløbet starter
fra. 

Det var noget af en oplevelse med alle de mennesker, som
skulle til start, bade, på toilet, finde samlingssted, købe pølser
m.m. Ja bare det at finde Birgitte & Flemming Wendelboe som
også var med………..  
De 6 forskellige starter lå alle op af Vasaløbssporet – det går
faktisk rigtig meget opad i starten!!

Terrænet var også rigtig spændende, med et dejligt langstræk
til 1. posten for os voksne. Selv om skovbunden var dækket af
mos, så var der sten nedenunder – pas på anklerne.

Efter en hård dag på ”kontoret”, hvor især tøserne og Laus
klarede sig godt, skulle vi jo hjem og købe mad til aften. Det
var ikke så let!!

Ved opsamlingsstedet var der et supermarked, som fik solgt
RIGTIG meget i den uge. Han havde bare problemer med at
nå at pakke varerne ud.

Da vi kom mandag eftermiddag, var alle hylder stort set rip-
pet for varer – jeg har aldrig set noget lignende. Det må have
været sådan i det gamle Sovjet, når der kom varer. 

Alt blevet hevet ned fra hylderne, lige så snart det blev sat op.
Bananerne nåede slet ikke at komme på hylderne, de blev
flået direkte op af kassen, når købmanden kom med dem.     

På 2.dagen var der samme stævneplads i Berga, men vi løb i
en anden del af skoven.

På 3. og 4.dagen skulle vi løbe på Hundfjället, og der var en
helt anden type terræn, fjeldorientering med transport op til
fjellet med en 8-personers stolelift på 4. dagen. 

Og hvilket løb – man kunne se så langt øjet rakte, og oriente-
ringen var lettere. Den eneste hage var, at det var rigtig hårdt
at løbe i høj blåbær m.m.

Sidste løb var fra Sälen, og det var en rigtig manddomsprøve
– de fleste var god møre og trætte, og så var det det hårdeste
terræn på hele ugen. Meget med moser og tæt skov.  

Det allermest imponerende for ugen var, at Stine og Lin klare-
de sig så godt. Der var ingen fejlklip, ingen udgåede og ingen
klager. Bare hjælpsomhed.

Det var en fornøjelse at have dem med.

6. halvleg fredag aften
Mette
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Har du tænkt på-
at i Helsingør Therm har du mulighed 
for at gå i 33° varmt vand til:

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

o.s.v.

49 21 22 11

Helsingør  Therm

Annette starter tirsdag den 21.
okt. kl. 18.15 på skolen ved
Gurrevej. 
Indgang fra Gefionsvej.

Cross Duathlon
I samarbejde med Cykelklubben Kronborg har vi besluttet at fortsætte vores
årlige MTB Duathlon Cross.
Løbet, hvis navn er ”Craft Cross Duathlon Helsingør”, afholdes lørdag, den
8. november 2008 og starten går kl. 10.00 fra det sædvanlige græsareal i
Teglstrup Hegn, der er beliggende på venstre hånd efter skovlejepladsen .

Distancen er i år sat til 3 km. løb, 15 km. MTB-kørsel og 3 km. løb.
Tilmeldingsfristen er sat til den 04.11.08 og kan rettes til 
postma@mail.dk og/eller fllarsen@image.dk
gennem hvem evt. yderligere oplysninger tillige kan søges.

Kasseren meddeler  .....
Mulighed for a conto indbetaling for løb.

Startafgifter til de O-løb, hvor du skal tilmelde
dig, sender jeg til den arrangerende klub. 
I slutningen af året sender jeg en opkrævning
ud på  startafgifterne til hver enkelt løber. For
de mest aktive kan det godt løbe op til et ret
stort beløb, som forfalder til betaling ved jule-
tid. 
Imidlertid har du mulighed for at indbetale a
conto beløb i løbet af året til klubbens konto
reg. 2255 konto 0274 114 126 mærket med dit
navn og O-løb. Når jeg har bogført beløbet, vil
det fremgå af din opgørelse på www.o-servi-
ce.dk, hvor du også kan se, hvor meget du har
løbet for i årets løb. Det kræver en adgangsko-
de, som du kan få ved henvendelse til Jørgen
Jensen på mail: Jorgen.jensen.hsok@mail.dk.

Hilsen
Gull-May
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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

Ungdomssiderne
Oktober

I løbet af August og September måned
har ungdomsløberne været ude i sko-
vene og løbe en masse, og flere af jer
har klaret jer rigtig flot.

Ved DM-Mellem i Borupskovene del-
tog Stine og Emil. Mellemdistance
løbene er kortere end de almindelige
baner, men banerne er stadig lige
svære, hvorfor det var meget vigtigt at
kunne holde koncentrationen hele
løbet igennem

Stine løb i den meget stærke D-14
klasse og blev nr.16 godt 8 minutter
fra bronzen. Emil blev nr. 18 i H-14.
Næste år foregår DM-Mellem i Jyl-
land i Gødding Skov. Så herfra kan
jeg kun anbefale at deltage i mellem-
løbene når de er der.

I starten af september var næsten hele
klubben oppe ved Nykøbing Sjælland
og løbe om oprykning til 2. Division.
Jeg vil ikke gå igennem resultaterne,
da Eva har skrevet om dagen andet-
steds i bladet, men tredobbelte sejre
på både bane 6 og 8 er godt gået og
var med til at sikre at HSOK rykkede
op!

Og så kom den store DM weekend på
Rømø, hvor der skulle løbes Stafet om
lørdagen og Lang om søndagen. I
ugerne op til DM var der mulighed for
at træne til det specielle terræn på
Rømø, der er en blandning af store
lyngpartier og plantage, med en serie
af sensommercups, der var lagt i
området omkring Tisvilde, der minder
om det.

Fredag aften ankom vi i løbet af afte-
nen. Søren Østergaard havde sørget
for nogle gode huse, og i et af dem
boede alle ungdomsløberne. Nu var
jeg ikke inde i huset, men det virkede
som i hyggede jer fint �
Lørdag formiddag var det af sted til
Rømø Nørreland og løbe stafet. I
D/H-14 havde vi to hold med. Det ene
hold havde Stine på 1.tur og hun kom
ind som nr. 6, derefter hentede Emil
en placering på 2.tur inden Lin løb i
skoven på sidsteturen og holdt place-
ringen. Så holdet blev en flot nr.5.
Andetholdet havde Sara og Ditte på

de to første ture, men vi lånte en Alle-
rød løber til sidsteturen. Derfor blev
holdet ikke placeret, men var en rigtig
god mulighed for at få en forsmag på
søndagens terræn. Morten deltog des-
uden på H 21 holdet sammen med sin
far Flemming og Lasse.

Om aftenen var det så tid til fælles-
spisning, hvor vi fik mad fra en kro på
Rømø og det var der i hvert fald nok
af. Bagefter gav de tre stafetguldvin-
dere Laus, Torben og Rolf gode råd til
søndagens løb, mens vi spiste dessert.
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Søndagens løb foregik i Rømø Søn-
derland. I D-14 havde vi hele fire
piger med, hvor Lin og Stine blev de
bedst placerede som nr. 17 og 20. På
den tilsvarende drengebane deltog
Emil, men han måtte desværre udgå. I
H-20 løb Morten en meget lang bane,
næsten 12 km, han kæmpede i næsten
2 timer inden han udgik. 
Derefter var det ind i bilerne og tilba-
ge mod Sjælland, efter en rigtig hyg-
gelig tur.

