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SOKKEN

Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Bjarne Jensen
22 34 25 24

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 29 78 00 31

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:
Henrik Bang

Tlf.: 30 85 52 54
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Maleren

Tlf.: 49 28 41 25
40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14 

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 80 37 E-mail: m.krogs@stofanet.dk

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

Til og med det år du fylder 25 år 525 kr.
Er fyldt 25 år pr. 1. januar 735 kr.
Er fyldt 65 år pr. 1. januar 525 kr.
Familiekontingent ........................1260 kr.
Passive. ..........................................210 kr.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Rolf Lund Tordenskjoldsvej 8 3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Gull-May Kronb.havebyvej 17 3000 Helsingør 49 21 67 32 gmj.knudsen@stofanet.dk
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Bjarne Jensen Margurittens kvart. 60 2990 Nivå 22 34 25 24 bjje@dsboresund.dk
Motion: Stig Johansen Dalvænget 10 3000 Helsingør 29 78 00 31 stig.johansen@skolekom.dk
Ski: Henrik Bang Sudergade 2 C 3000 Helsingør 30 85 52 54 hen@bang.mail.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
Sekretariat: Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 49 21 80 37 m.krogs@stofanet.dk
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Birgitte Krüger Ydonsvej 14 3000 Helsingør 49 20 36 28
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 25 32 67 39 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 3 B. 3060 Esperg. 26 24 29 45 anoerregaard@yahoo.dk
Kassereren: Anna Lise Lyk Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@email.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 17.00  O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval Sjoskerne)..............................Klubgården
Torsd.:kl. 10.00  MTB-træning (skov, store stier) ................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker)....................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09.30  MTB-træning, (skov, store stier) ..............................Klubgården
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  09.30  MTB-træning, (skov, store stier) ...................Klubgården
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning...........................................................Klubgården

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 decemberr

D E A D L I N E
23. november

Redaktør:
Flemming Larsen
fllarsen@image.dk
Tlf.: 49 13 12 84

Stof til Sokken sendes til følgende:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76 

Mob.: 24 29 33 74

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

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk

Tlf.: 29 78 00 31

Vennerne: Sisse Jørgensen
hogsjorg@stofanet.dk
Tlf.:49 21 84 86

Annoncer, foto, layout,
opsætning:

Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Mob.: 28 29 86 32

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 kassereren
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.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument. Billederne
skal også vedlægges separat i høj
opløsning.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til Kurt
Jørgensen. Uopfordrede billeder
bedes indeholde tekst og/eller
navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 
Kontingentet  opkræves 
pr. 1. januar for hele året

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

Billedet er fra årets alpetur til Mühlen in Taufers i  Sydtyrol.

Forsidebilledet Sisse Jørgensen
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SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaassffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Der er taget nogle vigtige beslutninger for klubben i den
sidste tid. Klubben har hidtil brugt foreningspakken, som
vores administrationssystem. Men den ophører ved årets
udgang. Det er besluttet at vi går over til Klubmodul i ste-
det for, da vi ikke kunne se andre muligheder, og det bety-
der at vi samtidig får en ny hjemmeside. Hjemmesiden bli-
ver lavet efter nogle faste skabeloner, som  skulle gøre det
væsentligt nemmere at lægge nyheder og billeder på. Den
gamle er jo ok – men det bliver værre og værre at finde
rundt i filerne bagved siden, så den skulle under alle oms-
tændigheder have et løft.

På den nye hjemmeside bliver det muligt at foretage beta-
linger til klubkontigent og også betalinger til skiture,
grandprixløb, kvindeløb, halvmarathon osv. kan foregå
over hjemmesiden. Det tror jeg vil lette rigtig meget for
kassereren og grandprixarrangørerne og jeg tror også det
vil få flere til at deltage i vores arrangementer.

Når den på et tidspunkt inden jul går i luften, vil du blive
bedt om at oprette en profil på hjemmesiden. Det vil være
muligt at få hjælp til det, hvis ikke man er fortrolig med en
computer.

Med hensyn til klubbens aktiviteter kan jeg med glæde
konstatere at Bjarne har ramt noget med sit initiativ til
halvmarathon, og at Stig har succes med begyndertrænin-
gen, samtidig med at Trolle samler ligeså mange som han
hele tiden har gjort. Det dejligt at se nye ansigter i klubben.
Jeg minder lige om at der hver tirsdag er træning oriente-
ring og at både øvede og uøvede kan lære noget teknik.
Når dette læses har de første tre tirsdage været med spis-
ning og gennemgang af forskellige løb bagefter. Der er
plads til mange flere.

Der er også ledige pladser på skituren til Vemdalen. men
turen bliver til noget og en gammel tradition fortsætter.
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Velkommen til:

Frederikke Lind Simonsen (Junor)
Æblehaven 22
3000

Louise B Jensen (Junior)
Islandshøjparken 53  1.tv.
2990 Nivå

Jens Buchardt (Senior)
Tingvej 9
3450 Allerød

Kirsten Hye-Knudsen (Senior)
Rødegårdsvej 6
3000

Merete Garbreckt (Senior)
Sigurd Swanesvej 44
3000

Adresseændringer:

Rikke Kofoed
Byagervej 143, 1. th
3460 Birkerød 

"HSOK"s
hjemmeside

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

hsok.dk

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

G e n b r u g s k a s s e n
Køb/salg/giv væk

ve
n

ten

ost

Et par lædervandrestøvler
Brugt få gange. Str. 8, kr. 500,– (Nypris kr. 1800,-)

Et par helt nye grå Nike løbesko.
Model Pegasus. Str. 42.5, har aldrig været brugt. kr. 300,– (Nypris kr. 900,–)

Henv. Sisse, tlf.nr. 49 21 84 86

Til salg:
Vandrestøvler af mærket MEINDL i
str. 40. Købt i april i år og kun brugt i
én uge. Nypris 1599 kr. Til salg for
1000 kr. Kvittering medfølger og der-
med også garantien.
Henvendelse Birgitte Krüger mobil
22770836 eller wendelboe@stofanet.dk

Klubtøj  som  vi  har  på  lager.    

Kontakt Birgitte på wendelboe@stofanet.dk  hvis du er interresseret i 

at købe noget. 
Extrem e O-bluse m . klynlås og kort æ rm e herre XL 1 stk.

Extrem e O-bluse m e  lynlås og langt æ rm e herre L 1 stk.

O-buks m ed lange ben barn XS 1 stk.