/Lasse

Motionsløb
Det er ikke kun i orienteringsløb at
ungdomsløberne klarer sig fint. I
HSOK grandprixserie har der siden
sommerpausen været to løb Beach-
Run i Hornbæk (26/8) og Fitness.dk
løbet i Helsingør (18/9).  
I Hornbæk blev Lin og Maja nr. 2 og
3 i klassen piger 12-15 år, og for
pigerne under 11 år blev Nathalie og
Sara B. nr. 6 og 7.
Ved Fitness.dk løbet i Smørhullet gik
det også rigtig flot. Lin vandt denne
gang og Maja blev treer. For de små
piger blev Sara B. nr.4 og Nathalie nr.
6. 
Årets sidste grand prix løb foregår
1.november. Her gælder det Helsin-
gørmesterskabet.

Ungdomskurser
Der er stadig mulighed for at deltage i
ungdomskurser i løbet af efteråret. På
http://buu.do-f.dk/ kan i se hvor og hvor-
når kurserne foregår. 
Her vil jeg dog gerne nævne minikur-
serne, hvor de 8-10 årige mødes en
lørdag formiddag/ middag og hvor
man lærer lidt om orienteringsløb,
hvor det leges ind. Næste kursus fore-
går i Tisvilde Hegn på p-pladsen ved
Skovporten 25 Oktober fra kl. 10-14,
husk tilmelding et par dag før. 
Det er en god måde at lære om orien-
teringsløb samtidig med at det er rig-
tig godt socialt, da man møder løbere
fra andre klubber og måske finder en
god ven eller veninde.

Desuden er der umiddelbart efter
minikurset også mulighed for et lig-
nende mountainbikekursus, hvis man
vil lære at køre Mtb-O (mountainbike-
orientering)

Aktivitetskalender

Oktober
04. Teglstrup Hegn Klubgården Familieorientering kl.13
11. Krogenberg Hegn Mariannelundvej Karrusel 13
18. Danstrup Hegn P-plads Hornbækvej Familieorientering 13
25. Teglstrup Syd Gurrevej Karrusel 13

November
08. Marienlyst Slotspark Klubgården Ungdomstræning 13
15. Teglstrup NØ Klubgården Karrusel 13
22. Hornbæk Plantage Sandagerhusvej Karrusel 13

Træningsløb
Siden August har vi ungdomstræning
også for de små. Det er gået rigtig
godt, hvor Malthe, Sara og Søren har
været ”faste kunder i butikken”. Så
vidt muligt bruger vi træningsløbene
som HSOK arrangerer. Her skal I
huske at mødedag og mødetidspunktet
ændres fra Oktober måned, så det nu
er Lørdage fra kl.13.

Laus, Mette og Tommy står jo stadig
for træningen af de lidt større ung-
domsløbere og de har bl.a. udarbejdet
trænings- og konkurrencekalender for
en måned ad gangen. Så kontakt dem
hvis du/I vil vide mere.

Så her en opfordring til ungdoms-
løberne om at bruge træningsløbene,
det er et rigtig godt sted at øve sig.

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER



ikke den lokale vandpost
at forglemme, efter en
lang køretur fra lille Dan-
mark.

Vi fandt hurtigt vores telt-
plads, fik inspiceret de
fine toilet- og badefacilite-
ter, teltene blev slået op og
så var det tid til at se  på
løbstiderne for de komme-
de dage.
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Jeg havde valgt at løbe en D35B, i
øvrigt den samme bane, som Nivi
skulle løbe på D21B - og det fik vi
meget sjov ud af. Vi mødtes i ter-
rænet på samtlige etaper og jeg
måtte da konstatere, at jeg havde
svært ved at følge de unge ben, og
koncentrerede mig om mit eget
løb, men da terrænet på de 2 sidste
etaper blev noget sværere rent ori-
enteringsteknisk, da måtte ung-
dommen se sig slået af den "gam-
le".
Vi, Nivi, Lasse Torben og jeg
ankom til Cornus, en meget lille
by, men dog med en købmand og

I år gik sommertouren
orienteringsmæssigt
til det franske,
6 dage med oriente-
ringsløb i terræn, som
er klassificeret som
noget af verdens
sværeste - godt jeg
ikke vidste det på for-
hånd - MEN jeg blev
dog hurtigt klar over,
at jeg i år skulle ud og
prøve kræfter med et terræn, som
krævede mere agtpågivenhed og kort-
kontakt, end hvad jeg tidligere har
prøvet - dette indikerede vores prøve-
løb i alt fald - og vi blev da ej heller
skuffet!!

Ny taktik til at hverve nye medlemmer
1.Du propper ham ind i en lille bil og kører LANG tid ned gennem

Tyskland mod Frankrig
2.Når natten nærmer sig, finder du den mindste vej og holder ind

for at slå teltet op - herefter kravler i alle ind i det samme telt og
ligger dejligt tæt op ad hinanden…

3.Du kommer kørende ned ad en lang bakke, ned til en gruppe
huse og fortæller at det er her vi skal bo i de næste 10 dage.

4.Du præsenterer ham for en hel øde mark og begynder at slå beg-
ge telte op - her skal vi bo!

5.Du nævner, at vi kun har 1 bil til rådighed, og at der ikke kører
nogle busser…

6.Du nævner, at løbet er meget sværere end i Danmark, så han
skulle nok have løbet mere end 5 løb i alt.

7.Du vækker ham på hans ferie kl. 06.00 om morgenen for at kom-
me tidligt ud til stævnepladsen…

8.Du finder ud af, at han på første løb har været ude i over 3 timer
- kommer ham mon hjem?

Hvordan skulle ferien ellers tage sig ud når det er med familien
Seir & Warthoe? Nivi

Fransk 6-dages 2008 ved Aveyron
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De første etaper skulle vi alle starte
sent - og det blev en prøvelse at holde
hovedet koldt i den brændende fran-
ske sol - så glade var vi, da de sidste
etaper lå meget tidligt. Uret vækkede
på den tidligste dag kl. 05.30!! Lasse
gjorde store øjne - og så i sommerferi-
en! Men det var en befrielse at slippe
for heden midt på dagen.

1. - 4. etape løb vi på kort 1:7.500,
hvorimod etape 5 og 6 var på 1:5.000. 

Min største udfordring var, som van-
ligt, suk, at komme over 1.-post-syn-
dromet og denne tid blev da også
reduceret fra 22 min. til 2,25 min på
sidste og sværeste etape - det siger
vist det hele!

Jeg mindes et terræn, som lærte mig
utrolig meget, det var hamrende
svært, men det var en stor tilfredsstil-
lelse at få fornemmelse af en fulds-
tændig kortkontakt, som var bydende
nødvendigt ved hhv. 5.- og især den
6. og mest vanskelige af etaperne. Ved
netop 6. etape havde arrangørerne
formået at tryllebinde os alle til stæv-
nepladsen - jagtstarten gik nemlig
først omkring middagstid, hvor man-
ge af vi noget mere gumpetunge var

8. plads med 135 deltagere i klassen -
det taler vist for sig selv!!

- Alt i alt kunne vi vende stolte tilbage
til lille Danevang, hvor den næste
udfordring var DM.

Minna

kommet i mål  - så stævnepladsen var
fyldt med glade folk, der kunne hep-
pe "sprinterne" i mål, samtidigt med
at ingen oplevede at skulle løbe over
målstregen til en næsten tom stævne-
plads - et koncept, som godt kunne
tages op i andre sammenhænge.

Både Torben, Nivi og til særdeleshed
Lasse imponerede
mig ved deres flot-
te placeringer. Las-
se, der med sine
meget få løb i Dan-
mark forud for
denne tur, fik redu-
ceret sin tid "i mar-
ken" fra over 3
timer ved etape 1
og ned til 1.05 ved
6. etape! Og Nivi,
der for første gang
løb i så svær en
klasse, placerede
sig midt i feltet for
hendes gruppe -
rigtig flot. Sidst,
men ikke mindst
Torben, som i jagts-
tarten skulle ud
som nr. 10 og fik
løbet sig frem til en

↑ Lasse Nivi ↑
← Minna Torben→
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HSOK’s  Venners  21.
Alpetur  2008
Fredag den 22. august 2008 kl. 05:45 – 13
minutter før solopgang – afgik bussen fra
Espergærde med 38 forventningsfulde delta-
gere om bord. Vejret var som det skulle være
blandet sommervejr, passende varmt, sol,
ind imellem nogle byger. Vi kørte via Ged-
ser, tog med færgen til Rostock og kørte
videre ad de tyske motorveje uden om Berlin
med passende stop/hvil hver anden time.
Leif, vores chauffør atter i år, underholdt os
over bussens skærme med sine videoopta-
gelser fra sidste års tur, herunder bl.a. den
mindeværdige ”folkepensionistens mono-
log” som Leif fremførte.
Vi nåede frem til hotel ”Central” i Hof hvor
vi nød vores første aftenselskabs-middag.
Tove overrakte også i år et par ”kærlighed-
sluffer”, en højre-, en venstre- og en fælle-
svante – denne gang var ”årets par” Mette
og Søren.

Næste dag drog vi videre sydpå ad motorvej
gennem Tyskland, ind i Østrig gennem
Inndalen til Innsbruck og herfra videre over
Europabrücke, hvorefter vi drejede af og
kørte ind i Stubaital til vores by Fulpmes.
Leif mestrede den tilsyneladende umulige
opgave at føre bussen gennem de smalle og
stejle gader frem til hotellet.
Under aftensmåltidet kom en kraftig regnby-
ge hen over byen. Det var det eneste regnvejr
vi oplevede i Østrig så på denne alpetur blev
regntøjet aldrig pakket ud.
Aftenmiddagen sluttede med en uforglem-
melig dessert: Chokolademousse.

Søndag var dagen for Tur 1.  Jakob havde til
hver dag planlagt tre ruter. De ambitiøse
valgte at gå ”lang tur”, nogle valgte ”mellem
tur” og de beskedne valgte ”kort tur”, men
alle startede i dag med fra byen at tage liften
op til Froneben 1306 m. Mellem og lang tur
tog videre op med Kreuzjochbahn til 2100 m,
hvor de for det meste gik rundt i en tåget sky
der spolerede de flotte udsigter, men en
spændende og udfordrende tur var det.
Mogens var så uheldig at falde på en
skråning, så han mødte op til aftensmåltidet
med en stor bandage på panden og en på
knæet. I løbet af ugen blev hans dekorationer
dog mere diskrete. 
Bussen skulle ikke køre os i dag så Leif hav-
de helt fri. Leif valgte at gå en mindre bjergt-
ur uden Tove, men han indhentede hurtigt
deltagerne på mellem tur. Tove var ret så
nervøs ved at opleve at en mindre tur for
Leif skulle vare hele dagen.
Ved et besøg i en bjerghytte blev vi under-
holdt af en lokal sangduo der dog konse-
kvent undgik ethvert forsøg på at  jodle.
Nedturen denne dag ad en lang kærrevej
med jævnt fald var en prøvelse for de
utrænede; mange sås at gå en del baglæns
for at få afveksling i muskelbelastningen.
Hver aften før aftensmåltidet mødes vi til et
altanparty – en hyggelig tradition som gør
sit til at førstegangs-deltagerne hurtigt kom-
mer fuldt med i selskabet.

Mandag morgen tog vi med bussen ind til
bunden af dalen hvor vi tog svævebanen op.

Kort tur tog helt op til gletcheren i 3100 m
hvor de gik tur rundt i sneen. 
De øvrige stod af ved 2300 m hvor de time-
lange vandreture startede op over bjergkam-
men – med udsigt til et par gletchere – og
ned gennem et par lange og brede dale til
bussen nede på landevejen. Opturen var en
prøvelse; Camillas ben var en overgang
ustyrlige som blød spagetti og Jens Bo var
forskrækket over hvad han var lokket med
på. Men, man er ”høj” når man kan erkende
hvilke utrolige anstrengelser man har kunnet
gennemføre.
Denne dag – og alle de efterfølgende dage –
var det flot vindstille solskinsvejr hele
dagen. Alle kunne hver dag nyde de stors-
låede mange udsigter. I år var der ingen
aflysninger eller ændringer af planlagte ture
p.g.a. dårligt vejr. 
Søren gik i for ”små sko”, men efter en lang-
sommelig nedfart kom han dog glad ned til
bussen. Om aftenen købte han så et par
større støvler.
Lang tur kom så sent ned at vi måtte udelade
dagens altanparty og ringe til hotellet for at
udskyde spisetiden en halv time.

Tirsdag var ”hviledag”, dagen hvor ingen
anstrengende ture er planlagt. Der var
spredt fremmøde ved morgenbordet idet
mange valgte at sove lidt længere.
Nogle tog med toget til Innsbruck. Togturen
startede gennem landskabet – skov og mar-
ker – og sluttede som en sporvognstur gen-
nem byen hvor vi pænt måtte følge efter et
marcherende hornorkester.
Andre tog på mindre bjergture f.eks. for at
gå søndagens tur igen uden tåge – i dag var
udsigterne flotte. 
Nogle ville også opleve gårsdagens korte
tur; de tog ”en lille tur” op med svævebanen
til gletcheren i 3100 m hvor de så gik tur
rundt i sneen i deres sommerlige påklæd-
ning – shorts, små sandaler m.v.
Camilla tog på indkøbstur og kunne derfor
om aftenen optræde i et flot nyt tyrolerdress
med lederhosen.
Hotellet havde arrangeret haveparty med
grill-mad – men kl. 22 måtte vi dog rykke
inden døre, for naboerne ønskede fred.

Onsdag, tur 4. Med bussen til nabobyen og
med liften op til Hochserles 1605 m, hvor alle

ture i dag starter og slutter. Ned igen med
liften; dog er der en del der i stedet vælger at
køre ned med ”Rodelbahn”, små individuel-
le vogne der med fuld fart kører på en skin-
ne som snor sig nedad mellem træerne
umiddelbart over jorden.
Vel nede var Tove som sædvanligt klar ved
havebordet med kaffe, Lumomba og andet
styrkende.