Overtræ ksbuks m ed lynlås unisex M 1 stk.

Skinnebensbeskyttere  S 1 stk.

Singlet dam e L 2 stk.

Singlet herre XL + L 1 stk. af hver

Halsrør 4 stk.

       



KKnnuudd  HHøøyyeerr  ffyyllddttee  9900
Da vi, de grå sokker, mødte op til den sædvanlige fredags-
træning den 17. aug., vrimlede det med biler og folk i end-
nu højere grad end vanligt. Forklaringen viste sig at være,
at skovkarl Torben Seir Hansen havde ladet jungletrom-
merne lyde til sine
medkarle med det
formål, at der efter
løbet skulle finde en
hyldest af Knud
Høyer sted. Denne
ankom til stedet i
Horserød Hegn, hvor
frokosten skulle ind-
tages på pladsen ned
til den smukke Gurre
sø. Knud ankom,
naturligvis på sin
cykel, frisk og
upåvirket af at have
fejret de 90 år dagen
før med familie og
venner.

Mens vi indtog fro-
kosten var der man-
ge, der tog ordet for
at hylde den gæve
kæmpe. At vejret
viste sig fra den allerbedste side, bidrog til en varm og god
stemning. Banelæggerkommentatoren, John Miené udvi-
dede denne dag sine bemærkninger, og både Flemming
Larsen, Torben Seir Hansen og flere af skovkarlene bidrog
til hyldesten og underholdningen. Knud kvitterede for
roserne med en lille en til halsen, så stemmerne til fødsels-
dagssangen kunne blive smurt, samt lækre chokolade-
skildpadder. 

Fællesnævneren for talerne var, at de tegnede et billede af
en mand, der havde investeret en god del af sit liv i o-spor-
ten, og ikke blot som nydende, men også, og ikke mindst
som ydende. Hans indsats som løbstilmelder, hvor han har
gjort udviklingen med fra håndskrevne lister til den digita-
le tilmelding, hvor alt klares med et tryk på en knap, er
helt legendarisk. Det imponerende er imidlertid, at Knud
har formået at sætte sig ind i systemet og finde ud af, hvil-
ke knapper man skal trykke på for at få skidtet til at funge-
re! Det kan godt være, HSOK p.t. ikke ligefrem imponerer
med sin ungdomsafdeling, men vi har garanteret landets
ældste løbstilmelder! Og han fungerer!

Undertegnede er også imponeret over Knuds formåen på
andre områder. Får man et kig ind i hans lejlighed, og det
får jeg, f.eks. når jeg skal aflevere holdet til en divisions-
match, slår det en, at der ikke står en kvinde bag, så net og
nydeligt er der overalt. Det samme gælder hans have, hvor
han om sommeren tilbringer mange timer. Gigten satte en
stopper for hans løberi, men cykle kan han. Han bruger
ikke blot cyklen for at komme rundt, men holder sig i form
ved ofte at tage sin træningsrunde, der vist er på godt en
halv snes kilometer. Han er heller ikke bleg for at binde an
med en gang mountainbike-orientering. Det gjorde han så

sent som sidste vinter på isglatte
veje i Teglstrup Hegn. Det tog
lidt tid, men igennem kom han!

Når Knud skal slappe af, fore-
går det ofte foran skærmen,
altså den på fjernsynet. Der er
næppe mange vigtige kampe, af
næsten enhver art, han ikke får
set. Han læser også og har netop
fået pløjet sig igennem kæmpe-
værket om
Limfjor-
den, der
beskri-
ver de
egne,
hvor han
er vokset
op. Han
bor i et
hjem med
klaver og kan
stadig hygge sig
med at traktere tan-
genterne. Og så er
der hans elskede kat. Det var vist kun i starten, de ikke var
helt enige. Der var en fredag, hvor han ikke som vanligt
kom ud til frokosten, fordi rovdyret havde revet ham, så
han måtte på skadestuen.
Den fredag har fødselsdags-
sangen ikke været på samme
niveau, som når Knud synger
for!

Vi ønsker Knud flere gode år
med hyggelige stunder i
klubben!
Eva
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Priser for 2012
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.  
Tlf . :  49 21 54 32 /  28 29 86 32
k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

Annoncer i sokk e n
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Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå, 
Tlf.: 22 34 2524 E-mail bjje@dsboresund.dk

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

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

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

Guld til Mette og Birgitte til DM i MTBO-stafet.

VM-sølvmedalje i MTBO til Laus. Sam-
men med Jens Peter Gundorf og Troels
Bent Hansen i stafetten.

VM i MTBO-stafet

Vores klubblad som altid er blevet rost og været

vores ansigt udadtil, er et blad hvor alle vores aktivi-

teter er blevet beskrevet og kommet til udtryk. 

Vi har aktiviteter som: O-løb MTB o-løb, motionsløb,

skiløb, cykling, dertil kommer alle afdelingerne som

Turbotøser, Veteransjoskerne, Vennerne, Gråsokkerne,

Onsdagspigerne, Fredagsløberne. Yderligere kommer

rejsebeskrivelser, festligheder og meget mere. Alt sam-

men noget der har interresse for alle medlemmerne i

klubben og måske også andre der kan se bladet. 

Før i tiden blev bladet fremstillet af vel nok 20 perso-

ner som klippede og klistrede alle de forskellige ind-

læg til et dejligt afvekslende blad som var spændende

læsning.
I dag er det de samme 4-5 mand der kommer med ind-

læg. Det er meget svært at få nogen til at komme med

indlæg uden at være presset til det.

Dette blad er ingen undtagelse, ved deadline, havde

jeg stort set kun fået indlæg fra Alpeturen, plus lidt

mere, hvilket man selvfølgelig ikke kan lave et klub-

blad på alene!
Redaktøren havde i god tid sendt opfordring til mange

medlemmer om deadline, så det er ringe at jeg måtte

kontakte redaktøren 2 dage efter deadline for at få ham

til skaffe stof til bladet.

Hvad er din mening? Er bladet for kedeligt og skal det

stoppe? Jeg syntes det vil være synd, men det kræver din

deltagelse. Kurt

Jeg fandt lidt stof på hjemmesiden, ikke meget, men det
kunne have været spændende at høre mere om deltagel-
serne!! Kurt
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Tips og tricks
Det er på mode at løbe laaaangt og gennemføre f.eks. en
halvmarathon, en marathon eller en hel ironman. Man
behøver ikke at vinde, fordi det er en tilfredsstillelse og
præstation i sig selv bare at gennemføre. Jeg tager hatten af
for de mange, der er i stand til at gennemføre disse prøvel-
ser i viljestyrke. Jeg er f.eks. meget imponeret af at Vibeke
Knudsen gennemførte en ironman oven i købet i en meget
flot tid.