Torsdag, tur 5. Om morgenen umiddelbart
før afgang med bussen fik vi alle en morgen-
bitter og Anni fik en fødselsdags-fællessang.
Mette havde ladet sig overtale af Søren så
hun deltog for første gang i mellem tur. Men
hun havde svært ved at lære at holde tempo-
et nede.
Ved frokosten på ”Karalm” fik vi turens bed-
ste betjening ved faderen der lærte os at høre
godt efter når vi skulle bestille, ved mode-
rens veltillavede retter og ved datterens
omsorgsfuldeog opvakte betjening – de var
et skoleeksempel på en familie der var glade
for deres job.
Før vi tog liften ned til bussen havde vi tid til
at betragte den travle startplads for ”paragli-
ders”, og en del af os drømte om at kommen
ned på denne måde – men det var ret så
dyrt.
Aften: Die Vienersængerknödel optræder.

Fredag, den sidste vandrerdag. Vi startede
alle med at tage toget ned mod Innsbruck, vi
stod af i Kreith. 
Det blev en vellykket dag atter i flot sol, men
for de fleste blev det også en lang dag så det
kneb med at få tid til at pakke kufferten før
aftensmad.
Dagens altanparty var sponseret af Jette som
ikke var med på turen i år, men som er vant
til at vi hylder hende på hendes fødselsdag.

Alpeholdet 2008

Årets medalje og diplom modtagere
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I aften var det Mette der optrådte i flot ny
tyrolerkjole.
Ved denne sidste aften på hotellet blev der
traditionen tro overrakt diplomer og medal-
jer til 5 – 10 – 15 – 20 års jubilarerne.
Lis fik os alle samlet omkring at fremføre en
kanon-fællessang.
Den festlige sangkvartet Die Vienersängerk-
nödelen var også med i år. De fik hurtigt lært
os den glade tekst til sangene.
Personalet blev samlet. Pierre holdt en takke-
tale og overrakte dem en pose drikkepenge.
En lokal tyrolerduo spillede og jodlede, og
alle havde, på trods af ugens anstrengelser,
gode ben til megen livlig svingom. 

Lørdag er den kedelige dag hvor vi skal for-
lade Østrig. Tidligt op for at nå at pakke kuf-
ferten færdig, nå at få morgenmad og være
klar til det store gruppefoto foran hotellet kl.
08:20. Leif fik hængt fem kameraer over
skulderen og så måtte vi alle stå og smile
pænt indtil han havde fundet alle udløserk-
napperne. Straks efter kørte bussen af sted
med os. 
Ved første stop i Tyskland stillede vores san-
gkvartet op og sang for i en fødselsdagssang
for Tove.
Vi nåede om eftermiddagen frem til vores
hotel i Dessau SV for Berlin. Der var en rest
af østtysk stemning over stedet, men vi spi-
ste dejlig mad og vi sov fint.

Om søndagen nåede vi Helsingør sidst på
eftermiddagen. For mig havde det været
som en ti dage lang fest, men den var nu
slut.

En stor tak til Jakob og Pierre som atter en
gang har arbejdet sig igennem alle forbere-
delserne til denne vellykkede tur.

Jens Buchardt

Alpeturs  debutant  refererer:
Det var med spænding, jeg så frem til d. 22
august, hvor jeg sammen med 32 andre skul-
le på vandretur med HSOK`s venneforening
til Fulpmes i Østrig . Man tænkte selvfølge-
lig over, hvad det var for nogle mennesker,
man skulle tilbringe ugen med nede i de
Østrigske alper. Jeg havde hørt  lidt hos Met-
te og her kom der  kun positive meldinger..
For at slå det helt fast, så blev det en fanta-
stisk tur. Mange af deltagerne havde været
af sted på denne årlige tur lige fra starten af
(sidste år var tyve års jubilæum), eller gen-
nem flere år og man kan sige, at stort set alle,
på nær nogle få ny ankomme, kendte  hinan-
den særdeles godt.

Vi blev samlet op på parkeringspladsen ved
Espergærde centeret og der blev taget pænt
imod . Vi fandt vores pladser i bussen  og
den sidst ankommende herre kaldet Røde på
82 år, gik rundt og kyssede alle damerne
goddag. Et frisk indslag og så var stilen lige
som lagt. Buschauffør Leif og hans kone
Tove sikrede at turen sydover blev en stor
nydelse og succes, da de stod for en cocktail
bestående af en yderst behagelig og stabil
kørsel med servering  af alskens drikkevarer,
og med tilpas indlagte pauser undervejs. Alt
sammen vel tilrettelagt og man havde en dej-
lig følelse af at være i gode hænder  

Mette er i god
form, og løber
3 gange om
uge.  Hun
havde fortalt
mig, at grun-
den til at hun
for fire år
siden var star-
tet op med at
løbe var, at
hun ikke kunne bære, ikke at kunne følge
med, disse ”unge”; for manges vedkommen-
de lidt ældre orienteringsløbere. Og jeg må
sige, at det ikke var en underdrivelse. Vi
kunne vælge mellem tre tur niveauer, en
kort, en mellem og en lang tur. Jeg valgte
selvfølgelig fra starten af den lange tur og
magen til seje mennesker, skal man lede læn-
ge efter. Det var så livsbekræftende, at se
personer som for længst havde passerede de
60 år, gå op ad bjerget og ned igen uden at
man kunne se den store træthed. Jeg selv var
rimelig udmattet og havde godt ondt i træer-
ne og det ene knæ. De to storetås negle var
gået løs, da mine støvler var for små og det
gjorde forbandet ondt. Men det var ingen
ting i forhold til den samlede oplevelse af en
fantastisk tur med mange udfordringer,
utroligt smukke naturoplevelser .
Mogens viste et enestående eksempel på
akrobatik, da han slog to saltemotaler og
afsluttede med et flikflak spring med hove-
det først. Knæ og hoved blev stærkt forslået
og Mettes kyndige sygepleje egenskaber blev
straks aktiverede. Mogens kom fint ned, men
fik et stift knæ som desværre betød, at det
var slut med bjergvandring  resten af ugen.

På anden dagen af sted igen på den lange
tur, som var en meget barsk tur med mange
højdemeter og en stejl opstigning, hvor vi

kom til at vandre på kanter og efter endnu
en top, så gik det ned igen af en virkelig
hård nedstigning med vire og stålbøjler som
støtte. Det tog tid og fødderne havde det
ikke helt godt . Godt at man lige havde et
par Pamol i lommen.. De reddede da den
sidste del af nedturen, som også var barsk
med mange rødder og sten. 
Jeg måtte købe nye støvler, holde en enkelt

dags pause og på  fjerdedagen gå den korte
tur, hvilket jo var en streg i regningen  så var
støvlerne lettere afprøvet og jeg var i gang
igen. Erfaringen er nu, at støvlerne, når man
går i alperne skal være mindst fire numre
større end normalt.

Udover de dejlige vandre ture var det sociale
element stort på denne tur. Morgenen starte-
de med at sige godmorgen til hinanden på
Jens og Lenes terrasse, hvor vi fik morgenbit-
ter akkompeneret af Camilla og Lenes små
syngende murmeltøjdyr . En  rigtig hyggelig
måde at starte dagen på. Efter morgenmad
afgang med bussen ud til start stedet for
dagens vandretur. Om aftenen fik vi en dej-
lig middag og folk var flinke til ikke absolut

at skulle sidde ved det samme bord hver
aften, så alle fik mulighed for at få snakket
sammen og lære hinanden bedre at kende. 

Ugen sluttede med en galla-aften med
underholdning af Wienerknôdel singerne
(Mogens, John, Arne og Jakob), uddeling af
medaljer og diplomer. Til slut blev der spillet
op til dans af det lokale to mands orkester og
der blev danset i mange timer. 

Alt i alt en rigtig dejlig tur med en masse dej-
lige mennesker, hvis ungdommelige sind i
allerhøjeste grad stadigvæk er tilstede og er
utroligt livsbekræftende og der kan derfor
ikke gøres nok reklame for disse ture. 
Næste års går tur til Viggo Di fassa i Italien
og jeg er sikker på, at nye deltagere vil få en
rigtig dejlig oplevelse lige som jeg har haft,
på min absolut  ikke sidste tur med venne-
foreningen

Mange hilsner Den hårde negl Søren 

"Røde" i lokalt antræk

Alpekost: "Strammer Max" + fadøl
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196 aktive atleter deltog tirsdag den
26. august i "Beach Run" - Femte afde-
ling af Craft Grand Prix 2008 - Ny del-
tager rekord for løbet i Grand Prix
sammenhæng

Endnu et af Craft Grand Prix seriens
smukke løb, en skøn løbe rute på
stranden i Hornbæk, viste sig i år fra
den bedste side man som aktiv løber
kan ønske sig: Det smukkeste som-
mervejr og en let vind! Om det var på
grund af det smukke sommervejr, at
der var deltagerrekord for "Beach
Run" i Grand Prix sammenhæng, skal
være usagt, men det var et rigtig flot
og stort felt, der løb af sted på stran-
den og i klitterne i Hornbæk, fortæller
Stig Johansen fra arrangørerne, HSOK
Helsingør.

Vinder af løbet blev Michael Søren-
sen, O-Racerne, i suveræn stil. Micha-
el Sørensen gennemførte det 3,5 km
lange og krævende løb i tiden 12:55 -
Endnu en rigtig flot præstation af
Michael Sørensen, der tidligere har
kæmpet sig til to anden pladser i
Craft Grand Prix. Michael Sørensen er
orienteringsløber og løber for den
svenske klub "Pan Kristianstad" og til-
hører eliten inden for orienterings-
sporten. Han er endvidere lands-
træner for de danske O-løbs talenter
under 16 år. 
Nummer to i
løbet blev Rolf
Lund, HSOK
Craft.se, i
tiden 13:33. -
Ikke overra-
skende, men
alligevel en
bemærkelses-
værdig
præstation.
Rolf Lund,
der løber i
klassen 50 - 59 år, formåede igen at
sætte de unge løver på plads! Kim
Olander, Running Rhino Elite, blev en
sikker nummer tre i tiden 13:42. På
fjerde pladsen kom Mads K. Larsen,
O-Racerne, i tiden 14:05. På femte

pladsen kom Lars Røpke, HSOK
Craft.se, i tiden 14:08. En rigtig flot
præstation af Lars Røpke, der elles
mest gør sig bemærket på ski - Han
har i de sidste mange år været den
bedst placeret dansker i "Vasaloppet."

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev Kristine Klitsø
Madsen, Sparta - Hun vandt på for-
nemmeste vis i tiden 15:41. Kristine
Klitsø Madsen er i det lokale løbemil-
jø et relativt ukendt navn, men mon
det varer ved efter den flotte præstati-
on på stranden i Hornbæk! Nummer
to i kvinderækken blev Rikke Kofoed,
O-Racerne, i tiden 16:05. - Også rigtig
flot løbet af Rikke Kofoed, der tidlige-
re har vundet tre afdelinger Craft
Grand Prix 08. Nummer tre i kvinde-
rækken blev Rikke Christensen,
HSOK Mix, i tiden 17:09. På fjerde og

femte pladsen kom Rikke Nygaard
Monrad, O-Racerne, og Tine Skovga-
ard Andersen, Hornbæk Is, i hen-
holdsvis 17:50 og 17:58. - Efter en lang
og intens kamp om placeringerne.
Rikke Nygaard Monrad tilhører den
danske elite indenfor O-sporten og
har tidligere deltaget i MTB-O EM
med det danske landshold. Tine Skov-
gaard Andersen er kun er 14 år, men

valgte alligevel at prøve kræfter &
talentet af i de "voksnes" løb. - Og det
forløb jo yderst lovende! 

Børnerækken
Vinder af børnerækken for drenge
blev Mihn Kyun Cho, Stald Hylle.
Han vandt den ca. 1,2 km lange rute
rundt på Hornbæk strand i den fine
tid 6:04. Men sejren kom først i hus
efter en lang og udmarvende dyst
med Frederik Rasmussen, afsluttende
med et drabeligt spurt opgør. Frede-
rik Rasmussen blev slået med kun et
sekund på målstregen!
Nummer tre blev Magnus Lund
Ulnits, Stald Hylle, i tiden 6:18. På
fjerde og femte pladsen kom Frej
Scherfig og Kasper Rosenquist, Horn-
bæk Is børn i henholdsvis 6:56 og 7:00. 
Hurtigste pige blev Nikoline Lund
Jensen, i tiden 6:58. - En sikker sejr!
Nummer to blev Lin Røpke, Stald
Hylle, i tiden 7:15. Men anden plad-
sen kom først i hus efter en lang og
udmarvende dyst med Maja Brinch,
afsluttende med et voldsomt spurt
opgør. Maja Brinch blev slået med
kun to sekunder på målstregen! Num-
mer fire hos pigerne blev Unha Cho,
Stald Hylle, i tiden 7:20. - Mens Sara
Arhnung blev nummer fem i tiden
7:32.

Johansen

Craft Grand Prix 2008
"Beach Run" - Craft Grand Prix løb med
endnu en deltager rekord

..Bent Solberg - Doping..?

...mor & søn til løb...

Niels Hansen nykåret 
dansk mester på 5000 m 

Motion
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Stieler

Memorial 

08

5 km løb
- I naturskønne 

omgivelser

En årlig tilbagevendende 
begivenhed!

Den sidste lørdag i 
november kl. 11:00

Altså lørdag den 29.11.08

Start og mål:
Ørnholmvej/Gurrevej

Efter løbet er der varm
cacao og friskbagte 

boller i Stieler 
residensen!!

Sidste års glade vindere!! Rolf, keld  &
Bjørn

Craft Grand Prix08

Kære alle løbe venner i
Craft Grand Prix 

Craft Grand Prix 2008 er ved at
være slut. - Vi mangler kun at
afvikle et løb i dette års serie -
"Helsingørs mesterskabet i 10 km
landevej" - lørdag den 1. novem-
ber 08.

Det er i år lykkedes os at skabe et
godt og stabilt Craft Grand Prix
2008 - med deltager fremgang i
stort alle løbene!!
- I den forbindelse vil jeg sige tak
til alle de frivillige hjælpere, der
har været med i dette års Craft
Grand Prix! - Uden deres hjælp
ville det ikke have været muligt at
afvikle Craft Grand Prix 2008! -
Tak!
- Og der skal også lyde en rigtig
stor tak til vores hovedsponsor
Craft for rigtig mange og flotte
præmier - Tusind tak!!

Det var glædeligt, at Puls 3060 i
dette års løbserie har ønsket at
være en del af Craft Grand Prix
2008! - Vi håber, at Puls 3060 og
de øvrige samarbejdsparntene i
dette års Craft Grand Prix, alle får
gavn af det udvidede samarbejde.