Men vil man have udfordringer til hovedet samtidig, kan
jeg anbefale orienteringsløb. Jeg kan stadig finde udfor-
dringer i denne sport efter at have dyrket den i over 40 år.
Ved det lige afholdte DM lang i Husby præsterede jeg at
bomme 15 min fordelt på 3 poster, selvom man skulle tro at
jeg efterhånden var udlært. Jeg vil ikke komme nærmere
ind på hvad, der gik galt, men jeg havde en plan for de tre
poster og planerne fejlede ikke noget - det kneb blot med at
gennemføre dem.

Husby er en fantastisk skov, som jeg ellers ikke ville være
kommet i, og jeg kan tage oplevelsen af fuldstændig at
kunne oversætte kurvebilledet i klitterne til et tredimensio-
nelt billede i hovedet med mig hjem. Men når træerne vok-
ser vandret og udsigten er begrænset får jeg en udfordring. 

Da jeg kom hjem og så på kortet i lænestolen kunne jeg
ikke lade være med at tænke “hvis” og jeg tror bl.a. at det
er det “hvis” som giver mig lyst til at prøve endnu en gang,
om det kan lade sig gøre at komme fejlfrit igennem. Hvis
jeg boede lige ved siden af Husby er jeg sikker på at jeg vil-
le ud i skoven igen. For hvorfor skulle jeg ikke kunne finde
ud af lige de tre poster, når resten gik så godt?

Så dagens råd: Når du har prøvet alle de langdistanceløb
du har lyst til, så prøv at løb et orienteringsløb. 

Hav en plan for hvordan du finder posterne. Gennemfør
planerne. Hvis det mislykkes - og du har mulighed for det -
prøv igen en anden dag. En dag kan du det og så er du
udlært. Men det tager nok mere end 40 år!

Du kan f.eks. starte på tirsdag!
Rolf

Frit lejde for gamle medlemmer til juleløbet

Ja, jeg ved godt at der er længe til jul, men jeg har planer
alligvel. I de 18 år jeg har været medlem af klubben, har jeg
set mange ungdomsløbere og voksenløbere komme og der-
efter forsvinde efter en kortere eller længere årrække. De
er sikkert flyttet fra byen, har taget uddannelse, fået børn
osv.  Jeg nævner i flæng: Mads Ohsten, Mikkel Dreyer,
Line Olsen, Lars Hede, Familien Albér, John Sørensen,
Familien Hollingberry, Mikkel Mørch, Sille og Kiki Larsen,
Søren og Jonas Jensen, Jonas Larsen, Mark Topshøj, Niels
Bjørn Larsen, Jesper Frydenlund med mange flere.

Har du kontakt med nogle af dem, så giv dem
mulighed for at genopleve gamle traumer i Teg-

lstrup Hegn. De indbydes til at deltage i
Juleløbet og den efterfølgende frokost

Søndag den 16. december kl. 10. Man
skal tilmelde sig til rolflund@stofa-
net.dk og ellers bare medbringe en
nissehue og en madpakke.

Jeg vil selv prøve at støve nogle af
dem op ved hjælp af Google, Facebook,
Krak og hvad jeg ellers kan finde på. Hvis
du kender et tidligere medlem, som er gro-
et fast i lænestolen - så oplys om dette til-
bud.

Løbet er selvfølgelig også gratis for alle
nuværende medlemmer. Der kom-
mer yderligere reklame i næste
nummer af Sokken.

Rolf

Er du træt af at være løbeskadet?
Fysioterapeutisk klinik med speciale i løbere og triatleter

Diagnosticering – Behandling – Indlægssåler
BioMekanikeren, Fredericiavej 60 1. sal, 3000 Helsingør – www.biomekanikeren.dk

Tidsbestilling: 49224600

BioMekanikeren drives af Kenneth Carlsen som selv er aktiv marathonløber (2:52) og Ironman triatlet (9:35)
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DM  weekend  i  orientering

Orienteringssporten afholder hvert år en række danske
mesterskaber i forskellige discipliner, hvoraf de 2 "fornem-
ste" er stafetløb og det individuelle, hvor sidstnævnte
betegnes som  DM Lang. 
Arrangementet afvikles altid den anden weekend i sep-
tember og således også i år.

Løbene blev afviklet i Jylland, hvor stafetkonkurrencen
fandt sted i "Linå Vesterskov" med Silkeborg OK som
arrangør og med Herning OK som arrangør af det indivi-
duelle løb, der blev afviklet i "Husby Klitplantage".

De 2 løbsterræner var vidt forskellige, hvor "Linå Vester-
skov" til dels ligner skovene på Sjælland, dog at skoven er
meget kuperet, hvilket betyder høje bakker og dybe kløf-
ter, så det var hårdt arbejde.
Denne karakteristik gjaldt dog ikke for "Husby Klitplanta-
ge". Her er der tale om en klitplantage bestående af 3 typer
"skov": Nåleskov, hedeområder og store sandklitter som
afslutning mod "Vesterhavet", så ikke uden grund regnes
"skoven" for noget af det sværeste o-terræn i Danmark.,
hvilket de fleste af os HSOK´ere efterfølgende måtte sande!

I lørdagens stafetløb deltog 7 hold fra HSOK og med stor
succes, idet 5 af disse hold vandt medaljer af følgende
karat: 2 x guld og 3 x sølv  - helt fantastisk!
De 2 guldmedaljer blev vundet i klasserne H 55 og D 55,
hvor H 55 holdet bestod af Torben Seir, Svend Erik Mathi-
assen og Rolf Lund. Det var lidt spændende, hvordan det
ville gå med Torben, der skulle løbe 1. tur, idet Torben des-
værre ikke har haft den ønskede tid til at træne optimalt,
men Torben løb en meget flot etape, således at Svend Erik
og Rolf havde forholdsmæssigt nemt med at løbe sejren
hjem med fin marginal til de efterfølgende hold, men hvor
det dog skal nævnes, at holdet vel nok var favorit til 1.
pladsen.
Favorit kan man ikke sige at D 55 holdet var. Holdet
bestod af Mette Hansen, Birgitte Kryger og Lene Jensen,

hvorom det skal bemærkes, at Mette og Birgitte vandt
guldmedalje ugen før, hvor dette skete i disciplinen MTB-
O, så måske var det derfor, at de 2 damer + Lene var så
"tændte" at succesen blev gentaget - flot, flot.
Sølvmedaljerne blev hjemført af H 65 holdet bestående af
Jacob Vang, John Pihl og Leif Kofoed, og hvor alle 3 løb
solide ture (hvilket er vigtigt i stafetløb), og med lidt held
kunne det godt være blevet til et trin mere op ad præmie-
skamlen.
Det samme kan man også godt sige om sølvmedalje nr. 2,
der gik til Jørgen Jensen og John Miené i klassen H 70, der
bestemt også gjorde det flot, og blot var 1 min. fra guldet!
Den sidste sølvmedalje gik til holdet i H 50 bestående af
Flemming Wendelboe, Bjarne B. Jensen og Laus Seir, hvil-
ket nok var lidt af en overraskelse - især for alle de andre
mange hold i klassen, men "stafet er stafet" så alt kan ske,
hvilket var herligt at overvære, så meget flot af de 3 herrer,
hvilket nok var den største bedrift fra vores side den lør-
dag!

Forberedelserne til søndagens individuelle løb fandt sted
på Holstebro Vandrerhjem, hvor vi tillige skulle overnatte.
Aftenen blev bl.a. anvendt til at drøfte morgendagens løb, i
hvilken forbindelse Rolf og Laus gennemgik løbsterrænet
ud fra et tidligere anvendt kort. Både om aftenen og fra
morgenstunden herskede der en vis eufori blandt os
HSOK´ere, hvilket man godt kunne forstå set i lyset af de
flotte stafetresultater, men desværre, vi kom ned på jorden
igen efterhånden som vi kom i mål. 
Kun Peter Larsen levede op til sit niveau og vandt sølv i
sin klasse H 80.
Det er naturligvis flot, at både Lene og Rolf bliver nr. 4 i
deres klasser, men de er nok ikke selv tilfredse med deres
løb. Jeg vil dog gerne fremhæve Laus, som løb et meget
flot og sikkert løb i sin stærkt besatte klasse og kun var
godt 8 min. efter vinderen, men Laus er jo en dygtig o-
løber i alle terræner.

Alt i alt en dejlig klubtur at være deltager i med en samti-
dig tak til Mette som "tovholder". Jeg må dog sige, at klit-
terræner ikke er vores kompetence, så det må vi træne
mere i, når  lejlighed byder sig.
Næste års DM skal for øvrigt afvikles i "Klinteskoven" på
Møn, hvilket er gældende for begge discipliner.

FL

Kirsten Ellekilde, Bjarne Jensen og Inge Olsen på stævnepladsen
i Husby.

Jakob Vang, John Pihl og Leif Kofoed med medaljer
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ALT UDSOLGT

Ved divisionsmatchen d. 19. august, en herlig og meget varm
sommerdag, havde Vennerne deres kiosk opstillet på stævneplad-
sen. 

Ikke i skyggen af de høje træer. Den var forbeholdt de mange
løbere. Men lige midt i solen. Her stod Verner, Anni N og Kenno
hele dagen og sørgede for pølser og brød, ved den varme grill,
mens Anni L, Anna Lisa, Marie og Sisse svedte tran inde teltet,
hvor de solgte boller, kage og kaffe.
De første par timer var der stort set ikke noget salg. Vi kiggede
på hinanden og alle de gode kager, og tænkte at det var mere end

ærgerligt, hvis de ikke blev solgt. 
Heldigvis kom der gang i den. Løberne kom i en lind strøm og
ved 14. 30 tiden kunne vi melde alt udsolgt. Boller og kager var
væk. Alle sodavand var solgt. Pølser var der ikke flere af, så med
bare lidt øller tilbage pakkede vi sammen igen, efter endnu en
god kiosk. 
Nu er der en pause i kioskerne frem til foråret, men tak til alle
jer, der hver gang bager de herligste kager og boller.

Sisse
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Vennernes 25 års 
Jubilæumstur
Som tidligere skrevet i Sokken, var det i
år 25. gang, at Vennerne skulle af sted
på vandretur. I år gik turen til Norditali-
en, til den lille by Mühlen in Taufers. 
Vi var 38 deltagere, der tidligt en fredag
morgen tog af sted i vores dejlige bus
med Leif ved rattet.
At køre med Leif er rart og trygt, så
selvom turen er lang, er det alligevel en
fornøjelse. Busturen går med at læse,
blunde lidt, snakke med de omkringsid-
dende, udveksle historier om tidligere
ture, strikke, høre lydbøger, gætte kryds
og tværs osv. Leif fortæller også ind i
mellem om byer og steder på ruten, han
har set og oplevet i sine mange år som
chauffør. I de små pauser undervejs gav Leif, i anledning
af jubilæet, gratis kaffe. 
Vi overnatter, både ud og hjem, på det dejlige hotel Cen-
tral i Hof. 
I Mühlen blev vi indlogeret på hotel Egitzhof. Hotellets
unge værtspar og deres personale gjorde 
hele ugen deres til, at vi fik en god ferie. Vi spiste hver
morgen et endog meget solidt morgenmåltid, så vi havde
kræfter til dagens strabadser, og hver aften serveredes
der fire retter god italiensk mad og salatbord. Ingen tabte
sig på denne tur, er jeg sikker på.
I år var der hele fem grupperinger, der var på hver deres
ture. Vores bjergførere var igen John, Jacob og Anna Lise.
Derudover havde Mogens W også gæster med på de ture,
han planlagde, og den gamle bjergfører Henning Nielsen
havde en gruppe, som han hurtigt døbte Dræbersneglene.
Alle fandt et niveau som passede dem, og alle gav udtryk
for stor tilfredshed med de forskellige ture, som Jens
Buchart hjemmefra havde brugt mange timer på at plan-
lægge. 
Udover de meget smukke og strabadserende ture i en helt
utrolig flot natur, er en væsentlig del af  den årlige venne-
tur, det sociale fælleskab.
Vi blandes på kryds og tværs, sidder og spiser med for-
skellige venner hver dag. Der bliver snakket og grinet og
alle turene gennemgås mange gange. Det vil overraske
udenforstående, hvor mange ord der kan siges om de for-
skellige ture, og især om de enkelte deltageres måder at
klare de mange udfordringer på. 
Torsdag aften havde værten arrangeret bowlingturnering,
som rigtig mange deltog i. Banerne holdt ikke helt inter-
national standard. De var lidt bulede og skæve, men det
var jo lige for alle. Der var vild kamp om placeringerne,
men Leif Sewohl blev den endelige vinder, med Alice og
Agnete lige efter. Værten uddelte champagne og vin til
vinderne.
Fredag var der afslutningsfest. Vi fik en flot femretters
menu med vin til. Under middagen var der flere under-
holdende indslag. Først holdt formand Anni Nørregaard
en jubilæumstale, hvori hun takkede de mange, der gen-
nem årene har ydet en meget stor indsats.
Dernæst skulle der uddeles mange medaljer. Sonja Vang
og Vibeke Miené har deltaget i samtlige 25 vandreture, så