Samarbejdspartnere forventes i

2009 at være: 

* HSOK

* Tikøb IF

* Puls 3060

* fitnessdk - Helsingør

* Craft - Hovedsponsor

* SameSame - Espergærde

* Murermester Lars M. Nilsson

* Michaels Cykler

Craft 
Grand Prix

09
Forslag til løbsterminer for

Craft Grand Prix 2009

* HSOK forårs Cross 6,0 km
lørdag den 07.03.09

* Mountainrace Hornbæk
Plantage 6,3 km
søndag den 29.03.09

* Tikøb 5'eren 5,0 km
onsdag den 06.05.09

* Espergærdeløbet 5,0 km
søndag den 07.06.09

* Beach Run Hornbæk 3,7 km
torsdag den 27.08.09

* fitnessdk løbet 5,0 km
tirsdag den 15.09.09

* Helsingørs 10 km mester-
skab 
lørdag den 07.11.09

HUSK! HUSK! HUSK! 

Årets store 
afslutningsfest!

Tør du blive væk fra 
årets store 

“Bare vent ! 
Jeg kommer igen !

Og så... “ aften

Lørdag
den 1. november

08
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Craft Grand Prix seriens 6. og næstsidste
løb, et spændende gade/vej løb krydret
med kuperede
og udfordren-
de bakker i
"Smørhullet",
havde endnu
en gang delta-
ger rekord! -
Det viser, at
der er enorm
stor interesse
for de lokale
løb. - At hels-
ingoranerne i
stadig større
grad har lyst
at motionere! -
og deltage i
motionsløb.

Vinder af det 4.9 km lange løb blev Ken-
neth Rasmussen, runningrhino.dk, i suve-
ræn stil. Han gennemførte den 4.9 km lan-
ge og noget krævende rute i den flotte tid
15:20 - Han viste endnu en gang, at han
for tiden er Helsingørs ubestridte løbe-
konge! 
Nummer to i løbet blev Michael Sørensen,
O-Racerne, i tiden 16:20. - Endnu en rigtig
flot præstation af Micha-
el Sørensen, der ikke har
været placeret dårligere
end som nummer to i
dette års Craft Grand
Prix. 
Danny Danielsen, Team
JP, kom i mål som num-
mer tre i den flotte tid
16:45 - Danny Danielsen
er nyt frisk navn i Craft
Grand Prix regi, og det
bliver spændende at føl-
ge ham i det kommende
løb, Helsingørmesterska-
bet i 10 km landevej, der
afholdes den første lør-
dag i november - lørdag
den 1. november.
Danny Danielsen lå læn-
ge og kæmpede med et
felt bestående af garvede og rutinerede
løbere. Og det var først på den sidste kilo-
meter, at Danny Danielsen fik hægtet de
øvrige kombattanter af. - 
Kim Olander, Running Rhino Elite, blev
nummer fire i tiden 16:50 og den evigt
unge Rolf Lund, HSOK Craft.se, blev

nummer fem i tiden 17:03 - Det rakte sam-
tidig også til en overlegen sejr i klassen 50

- 59 år.
Ellers var det rigtig
dejligt at se mange fri-
ske HSOK mænd i
aktion i løbet.
- Fine præstantioner af
blandt andet Peter
Arhnung samlet 12’er i
tiden 17:40.
Kristoffer Thygesen,
17:55, Niels Hansen,
17:56,
Christian Hjort Chri-
stensen, 18:02, Ole
Hansen,18:24...

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev
Kristine Klitsø Mad-

sen, Sparta - Hun vandt på fornemmeste
vis i tiden 19:20. Kristine Klitsø Madsen er
i det lokale løbemiljø et relativt ukendt
navn, men mon ikke, at hun efter sejre i de
to sidste Craft Grand Prix løb har slået sit
navn fast! - At hun er den, der er i stand til
at presse de lokale løbeheltinder! Num-
mer to i kvinderækken blev Lærke Lil-
leøre, Team TSMC, i tiden 19:50. - Også

rigtig flot løbet af Lærke
Lilleøre, der tidligere har
gjort sig bemærket med
topplaceringer i Craft
Grand Prix 08. Nummer
tre i kvinderækken blev
Pernille Hansen i tiden
20:07. - Endnu et frisk
pust i Craft Grand Prix
sammenhæng. Pernille
Hansen lå længe og kæm-
pede om placeringen med
Rikke Kofoed, O-Racerne.
Og denne gang måtte Rik-
ke Kofoed se sig slået på
målstregen med 2 sekun-
der! Rikke Kofoed, der
tidligere har vundet tre
Craft Grand Prix løb, gen-
nemførte i tiden 20:09. På
femte pladsen kom Karin

Johannesen i tiden 20:33. - Godt at se, at
Karin Johannesen er klar igen! - Hun
vandt årets første Craft Grand Prix løb,
HSOK' s Forårs Cross, men har siden ikke
haft mulighed for at deltage i løbsserien. -
Det tegner til at blive et rigtig spændende
afsluttende løb, Helsingørmesterskabet i

10 km lan-
devej, den
1. novem-
ber! - Der er
i hvert fald
mange
mulige vin-
dere! - Og i
denne for-
bindelse
skal ikke
glemmes
sidste års
mester: Rik-
ke Chri-
stensen,
HSOK! -
Hun har
desværre
været pla-
get af en
del skader og sygdom i forbindelse med
Craft Grand Prix løbene. Men vi forventer
og håber, at hun og de øvrige talentfulde
kvinder alle bliver klar til den første lør-
dag i november! - Det vil gi' et startfelt
med rigtig mange dygtige atleter og nok
det mest spændende og jævnbyrdige felt,
der er set i Grand Prix løbene. 

Craft Grand Prix 2008
"fitnessdk løbet" 
-"fitnessdk løbet" - Endnu fint og velbesøgt løb i Craft Grand
Prix 2008.
216 aktive atleter deltog torsdag den 18. september i "fitnessdk
løbet" - sjette afdeling af Craft Grand Prix 2008

Motion
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Børnerækken
Vinder af børnerækken blev endnu en
gang Mihn Kyun Cho, Stald Hylle.
Han gennemførte den 1.1 km lange
rute i den fine tid 3:42. - Men sejren
kom først i hus efter en lang og
udmarvende dyst med Frederik
Rasmussen og Magnus Lund Ulnits
afsluttende med et drabeligt spurt
opgør - En rigtig herrekamp og væd-
deløb, hvor det var dagsformen, der
blev afgørende. Frederik Rasmussen
og Manus Lund Ulnits gennemførte
løbet i henholdsvis 3:43 og 3:44! - Der
var således kun 2 sekunder mellem
nummer et og tre!! - Der bliver virke-
lig kæmpet om placeringerne blandt
børnene! 
På fjerde og femte pladsen kom Niko-
laj Graves og Timo Kronborg Ratting,
Tembo, i henholdsvis 3:56 og 3:59. 
Hurtigste pige blev Lin Røpke, Stald
Hylle, i tiden 4:10. - Rigtig fint, at Lin
Røpke er helt på toppen igen! Num-
mer to blev Nikoline Lund Jensen, i
tiden 4:14. Nummer tre hos pigerne
blev Maja Brinch i tiden 4:19. Men
tredje pladsen kom først i hus efter en
lang og udmarvende dyst med Sara
Arhung afsluttende med et voldsomt
spurt opgør. Sara Arhung gennemfør-
te i tiden 4:20! 
Nummer fem hos pigerne blev Unha
Cho, Stald Hylle, i tiden 4:28. 