de havde i særlig grad fortjent deres medaljer. Men også
til fem og ti års jubilarerne var der medaljer.
Alle medaljetagere fik ved overrækkelsen, kønne ord med
på vejen, endda på vers, forfattet af Henning Nielsen.
Henning er en mand med helt særlige evner. Henning, er
den der startede turene, og han og Kirsten har været med
på mange af dem. Henning kan, sine 88 år til trods stadig
klare mange strabadser. Samtidig er han en person, der
knytter mange og venlige kontakter. Henning genså flere
af de mennesker, han havde mødt i hytterne for mange år
siden.
Henning havde også overskud til at digte en sang, som
hans hold ”Dræbersneglene” på smukkeste vis fremførte
på festaftenen, og endda som kanon. 
Vores chauffør Leif viste sig også at have evner for under-
holdning. Leif gav den i bedste stand-up stil med et tema
bygget op omkring HSOK´s Venner og Leifs nu afdøde
kone Tove. Det var kærligt og meget morsomt.
Efter middagen var der dans i kælderen. Orkestret var en
lokal trio. Der blev gået til den, og det var ikke til at se, at
folk havde vandret de sidste seks dage. 
Det har været en fantastisk tur, og det er vemodigt at tæn-
ke på, at det nok var den sidste. Der er desværre ikke
nogen, der har meldt sig til at planlægge flere ture. Men
det var helt sikkert en tur, som vi alle sammen vil mindes
med glæde.

Sisse
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Alpetur til Mühlen in Taufers i  Sydtyrol.
Jeg vil fortælle, at jeg
har været utrolig glad
for at deltage i venner-
nes alpetur, som på alle
måder har været en
fantastisk oplevelse for
mig. Det er første gang,
at jeg har vandret på
organiserede ruter og i
større grupper. Jeg har
aldrig været i bjergene i
Sydtyrol og aldrig
været i Italien. Jeg har
mest vandret i de nor-
ske fjelde, så det var
hele turen værd.
Jeg har stor respekt for
gruppen, som meget
professionelt havde
arrangeret turen. Hav-
de lagt de meget forskelligartede ruter og dem, som var
bjergførere på de forskellige ruter hele ugen igennem. Det
gjorde, at vi andre trygt kunne begive os ud på de ruter, vi
havde valgt.
Hjemmefra havde jeg måske tænkt, at det ville blive lidt
svært at deltage i en gruppe, hvor de fleste havde været
med på disse ture i mange år, ja nogle helt op til 25 år i
træk, men den tanke blev hurtigt gjort til skamme. Det var
en meget stor og positiv oplevelse at møde ALLE deltager-
ne, som var så imødekommende, venlige og åbne, at jeg
med det samme følte, at jeg ville få en rigtig god uge i
alperne. Det fik jeg og vil sige tak for det hyggelige sam-
vær.  

Mange hilsner og på gensyn
Ulla Jensen

Uddrag fra bjergførerens dagbog.
Efter 2 dages buskørsel oprandt dagen, hvor den første
bjergtur skulle fyres af. Ved Speikboden bjergbane kaldte
undertegnede bjergfører de dristige personer frem, som
ville forsøge sig med den lange tur. Turen var i forhold til
samme tur for 5 år siden afkortet noget, således at der også
var brændstof til resten af ugen. Af sted i gåsegang op gen-
nem de tunge skyer, som dækkede bjergkammene. Sikkert
på grund af at vi var førstedagsstønnere lettede skydæk-
ket, og solen tog magten. Resten af turen gik med at genta-
ge ”hold kæft hvor er her smukt”.
Dag 2 var turens kongeetape. Den berømte/berygtede tur i
Sellamassivet i Dolomitterne. Hvem turde binde an med
den lange tur. Ud over den hårde kerne af langtursgarvere
var der yderligere 2 seje damer –Annie og Vibse – der hav-
de sat sig som mål, i anledning af 25 års jubilæet, at gen-
nemføre denne tur. Vejret startede smukt, men efterhånd-
en som vi kravlede op i højderne blev det mere og mere
tåget. Som vi på forhånd var klar over, var det ikke en
vandretur men en klatretur. Det meste af den 900 m lange
opstigning foregik med armgang i stålwire. Smukt at se
alle vores piger hænge og daske i alle mulige positioner.
Til sidst blev det så tåget, at vi måtte råbe til hinanden for
ikke at blive væk. Sigtbarheden var lig nul. Stor var glæ-
den, efter 5 timers knokleri uden udsigt, da en mørk skyg-
ge pludselig dukkede op foran os. Hytten hvor forplejnin-
gen ventede. En fantastisk oplevelse. Resten af turen blev
heldigvis mere tågefri, og vi nåede ned til aftalte tid. Fra
bjergførerens side skal der lyde stor ros til de 5 piger som
var med –Annelise, Alice, Inge, Annie og Vibse. De er vir-
kelig hårdføre. De øvrige ”hængerøve” behøver ingen
omtale.
Jeg vil ikke udbrede mig mere om de lange ture, men slutte
af med at sige tak til dem som deltog for god ro og orden.
Og tak til at ingen kom til skade.

Bjergforfører John Miéne
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128 kvinder fik en forfriskende,
fabelagtig og flot oplevelse i Tegl-
strup Hegn. 
Vejret viste sig fra sin bedste side -
det dejligste solskinsvejr. Løberne
kunne ikke ha' ønsket sig en bedre
ramme for løbet.

Vinder af
det 5 km
lange løb i
Teglstrup
Hegn blev
Anne Dor-
te Frederik-
sen, HSOK.
Hun gennemførte den kuperede rute i
den flotte tid 20:10. - Anne Dorte for-
nåede på den sidste del af ruten at
ryste Malene Rasmussen, Puls 3060,
af, således at hun vandt “spurtop-
gøret” med 3 sekunder. 
Nummer tre blev HSOK’s Annette
Hansen i tiden 21:05 - Også en rigtig
flot præstation. Annette Hansen, der
også blev  suveræn vinder af klassen
50 - 59 år, har også tidligere vist stor-
form i Craft Grand Prix serien.
Sussie Bogut løb også et rigtig godt

løb i tiden 21:10, hvilket rakte til en
samlet 4. plads ogklar vinder af klas-
sen 40 - 49 år.  
Kort efter, på 5. pladsen, kom Rikke
Christensen i mål. Rikke gennemførte
i tiden 21:24
Linn Bertram blev samlet nummer 6 i
tiden 21:57.
Helle Svendsen gennemførte i tiden
22:18, hvilket rakte til en samlet 7.
plads.
Ellers var der et rart “gensyn” med
Lisbeth Espersen, der vandt klassen
60 - 69 år i tiden 25:42 - Sejt! 
Som tilskuer til kvindeløbet kan man
konstatere, at det bare er et rigtig flot
skue med alle de deltagende løbere,
der som en slange bevæger sig af sted
i hvert deres tempo. Og det er netop
ét af de charmerende kendetegn ved

kvindeløbet. - Der er plads til ALLE!
Et andet kendetegn ved HSOK's kvin-
deløb er, at det aldrig er svært at få
hjælpere til løbet! - Og de fleste er
m.... - Ja! Der er plads til ALLE!
Efter løbet var der vanen tro præmie-
overrækkelse i klubgården. Det er en
aktivitet der ofte tager længere tid
end selve løbet! - Og fint er det. - For
det betyder, at der er mange præmier
at uddele, ikke kun til de ihærdige
vindere, men også en masse flotte
lodtræknings præmier til alle, lige fra
den glade motionist til den måske lidt
mere energiske og hårdføre atlet. Tak
til alle sponsorerne for de fine gaver! -
Speciel tak til løbets hovedsponsor
"Lulu’s Love"

Johansen

HSOK's 
Kvindeløb 

- For 21. gang! 
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EKSTREM  SPORT
ER  OGSÅ  FOR  KVINDER
Det beviste 48-årige Vibeke Knudsen fra HSOK da hun i
august gennemførte en Ironman i København
Af Erik Trolle

Næsten hver dag kan vi læse om mænd der dyrker eks-
trem sport og på dette felt er Helsingør så absolut med.
Kvinderne kan også være med og helt ubemærket har et
medlem af HSOK Vibeke Knudsen gennemført Challenge
Copenhagen 3,8 km svømning i havet, 180 km på cykel
samt et maratonløb 42,195 m.
Alt sammen på en dag og oven i købet i den utrolig flotte
tid 12 timer, 6 minutter og 15 sekunder. Dermed er Vibeke
Knudsen formentlig den første kvinde fra Helsingør som
har gennemført den såkaldte Ironman.
Det hele startede for 20 år siden da jeg meldte mig ind i
HSOK. Drømmen var en Ironman men dels var mine 2
drenge små og krævede tid ligesom hus og hjem også skul-
le holdes.
Nu er drengene blevet voksne og den 1. januar i år beslut-
tede jeg at 2012 skulle være året.
Træningen er forløbet godt jeg har løbet omkring 50 km
om ugen, cyklet 200 km og svømmet 4 til 5 km.
I første omgang svømmede jeg i svømmehallen men fra
juli blev det Øresund.
I ugen op til Challenge Copenhagen slappede jeg af. Ind-
tog væske og kulhydrat og var så klar til start klokken
07,05 sammen med 2200 konkurrenter.
STOR OPBAKNING
Svømningen gik fint og den lange cykeltur på min racer,
der var opgraderet til løbet, gik over al forventning.
Marathon løbet var hårdt og på de sidste 20 km fik jeg af
og til kramper.
Det der fik mig igennem var de mange tilskuer, flere fra
Helsingør, samt nogle små skilte med teksten:
Pain is only temporary / Victory is for live.
Jeg har mange at takke for at det lykkedes at komme igen-
nem. HSOK folkene for god cykel- og løbetræning
Min idræts konsulent ved militæret og de mange som i

hele træningsperioden bakkede mig op.
Det var et stort øjeblik da jeg løb i mål modtaget af mine 2
drenge.
Hele arrangementet var perfekt og sluttede med at jeg fik
overrakt medalje samt en flot trøje.
Jeg er klar igen til næste år og forhåbentlig kan jeg forbed-
re min sluttid slutter Vibeke Knudsen.
At Vibeke Knudsen er klar bevises af at hun efterfølgende
har gennemført et lidt mindre triathlon arrangement samt
stillet op til HSOKs Grand Prix.
Forhåbentlig får den udholdende dygtige HSOK kvinde
følgeskab i 2013 af andre kvinder fra Helsingør. 

En glad men udmattet Vibeke Knudsen modtages af sine 2 drenge

En god cykelsæson lakker
mod enden, nu skal 

MTB’eren gøres klar.

Selv med den relative dårlige sommer
har vi haft mange fine ture med god
deltagelse i løbet af sommeren.

Den foreløbig plan for MTB-træningen:
Torsdag, lørdag og søndag 
Lør. sønd. kl. 09:30 fra Klubgården.
Torsdag kl. 10.00
Forventet køretid ca. 2 timer.
For yderligere oplysninger ring til
Hans Henrik Olsen. (Maleren). 
Se side 2
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117 friske motionister deltog
torsdag den 23. august i "Beach
Run" - Femte afdeling af Craft
Grand Prix 2012 
Et af Craft Grand Prix seriens smuk-
keste løb, en skøn løbe rute på stran-
den i Hornbæk, viste sig i år fra den
lidt triste side man som  løber kan
ønske sig - Før løbet blev “stævne-
pladsen” ramt af et voldsomt regn-
skyl! Og løberne måtte kæmpe sig
langs strandkanten i en strid mod-
vind. Ikke det bedste vejr, når man

skal løbe 3,2 kilometer på stranden,
gennem klitter og med sand og salt-
vand mellem tæerne.