Hold
I hold konkurrencen, for herrer, van-
det holdet fra runningrhino.dk foran
HSOK Craft.se. og De Hvide Kenya-
nere. På kvindesiden vandt holdet fra
Running Rhino foran "Hornbæk Is."
"Lægehuset Axeltorv" bleb mummer
tre.
I mix rækken vandt holdet fra O-
Racerne. ES'erne kom ind på anden-
pladsen og holdet fra HSOK Mix blev
nummer tre.
Hos børnene kom drengehol-
det fra "Hornbæk Is" ind på
første pladsen, mens 
"De fire S'er" vandt mix ræk-
ken op til 11 år. 

Næste løb
Næste løb - "Helsingørmester-
skabet" 
Næste - og sidste løb i Craft
Grand Prix 2008 er lørdag den
1. november kl. 14:00, hvor det
er HSOK, der arrangerer "Hel-
singørs mesterskab 10 km lan-
devej" for de voksne og et 1.2
langt løb for børnene - En rig-
tig klassiker med hensyn til
løbs distance og løbs arrange-
menter i Helsingør Kommune.   
Start og mål er ved HSOK's
klubgård på Gl. Hellebækvej
63 - Ved siden af Helsingør

Hallen.
Der er indskrivning/tilmelding ved
startstedet fra klokken 13:00. 
Vi håber, at se mange af de knap 700
deltagere fra de første løb! Men også
nye deltagere. Det er ikke et krav, at
man skal deltage i alle løb i serien. -
Og så skal man huske, at børn delta-
ger gratis i hele løbsserien!
Yderligere information på
www.hsok.dk

Johansen
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Klubmesterskab  
enkeltstart
HSOK  og  
CK  Kronborg  

Klubmesterskabet i enkeltstart er ved at udvikle sig til et præsti-
geløb som trækker mange gode ryttere til. Det ses tydeligt på det
udstyr mange stiller op med, det fås vist ikke bedre. Uheldigvis
drillede vejret lidt, lige da starten gik kom en kold regnbyge så
temperaturen faldt til 9 grader.
Vinderen af dameklassen blev Sussie, som kørte i en særdeles
god tid, over 2½ min ned til nr. 2.
I herrenes klasse var der hård konkurrence med Andreas Hart-
kopp som en flot vinder med 20 sek. ned til nr 2

Motion
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Navn klub tid
Andreas Hartkopp CKK/HSOK 31.10
Kenneth Carlsen CKK 31.36
Lasse Graves 31.57
Mads Nicolaisen CKK 32.12
Lars Schmidt TMM 32.12
Jesper Lassen CKK 33.02
Bo Hansen CKK 34.52
John Larsen CKK 34.54
Jesper Stieler CKK/HSOK 35.00
Torben Falholt 35.11
Jeppe Nielsen 35.15
Finn Postma CKK/HSOK 35.23
Niels Ottzen CKK 35.35
Ole Hansen HSOK 35.58
Peter Thorsted CKK 36.09
Stig Johansen HSOK 36.50
Jannek Tetzlaf CKK 36.56
Frederik Hellesen CKK 37.04
Jon Fuglsang 37.11
Kaj Nikolajsen CKK 37.12
Rasmus Larsen CKK 37.15
Ole Hammelsvang CKK 37.27
Bo Belhage CKK 37.49
Michael Stenvang HSOK 38.18
Johny Sørensen CKK 38.29
Claus Raahede CKK 38.45
Karsten Kryger CKK 38.51
Søren Falck CKK 39.10
Steen Penzien CKK 39.38
Steen Nepper 40.55
Hans-H. Olsen HSOK 41.00
Jonatan Ørsdahl 41.20
Rene Nielsen 41.30
Kenno Flintrup HSOK 41.31
Allan Jørgensen HSOK 41.34
Lars ”Kløver” HSOK 41.57
John Pihl HSOK 43.15
Carsten Bjørlund 44.19
Fl. Wendelboe HSOK 47.49

Navn klub tid
Sussie Bogut CKK/HSOK 37.40
Lis Hansen CKK 40.15
Nana Kjærgaard CKK 40.44
Gitte Andreasen CKK 42.47
Tine Mølholm CKK 44.27

Resultater kvinder

Resultater mænd
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FM i MTB o-løb d. 27. sept. i St. Dyre-
have for alle klasser undtagen H21 og
D21. Inden dette løb lå Stine Laforce
til at vinde D40 og andre har ikke
mulighed for at vriste sejren fra hen-
de. Finn Postma ligger nr. 5. 
En ny efterårs- og vintersæson nær-
mer sig. 
Du kan på klubbens hjemmeside se
den nye MTB-O kalender. 
Jeg vil her fremhæve 2 arrangementer.
Der er premiere på MTB-O for børn
og unge. Prisen er kun 25 kr. for alle
løb i vintersæsonen.
Endelig arrangerer Hillerød FIF 8 løb
på lørdage. Pris 60 kr. og tilmelding

over O-service. Disse løb var sidste
sæson meget populære med 60-80 del-
tagere pr. gang.
Til næste år skal HSOK arrangere føl-
gende:
Vinterlangdistance fra klubgården
med Laus som banelægger.
Vi skal have rekognosceret Horse-
rød/Klosterris.
Vi skal arrangere løb 15. august i Hor-
serød/klosterris som en afdeling i Fri-
luftsland Cup.

Hertil søges gerne nye emner som
har lyst og energi til være stævne-
leder/banelægger.

Tommy

FM  mesterskaberne  i  langdistance  orientering
den  27.  sept.  i  St.  Dyrehave

Det var ikke de helt store resultater
HSOK præsterede i FM langdistance
orientering i ST. Dyrehave, men 3
tredjepladser blev det dog til. Det var
til Stine Morten og Rolf. Rolf ydede en
flot prestation i den relativ svære klas-
se H. 50. Finn og Torben var under
deres normale standard med kedelige

bom.
Til gengæld vandt den tidl. HSOK’er
John Rasmussen flot i H. 60 med Kurt
på 4 pladsen.

Det var her det gik galt, sagde Torben

MTB-Orientering 
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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!

Komplet udstyrssæt
Normal pris: kr. 4.100,-
Ti lbud : kr.3.400,-

Ring og hør mere!

-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 SPORT

Rulleski  !!

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

30 år med rulleski!

Klubtur på ski i uge 7
Foreløbig plan for skituren i uge 7 som går til  

Ramundberget
En dejlig uge på ski i, måske, Sveriges bedste skiterræn;
Der er MASSER af langrends muligheder og i tilgift et fint
Alpin anlæg tilknyttet Ramundberget.
Se mere på  www.ramundberget.se

Afgang fra klubgården Lørdag aften den 07.02.08 kl. tidspunkt
kommer senere
Afgang fra Ramundberget Søndag formiddag den 1.02.08
Ankomst til klubgården igen søndag midnat.

HSOK råder i år over flg. hytter: 3 stk. 6+2 sengs hytter og
3 stk. 8+2 sengs hytter. (+2 betyder opredning i stuen.)
Deltagerne er selv ansvarlig for personfordeling i hytterne.
- Husk at fylde hytterne-
Hytterne i Kvarnbäckens hytter må ikke forventes før klokken
16.00 søndag eftermiddag.

Tilmeldingen er bindende. Ved afbud efter 1.ste december,
hæfter vedkommende til fulde for HSOK`s udgifter.
husk at tegne rejseafbestillingsforsikring.

Tilmelding er efter først til mølle princip.
Pris:  2700.- pr. prs. incl. et let morgenmåltid ved ankomst.
HSOK medl. u 18 år 1700.-
Sidste rettidige indbetaling  01-12  08
Bankkonto :  2255-0274114126    (mrk. : navn + uge 7)

HYTTE 1   (8+2)                     HYTTE 2  (8+2)
HYTTE  3   (8+2)                    HYTTE 4  (6+2)
HYTTE  5   (6+2)                    HYTTE 6  (6+2)
Vil du have yderligere oplysninger så ring til 
Lars Røpke  49 21 41 35

Rulleskitræning
Du har mulighed for at
være med til klubbens
rulleskitræning.

Kontakt Lars Røpke for
nærmere oplysning, eller se
opdateringerne på klubbens
hjemmeside:www.hsok.dk

Tlf.:21 25 03 43 / 49 21 41 35
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Vasaloppet 2009

Igen deltager HSOK i Vasaloppet og StafettVasan. Rulleskiene er fundet frem og træningen indledt. Vi har også budt vel-
kommen til en flok debutanter på ski, som ønsker at tage vasalopsudfordringen op.

Turen til Vasaloppet vil omfatte inkvartering i SkiersInn, let fortræning i bl.a. Vasalopssporet, StafettVasan og selve
Vasaloppet samt. Alle er velkomne, også dem der kun vil løbe StafettVasaen eller slet ikke løbe nogen af løbene. 

Skiers In
Hyggeligt hotel/pensionat beliggende i Limesforsen ca. 25 km. syd for Vasaloppsstarten i Sälen. Her har vi boet de sidste
to gange, og vi vil også i år forsøge at få plads til os alle. Se mere på www.SkiersIn.se. Vi satser på samkørsel i egne biler
med afgang onsdag d. 25. februar om morgenen og hjemkomst mandag d. 2. marts om eftermiddagen.

Pris: Overnatning og halvpension ca. DKK 2.000.

Tilmelding: Senest 19. oktober 2008 til Torben Seir, hvis man vil være sikker på en plads.

StafettVasan
Fredag den 27. februar. 2009. 

Fem “korte” etaper mellem Sälen og Mora:

Start kl 09.00
Etape 1: starten Sälen - Mångsbodarna, 24 km
Etape 2: Mångsbodarna - Evertsberg, 24 km
Etape 3: Evertsberg - Oxberg, 14 km
Etape 4: Oxberg - Hökberg, 9 km
Etape 5: Hökberg - målet Mora, 19 km
Målet lukker kl 20.00

Sidste år blev HSOK nr. 23 ud af ca. 600 Hold! (tiden var
5:11:57).

Læs mere på www.vasaloppet.se under punktet StafettVa-
san.

Tilmelding: Til Torben Seir, som også er ansvarlig for
holdsammensætningen. Startafgift ca. DKK 1.600,-  pr.
hold.

Vasaloppet
Søndag den 1. marts 2009

En meget lang tur mellem Sälen og Mora.

Start kl. 8:00
Målet lukker kl. 20:00 - dvs. der er max. 12 timer til rådig-
hed!

Sidste år var vi 6 HSOK´ere som deltog, med Lars Røpke
som bedste på 05:28:27 (nr. 1037, men bedste dansker).

Tilmelding: Tilmelding og betalingt så snart som muligt
gennem www.ultimate.dk. Bemærk, at der også er mulighed
for tilmelding til både transport og overnatning, hvis man
ønsker at deltage i Dansk Skiforbunds tur med afgang fre-
dag aften d. 27/2 og hjemkomst mandag morgen d.  2/3.
Det anbefales, at man tilmelder sig denne tur, hvis man
gerne vil så hurtigt som muligt op og hjem.

Yderligere information:
Torben Seir, 49219714 -  seir@post.tele.dk



27

SOKKEN

3  hele  skidage
Idre 5-7 december

Pris: 1600 kr. incl. plads i bus + hytte plus 1 aften-
måltid før hjemrejse
HSOK giver et tilskud til HSOK’s ungdom 300 kr.
Langrend: Lysløjper 5 og 7,5 km. 
Øvrige løjper: 3 - 15 km.Ialt 
ca. 70km Alpin, antal lifter efter sneforhold? 
28-30 nov. Kursus se www.dskif.dk

Hytter/mad/langrendsundervisning:
Rummelige 10 personers hytter i god kvalitet. Medbring
dynebetræk, lagen, hovedpude, håndklæde. Veludrustet
køkken til selvhusholdning. Der er dagligvarebutik,
sportsbutik og cafeteria i centeret.
Der er mulighed for langrend og slalom undervisning, af
hensyn til planlægningen SKAL man tilmelde sig under-
visning allerede ved tilmelding til turen.
Det kræver dog at der er MINDST 5 på et hold.

Luksus siddebus
Vi kører luksus siddebus eller sovebus i år,
Og pladserne vil blive fordelt imellem klubberne efter-
hånden som tilmeldingerne kommer ind og er betalt.
Der kan evt. komme et pristillæg ved mange tomme sæder.

Busafgang Holte Station 
Torsdag 4 dec. kl 18.30

Og HSOK klubhus kl. 19.00
For HSOK o.a. er der bus afgang fra HSOK´s  klubhus kl.
19.00. men der er dog mulighed for at stå på i Holte, men
skal dog aftales først.
Der vil være nummererede pladser i begge busser som
SKAL respekteres.
Mød senest 20 minutter før afgang, så der er tid til at pakke
bagagen i bussen. Inden hjemrejse prøver vi som noget nyt
( AT alle spiser et aftensmåltid , som er incl. I prisen.) Bus-
sen kører hjem søndag 
kl 17-17.30 og er i Holte mandag kl 6. Pak fornuftigt  Beg-
ræns bagagen. Brug sportstaske eller kuffert (ikke rygsæk
eller plasticposer).

Hytte adgang  Ankomst fredag ca. kl. 8. Nøgler til hytterne
henter Finn i receptionen (måske).  Normalt er hytterne til-
gængelige ca fra kl 14:00, men ofte rykke vi ind allerede
ved ankomst. Normalt forlades hytten søndag 11:00 men
ofte har vi hytterne til 15:30. Hytten skal rengøres før
afgang. Der kan evt. klædes om ved receptionen, hvis vi
ikke har hytterne.

Tilmelding og betaling på konto 2255-0274114126
skal senest 1 november  være hos Gull-May Knudsen - 

Kronborg Havebyvej 17, 3000 Helsingør Tlf 49216732
(gmj.knudsen@mail1.stofanet.dk)

Evt. oplysninger: Finn Postma 40819512 (postma@mail.dk)

sæt 
X 

Afrejse fra HSOK 
Torsdag 

Skiløb i Idre 
fredag-søndag 

Hjemme i Holte 
Mandag 

Tilmeldingsfrist 

 4. dec 19.00 5-7 dec 8 dec 6.00 1. nov 

Navn Telefon 
  

Adresse Email 
  

Betaling 
1600 kr. 

Navn Alder  
 

Ønske om hyttepartnere 
Ønskes undervisning Lang. eller Alpin  
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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 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