Vinder af løbet blev Michael Søren-
sen, O-Racerne,  i tiden 12:51. 
En yderst flot præstation af Michael
Sørensen, der også tidligere har vist
store resutater indenfor O-sporten.
Men Michael Sørensen måtte dog yde
sit allerbedste for at afvise unge
Anton Harrsen i “opløbet.” 
Anton Harrsen, der i tidliger år har
vist sit store talent frem i Craft Grand
Prix serien, gemenførte i tiden 13:05.
Dejligt at se Anton gi’ den gas igen!
Esben K. Rasmussen løb endnu en
gang et rigtig flot løb og snuppede
den tredje podiepladsen i tiden 13:12
Mads K. Larsen, O-Racerne og Per
Rasmussen blev henholdsvis nummer

4 og 5 i tiderne 13:34 og 13:41.
Også Rolf Lund løb endnu et super
flot løb i Hornbæk, men måtte des-
værre tage til takke med en plads
uden for podiet. Rolf blev nummer 7 i
tiden 13:53.

Ellers var der også gode præstationer
af Jens Jonassen, Peter Arhung og Bo
Søby, der placerede sig på  11., 13.
og16. pladsen i henholdsvis 14:18,
14:25 og 14:47.

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev HSOK’s Anne
Dorte Frederiksen  - Hun vandt i

tiden 15:59. -
Anne Dorte
lagde ud i et
hårdt tempo
og fik på
turen langs
vandkanten,
ud mod Vil-
lingebæk,
kæmpet sig
til et mindre
forspring til
de øvrige
kvinder.
Rikke Chri-
stensen og
Annette Han-
sen blev hen-

holdsvis nummer 2  og 3 i tiderne
16:07 og 16:14 - Rikke og Annette lå
længe og kæmpede om placeringerne.
Og det var først på den sidste del i
klitterne, Rikke fik rystet Annette af. 

Linn Bertram løb endnu et godt løb
og kæmpede sig i mål på 4. pladsen i
tiden 16:42 - Lige foran Sussie Bogut,
der kom i mål i tiden 16:50 og nappe-
de 5. pladsen.
Rikke Kofoed blev nummer 6 i tiden
17:03.
Klubbens “jernkvinde”Vibeke Knud-
sen lavede endnu en fin præstation og
kom i mål på 10. pladsen i tiden 18:37.
Lisbeth Jørgsensen blev nummer 13 i
tiden 19:47, mens Mikala Nielsen gen-
nemførte i tid 20:24. Det rakte til en
samlet 16. plads.

Craft Grand Prix 2012

"Beach Run" 

- En våd “oplevelse”

Johansen

Trolle giver gode råd til Anne
Dorte
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80 deltagere skiftevis løb og "klatre-
de" sig søndag den 16. september
gennem en meget hård rute i "Moun-
tain Race" i Hornbæk Plantage

Afdelingen er nok den hårdeste i
Craft Grand Prix. 
Efterårsvejret var "flot" og ruten gru-
som.
"Helvedesbakken" skulle forcers to
gange og kløften længere ude i Plan-
tagen, som også kræver"sin mand,"
skulle overvindes tre gange.
En super sej og krævende rute. 
De fleste valgte at gå op ad "helvedes-
bakken." - Det var kun de virkelig
seje, der satsede og løb op ad begge
"bjerge."
Der var 80 løbere, der tog imod udfor-
dringen. Det var færre end sidste år.
Og som arrangør, synes vi nok, at det
var lidt skuffende. Men ruten er åben-
bart så hård, at mange desværre væl-
ger "Mountain Race" fra.

Vinder af det krævende, cirka 6.3 km,
lange bjergløb blev Mads Skaaning i
tiden 26:45. Super flot løbet af Mads
Skaaning, der ellers ikke længe har
deltaget i Craft Grand Prix serien.
Men dejligt med nye atleter øverst på
podiet!
Per E. Rasmussen løb endnu et flot
løb og blev
nummer to i
tiden 26:56.
Patrick Møl-
holm erobre-
de den sidste
podie place-
ring i tiden
27:59.
På 4. pladsen
kom Peter
Arhung,
HSOK, i tiden
27:59. Men
Peter A. kæm-
pede under

hele løbet hårdt om placeringen med
en anden HSOK atlet; Michael Ben-
tzen. Og det var først på den sidste
del af ruten, at Peter A. fik rystet
Michael B. af. - Måske et spørgsmål
om "teknik" på bakkerne? 
Michael Bentzen gennemførte i tiden
28:11.
Jens Jonassen, HSOK, ydede endnu en
rigtig flot præstation og nappede 6.
pladsen i tiden 28:30.

Bedste
kvinder
Hos kvin-
derne var
Rikke Chri-
stensen,
HSOK, hur-
tigst i tiden
32:23. En
sikker og
komfronta-
bel sejr.
Men sejren
kom dog
først i hus
efter en læn-
gere sej
kamp og dyst med Anne Dorte Frede-
riksen, HSOK. - Anne Dorte var des-
værre så uheldig at vrikke om på
foden på den sidste af de tre runder
på bakkerne, men gennemførte allige-
vel. Anne Dorte kæmpede sig i mål på
3. pladsen i tiden 33:31. - Det tegner til
et super spændende og afgørende sid-
ste løb, om hvem af de to kompetan-
ter, der løber med den samlede sejr i
dette års Craft Grand Prix; begge har
vundet tre afdelinger i deres klasse.
Sussie Bogut løb et rigtig flot løb og
blev to'er i tiden 33:06. Sejt løbet af
Sussie.
Linn Bertram løb sig endnu en gang
til en top 5 placering! Linn gennem-
førte i tiden 35:09, hvilke rakte til 4.
pladsen. Sejt løbet!
Vibeke Knudsen blev nummer 6 i

tiden
36:48 -
også Vibe-
ke har vist
rigtig stor
fremgang
efter hen-
des fanta-
stiske
"Iron-
mann."

Alt i alt
rigtig
mange

flotte
HSOK præstationer!! Og det tegner
lovede inden det sidste og "afgøren-
de" slag skal slås i forbindelse med
dette års sidste Craft Grand Prix løb:
"Helsingørmesterskabet i 10 km lan-
devej," der afholdes den første lørdag
i november; den 3. november.

Ellers var det værd at bemærke, at
mange løbere tog i mod tilbuddet om
gratis massage i forbindelse med
løbet. Et godt og brugbart tiltag som
vi håber fortsætter. "BM Massage" ved
Morten A. Bærentsen har lovet at
komme og gi' velfortjent massage ved
sæsonens sidste løb.  

Johansen

Craft Grand Prix 2012

"Mountain Race" - En efterårsdag

i helvede!
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Motion

Stieler

Memorial 

2012

5 km løb
- I naturskønne 

omgivelser

En årlig tilbagevendende 
begivenhed!

Den sidste lørdag i 
november kl. 11:00
Altså lørdag den 24.11.12

Start og mål:
Ørnholmvej/Gurrevej

Efter løbet er der varm
cacao og friskbagte 

boller i Stieler 
residensen!!

Craft Grand Prix2012

Kære alle løbe venner i
Craft Grand Prix 

Craft Grand Prix 2012 er ved at
være slut. - Vi mangler kun at
afvikle et løb i dette års serie -
"Helsingørs mesterskabet i 10 km
landevej" - lørdag den 3. novem-
ber 2012.

Det er igen i år lykkedes os at ska-
be et godt og stabilt Craft Grand
Prix 2012 - med mange friske del-
tagere. 
- 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 2012! -
Tak!
- Og der skal også lyde en rigtig
stor tak til vores hovedsponsor
Craft for rigtig mange og flotte
præmier - Tusind tak!!

Samarbejdspartnere forventes i
2013 at være: 
* HSOK
* Tikøb IF
* Puls 3060
* Craft - Hovedsponsor
* SPORTMASTER - Espergærde

Craft 
Grand Prix

2013
Forslag til løbsterminer for

Craft Grand Prix 2013

* HSOK forårs Cross 6,0 km
lørdag den 02.03.13

* Sportmasterløbet 5,0 km 
lørdag den 13. 13.04.13

* Tikøb 5'eren 5,0 km
onsdag den 01.05.13

* Espergærdeløbet 5,0 km
søndag den 02.06.13

* Beach Run Hornbæk 3,5 km
torsdag den 22.08.13

*  Mountainrace Hornbæk
Plantage 6,3 km
søndag den 16.09.13

* Helsingørs mesterskab 10 km
lørdag den 02.11.13

HUSK! HUSK! HUSK! 

Årets store 
afslutningsfest!

Tør du blive væk fra 
årets store 

“Bare vent ! Jeg
kommer igen ! Og

så... “ aften

Lørdag
den 3. november 12
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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

SOKKEN

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

Formand:

Henrik bang
Sudergade 2 C
3000 helsingør
Tlf.: 30 85 52 54
E-mail: hen@bang.mail.dk

Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
E-mail: roepke@live.dk

Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk
Instruktører:
Kurt Jørgensen, (langrend)
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32 /28 29 86 32
E.mail: kurt.jorgensen@it.dk

Skiudvalget

Skitur uge 7-2013 til Vemdalen

Klubturen til Vemdalen gennemføres som planlagt i uge 7-
2013.
Der er på nuværende tidspunkt 27 tilmeldte til turen, men
der er plads til flere. Prisen for turen ligger på nuværende
tidspunkt på ca. 2.900 kr./deltager, og da turen kun skal
løbe rundt vil prisen falde hvis der kommer flere til. De lej-
ligheder vi har fået fat i ligger i Vemdalsskalet, kun 100
meter fra skilifterne og langrendssporet kommer lige forbi
hvor vi bor. Indkøbsmulighederne er meget fine og ligger
kun 400 meter fra lejlighederne. Kig evt. på
www.skistar.com/vemdalen
Transporten fra Helsingør til Vemdalen foregår med Kruse
bustransport og der er plads til 54 personer i bussen, så der
er rigelig med plads. Turen tilbydes også til ikke-medlem-
mer af HSOK til samme pris, så hvis man kender nogen
der kunne tænke sig at komme med er dette muligt.
Hvis man vil høre mere om turen kan man kontakte Jørgen
Olsen på telefon 49112561 eller på e-mail skiferie@hsok.dk
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SOKKEN
Birkebeinerrennet lørdag den 16.
marts 2013
Birkebeinerrennet er for dig, der har lyst til udfordringer i
fjeldet - 54 km i kuperet fjeldterræn fra Rena mod vest til
Lillehammer. Løbet går i klassisk stil, og man starter i
grupper efter præstation i tidligere års løb/seedningsløb,
dvs. behagelig løbsafvikling uden ”flaskehalse”. 
En specialitet for løbet er, at deltagerne skal løbe med ryg-
sæk, som skal veje mindst 3,5 kg. 
Læs mere om løbet på www.birkebeiner.no  

Du skal selv tilmelde dig løbet og overnatning via
www.birkebeiner.no
Det foregår via en kvotetilmelding fra 21. sept. kl. 9.00 til
den 5. okt. Kl. 12.00.
I den periode har bl. a. danskere, som ikke er bosat i Nor-
ge, meget stor sikkerhed 
for at få et startnummer, men bestil hellere den allerførste
dag. 
Betaling af startgebyr m.v. sker ved tilmeldingen (Visa-
kort e.l.)

Du skal markere for afhentning af startnummer og over-
natning i Rena, hvis du vil med på Holte Ski’s fælles tur.
Overnatningssted: HIH.
Du skal som udlænding IKKE have norsk engangslicens.

Den åbne tilmelding starter den 25. okt., men sidste år blev
der udsolgt på 1 ½ minut.

Pris for startkontingent og overnatning med morgenmad i
Rena (udlagte madrasser på skole eller lignende) er: NKr.
1.130,00 + 380,00. 

Det er endnu ikke fastlagt hvordan den fælles rejse arran-
geres – det afgøres af deltager-antallet.
Hvis vi bliver nok til at finansiere en sovebus fra Danmark,
så bliver det udrejse torsdag aften og hjemkomst søndag
morgen. Anslået pris ca. Dkr. 1.500,00.
Hvis vi bliver et antal i stil med de seneste år, bliver det
med fly fra Kastrup fredag morgen, overnatning på Nord-
seter til søndag, og hjemkomst til Kastrup søndag aften.

Anslået pris ca. Dkr. 2.000,00.

Tilmeld dig Holte Ski’s tur ved snarest og senest den 5.
oktober at sende mig en ved mail med oplysning om:
Navn / klub / din alder pr. 31.12.2013 / telefon. 
Du vil snarest efter den 5. oktober modtage tilbagemelding
med endelig rejseplan og evt. instruks om køb af flybillet.

Birkebeinerrennet tilbagebetaler IKKE startkontingent mm.
ved sygdom, men vi forsøger gerne at videresælge dit
startnummer, hvis uheldet skulle være ude. 
Evt. afbestillingsforsikring tegner man selv.

Holte Ski
Langrendsudvalget
Bjarne W. Rasmussen
Tlf. 38 87 87 74
E-mail: bjarne.w.rasmussen@webspeed.dk



Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør


