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Redaktør:
Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76
Stof til Sokken sendes til følgende:

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

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

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

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

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

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

hsok-tilmelding@stofanet.dk

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

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

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

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

anoerregaard@yahoo.dk
allyk@get2net.dk

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

HSOK's venner:
Formand:
Kasserer:

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

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

Faste træningstider:

Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@tele2.dk
Tlf.: 49 21 54 32
Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@platugle.dk
Tlf.: 49 20 33 23
Vennerne:
Henning Nielsen
heki@kabelmail.dk
Tlf.:49 17 07 64

Orientering:
Ungdom:

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

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

Indlæg til SOKKEN sendes kun til
een person!

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

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

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

Klubbens
trænere:

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykeltræning, tempo.........Ndr. Strandvej, v. Klædefabrikken
O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Løbetræning (interval "Sjoskerne") .........................Klubgården
Terræntræning .......................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Cykeltræning ....................Ndr. Strandvej, v. Klædefabrikken
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Cykeltræning langtur .........................................Nygård skole
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

Bemærk nye satser

gældende fra 1. jan. 2009

Kontingent
helårligt

Til og med det fyldte 25 år ............500 kr.
Fra 26 - 65 år..................................700 kr.
Over 65 år ......................................500 kr.
Familiekontingent ........................1200 kr.
Passive. ..........................................200 kr.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser:

Torben Seir Hansen tlf.: 49219714 E-mail: seir@post.tele.dk

Booking og udlejning af Klubgården:

Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk

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

Forsidebilledet
William, Minna og Bo til Familieorientering.
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ambulance. Så kommer 4 (!) danske læger (hvem taler
om lægemangel?) cyklende og så lige en enkelt tysk
læge mere, der tilbyder hjælp! Turen ender på General Hospital de Muros intensivafdeling.
Det er en ringe trøst, at Flemming har selskab på
hospitalet af Johnny fra HIF, som ligger i sengen ved
siden af med en nyopereret hofte (ja, mens vi stod og
fik Flemming i ambulancen og cyklen med politibilen, ringede min telefon med beskeden om at Johnny
var faldet længere nede af bjerget!), men vi håber alligevel, at de formår at holde humøret oppe hos hinanden.

Da formanden er kommet ud for et alvorligt styrt under
cykeltræning på Mallorca, har han bedt Sussie Bogut som
var deltager på turen om at være gæsteskriver i dette nummer af Sokken

Ingen tvivl om at det kunne være gået meget værre.
Gud ske lov for cykelhjelmen! Husk den! Og husk:

I disse timer, hvor dette skrives, ligger han nemlig
selv på hospitalet på Mallorca og venter på operation,
og selvfølgelig benytter han tiden til at spekulere
på/organisere Gråsokkernes fredagsløb, hvor han
skulle være banelægger, træningslejr i Sverige og
ikke mindst SOKKENS deadline!

- at sætte pris på din egen evne til at springe
omkring, selvom det virker helt selvfølgeligt, ét splitsekund og alt kan være forandret.
- at man også kan få alvorlige skader, hvis man bare
bliver siddende hjemme foran fjernsynet!
- at det er uklogt at fortælle morsomheder til en
mand med 4 brækkede ribben!

I 5 skønne dage var Flemming en fremragende turguide for en flok cykelentutiaster på Mallorca. Flemming havde en lille uges "forspring", men der var
ingen træthed at spore overhovedet.

Nu håber vi at Flemmings gode fysiske form hurtigt
kan få ham på benene igen, så han og alle vi andre
igen kan få mange gode timer sammen i skoven og
på landevejen. God fornøjelse!

Hele vores selskab, udelukkende bestående af garvede sportsidioter, var meget imponeret over Flemmings gode turvalg, festlige sind og ikke mindst fysiske formåen.
6. dag (Flemmings afrejsedag) kunne vi lige nå den
legendariske tur til Fyret på Formentor. Der var en
elendig asfalt, og på turen tilbage ryger Birge i et hul,
slår et slag, måske kører de sammen? I hvert fald
endte Flemming i asfalten med et brækket kraveben
og 4 (intet mindre!) brækkede ribben.
Heldigvis er ruten denne dag befolket med læger:
første bil på stedet er tyskere med en læge der får
Flemming ind til siden, giver noget smertestillende,
organiserer den passerende trafik og rekvirerer

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gas- og oliefyrsservice:

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

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Divisionsmatchen i Gribskov.

Indmeldte (2 stk)
Peter Frederiksen (Senior)
Ndr. Strandvej 26F
3000 Helsingør
Casper S. Lafrenz (Senior)
Bødkervej 7
3100 Hornbæk
Sanne N. Christensen (senior)
Valmuevej 2
3000 Helsingør
Udmeldte (21 stk)
Jakob Niemann (Senior)
Kenneth Boel Mejnert (Senior)
Montanari Blomqvist (Familie)
Allan Dujmovic (Senior)
Finn Vang (Senior)
Andresen (Familie)
Niels Hansen (Senior)
Poul Brøndsholm (Senior)
Andreas Hartkopp (Senior)
Gjersøe (Familie)
(Ungdom: Til og
med 20 år)
(Senior: Alle andre)

OBS

OBS

Selv om der var dead-line til Sokken i fredags, fik jeg lov til at vente til efter matchen søndag i Gribskov med at skrive derom. På sin vis kunne jeg godt have skrevet på forhånd, selv om jeg ikke kunne
ramme de eksakte cifre. I hvert fald var
jeg klar over, at vi, med 57 deltagere, ikke
kunne hamle op med Søllerød (79) og
Farum (67). Det var dog positivt, at vi
endte med at slå Allerød, som vi også tabte til sidste gang.
På en måde var det flot, at vi kunne stille
med næsten fuldt hold, bortset fra der
manglede en dame på bane 2B. Det var
ellers noget af en opgave at få samlet holdet denne gang, da indtil flere skulle foretage sig noget særligt i den forlængede
weekend. Naturligvis var det lidt satset
kun at stille med de fire tællende løbere
på bane 1 og 2A. Men alle kom igennem
og bidrog til pointhøsten. Godt kæmpet
Morten! Dine ungdomspoint lunede! Rolf
var med pænt fremme på bane 1, selv om
der var et par koryfæer fra Farum og Søllerød, han måtte strække våben for. Men
kun at være 5 min. efter Chris Terkelsen
og 3 efter Jesper Jensen må siges at være
absolut godkendt. Torben havde denne
gang fået lov at ”nøjes” med 2A og var
vist ret tilfreds, selv om det selvfølgelig
altid er ærgerligt at blive slået af sin lillebror. På bane 3A havde vi fået international forstærkning, idet Svend Erik fra broderlandet kiggede over og gav en hånd
med. Sammen med Flemmings gode løb
gav det to store sejre og et knebent nederlag. På ønskeseddelen har jeg ofte skrevet
”flere damer” til HSOK. Det lod sig
aflæse af resultaterne i går, hvor vi stort
set tabte både bane 2B, 3B og 4B. Men
det skal understreges, at de, der var med,
kæmpede bravt. Det var også hyggeligt, at
have hele familien Virkelyst med i matchen, hvor Tine scorede sit første point.
Men når Tumse bliver sin hælspore kvit,
Annegrete ikke skal til Grækenland og
Karina ikke har besøg osv., så vil det
hjælpe på situationen.

Husk at melde
adresseændring
til Torben Seir

FASTE POSTER
- fortæl vidt og bredt
om muligheden

Vi skal stadig arbejde på at styrke ungdomsafdelingen. Stine skaffede gode
point på bane 3B, og Magnus gjorde det
godt på bane7A. Det var ærgerligt, at Lin
ikke kom til start. Om ikke andet havde
det pyntet på resultatet. På bane 8 kom
vore tre yngste løbere flot igennem. Hurtigst var Malthe. Før løbet spurgte jeg
ham, om han var flyvende, hvilket han
bekræftede. Det var han også, idet han
blev nr. 2 på banen.
De nøgne kendsgerninger: HSOK-Søllerød 120-74, HSOK-Farum 115-78 og
HSOK-Allerød 97-90.
Det betyder, at Allerød og HSOK som nr.
3 og 4 i 2. div. skal i op/nedrykningsmatch. Det bliver søndag den 20. sept. i Store
Dyrehave. Alle fra matchen i Gribskov
skal selvfølgelig med suppleret med alle
de andre, der af forskellige årsager var
forhindrede den 24. maj. Selv om modstanden er hård i 2. div., synes jeg, vi må
gøre en fælles indsats for at klare skærene
og forsøge at forny abonnementet til 2.
div. Det er godt at have noget at stræbe
efter. Selv holder jeg meget af disse divisionsmatcher, hvor der er mulighed for at
løfte i flok og få hilst på andre af klubbens medlemmer, som man måske ellers
ikke render på.
Sæt kryds ved den 20. sept. Vi ses!
Eva

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
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Klubtøj i HSOK - Pr. 1. maj 09
Er der nogle som mangler klubtøj?
Der har været lageroptælling og der er følgende på lageret:
Produkt:
Trainer Extreme Jakke med for
Trainer Extreme Buks med for
Korte Tights
Lange Tights
Advance Jakke - uden for

Pris:
600,00
400,00
200,00
400,00
600,00

Størrelse:

Antal:

Extreme O-bluse med lang ærme med lynlås
Extreme O-bluse med lang ærme med lynlås
damemodel
Extreme O-bluse med kort ærme med lynlås
Extreme O-bluse med kort ærme med lynlås
damemodel

425,00
425,00
425,00

Sorte benbeskyttere

250,00

S1

Basic O-bluse med langt ærme med V-hals
Basic O-bluse med kort ærme med V-hals

350,00
350,00

XXL, XXL, XL, XL, M

5

Basic brændenældebuks med lange ben
Basic buks med lange ben

250,00
250,00

L, S, XS
XS1

3

Singlet - damemodel
Singlet - herremodel

250,00
250,00

XL, XL, L

3

XXL, L

2

XXL, XXL, XL, XL, XL, L

6

425,00

Dette er til salg, efter princippet "først til mølle". Ring til mig på telefon 49 21 31 51.
Ungdom indtil 20 år betaler en reduceret pris.
Mette Hansen

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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Aktivitetskalender for alle i HSOK 2009
Op date ret 15 .05.0 9. af Ja n K. Se se ne re op da te ring er p å hje mmesiden .
Fa ste træ ning stide r for løb, se www.hso k.d k/Mo tion

DATO SKOV
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01- jun
02- jun
04- jun
05- jun
05- jun
06- jun
07- jun
09- jun
09- jun
11- jun
12- jun
16- jun
18- jun
19- jun
20- jun
24- jun
25- jun
26- jun
26- jun
27- jun
27- jun
27- jun
27- jun
28- jun
30- jun
03- jul
04- jul
05- jul
10- jul
11- jul
11- jul
12- jul
17- jul
24- jul
31- jul
04- aug
07- aug
11- aug
14- aug
15- aug
16- aug
18- aug
18- aug
19- aug
21- aug
23- aug
25- aug
25- aug
26- aug
27- aug
28- aug

Tokkekøb Hegn
Tokkekøb Hegn
Harr estr up /Jo nstrup
Teglstru p Hegn
Gr ib S kov
Tokkekøb Hegn
Ege bæ ksva ng
Hamm erm øllen
Indr e Køben ha vn
Faru m Li lleva ng
Danstru p
Klo ste rri s
Jonstru p Va ng
Nyr up
?
Bønd ern es Heg n
Ga nløse O red
Gr ibsko v
Indel ukket
Lil le Har esko v
Horn bæ k

Gl . G røn hol t
Teglstru p S
Revsø
Stur sbøl
Horn bæ k Ø
Kir kemi len
Højeng ran
Danstru p
Teglstru p Ø
Ege bæ ksva ng
Horn bæ k Pla ntag e
Hamm erm øllen
Ga deva ng
Klo ste rri s
Horser ød-K loster ris
Tokkekøb Hegn
Val by Hegn
Gl . Hel leb ækvej
Agg ebo Gr æsted
Nyr up
Val bo rup
Tisvild e Hegn
Ege bæ ksva ng
Ald ersh vi le skov
Horn bæ k
Horser ød N

MØ DESTED/oplysn.
se o-service

Krak

K irkel tevej, All erød
se o rien terin g.dk/ba lle rup
Ju lebæ k Ndr .S tran dvej
V ej 22 7 G ill elej evej
se o -service
P -p lad s v. Stra nd v. 25 0
Ha mm erm øl len

7 5h 6
2 8b 3

2 7k2

www.city-o.dk/
se o rien terin g.dk/ba lle rup
A 6 Rostga ard s sten e
K loster risvej vest
se o rien terin g.dk/ba lle rup
G ur re Ki rke
?

se indbydelsen
se o -service
se o -service
S kind ersøvej
se o -service
S tran dvej P -pl ads vest
U1 so mm erle jr ug e 27
se o -service
se o -service
K ra tb jerg ind ustrio mr åde
E srum vej P- pla ds øst
se o -service
se o -service
S tran dvej P -pl ads øst
se o -service
U3 so mm erle jr ug e 29
se o -service
Ho rnb æ kvej v. søen
K lub gå rden
Fl yn der upg år d
stor e P-p la ds Stra ndvej
E den s Ha ve
Fr yd enb org vej Hil lerød
Ha vreho lm ve j trekan t

4 8c4

1 7a 3
6 4k1

se o-service
se o-service
se indbydelse
G l.Hel lebæ kvej
G ur reh olm vej
se o -service

se indbydelse
P -p lad s S tran dvejen

4 8c2

Ho rnb æ k Ha vn
E srum vej do bb .P -pl ad s
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Ar rangør
Ki lde hol m O K
Ba lle rup O K
Fin aleg ru ppen
Mar ie og Benn y
Al lerød OK
Cra ft G ra nd P rix
HSO K
Lyn gby O K
Ba lle rup O K
Han s Hen rik /Nete
HSO K
Ba lle rup O K
G ull -May og Jan
Hsok´s venn er
O K Ø st B irker ød
O K Ø st B irker ød
O K Ø st B irker ød
Sør en Ø o g Ka ren
O K Ø st B irker ød
HSO K Ro lf Lun d
DO F
Ve stj ysk O K
Ve stj ysk O K
Far um O k
Jette Lassen
O K H.T.F.
O K H.T.F.
An ni L esbye
Ski ve A MOK
DO F
Ska gen O K
Kn ud O og HJJ
Jørge n Jensen
Jako b
HSO K
Sør en og Lise
Ki lde hol m O K
Han s Hen rik/ Nete
HSO K
O K S.G .
Tisvil de Hegn OK
Hsok
Tisvil de Hegn OK
Pe ter og A nni e
Ve stsjæ ll an ds OK
Tisvil de Hegn OK
HSO K
O K 73
Cra ft G ra nd P rix
O le Vexø

Kategori
MTB- O
K arr usel o- løb
S omm er Cup 1.
S ko vCup fin ale
G rå so kker
MTB- O
E sp erg ær deløb et
K arr usel o- løb
City Løb et
S omm er Cup 2.
G rå so kker
K arr usel o- løb
S omm er Cup 3.
G rå so kker
O -løb og g rill -fest
MTB- O E M S pr int
MTB- O E M Mel lem
MTB- O E M L an g
G rå so kker
MTB- O E M S tafet

Star t
17
17.3 0
11
10
10
17
18
17.3 0
10
17
17.3 0
10
?

10

3 Skåning/1 Dansk
o- træ nin g un gd om
V estj ysk 2 d age s
V estj ysk 2 d age s
K arr usel o- løb
G rå so kker
V iking edyst
V iking edyst
G rå so kker
S ka wdyst 1
o- træ nin g un gd om
S ka wdyst 2
G rå so kker
G rå so kker
G rå so kker
K arr usel o- løb
G rå so kker
K arr usel o- løb
G rå so kker
MTB- O
Har eskovStafet
S ensom mer cu p
K vi nde løb
S ko vcup
G rå so kker
K redsl øb
S ensom mer cu p
træ ni ngs O -løb
S ko vcup
B each Run
G rå so kker

17
10

10

10
10
10
17
10
17
10

17.3 0
18.3 0
16.3 0
10
17.3 0
17
16.3 0
18.3 0
10
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Klubtur til DM-weekend ved Silkeborg
11.-13. september 2009

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

HSOK arrangerer atter tur til DM-weekenden med DMStafet og DM-Lang, som i år afholdes i to skove i nærheden af Silkeborg. Stafetten løbes om lørdagen i VellingSnabegård, nær Bryrup og det individuelle om søndagen
i Linå Vesterskov, nær Svejbæk.
Vi har reserveret overnatning for 2 nætter til 30 personer
på Knudhule Ferie- og Kursuscenter, hvor vi også havde
base ved VM i 2006. Knudhule ligger ved Ry, på N-siden
af Knud Sø.
Pladserne er dels i 3 stk. 4-personers hytter, dels 7 dobbeltværelser og et 4-personers værelse.
Værelserne har bad og toilet, hvorimod hytterne skal
benytte faciliteter i hovedbygningen.
Der er morgenbuffet begge dage, hvor der også smøres
madpakker til frokosten.
Lørdag aften er der fællesspisning, hvor klubben giver
middagen, drikkevarer dog for egen regning.
.
Pris:
Prisen for 2 nætters ophold inkl. morgenbuffet og smørselv madpakke vil per person være henholdsvis 400 kr. i
hytterne, 550 kr. i 4-sengsværelset og 700 kr. i dobbeltværelserne.
Ungdomsløbere betaler ½ pris.
Da klubben er interesseret i at få så mange med som
muligt, betaler den udover festmiddagen endvidere
også startgebyrerne til de to løb for såvel ungdom som
voksne.
Der vil heller ikke i år blive arrangeret fællestransport,
mange vil sikkert benytte lejligheden til at besøge familie og venner. Kørsel med ungdomsløbere honoreres
efter sædvanlige regler, 40 øre/ km per ungdomsløber.

Træningsudvalg og skovtilladelser:
Palle Breuning, Kølen 3, 3070 Snekkersten
Tlf.: 49 22 59 88, E-mail: palle.breuning@mail.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@email.dk
Aktivitetskalender:
Jan Knudsen, Kronborg. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: gmj.knudsen@stofanet.dk

Tilmelding:
Der vil når dette nummer af Sokken er udkommet blive
ophængt en tilmeldingsliste i klubgården.
De 30 pladser vil blive besat efter ”først til mølle-princippet”.
Tilmelding til løbene sker som sædvanligt gennem Oservice.
Evt. spørgsmål, så ring Søren Østergaard på 4921 5853.
Arrangementsudvalget

FASTE POSTER
Brug de faste poster i Teglstrup, Nyrup og
Egebæksvang til personlig træning til
oplæring af nye løbere til appetitvækker for
familie, naboer og kolleger
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Klubmesterskabet

HUSK SKOVCUPFINALEN 5.JUNI.
DET FOREGÅR I TEGLSTRUP HEGN VED JULEBÆKHUSET. DU KAN TILMELDE DIG EN AF DE FEM BANER;
LIGESOM VED DE ALMINDELIGE SKOVCUP LØB.
EFTER LØBET ER DER BLANDT ANDET EN HOPPEBORG OG HVIS DU TØR AT HOPPE I VANDET SÅ
HUSK BADETØJET !

Den 5.maj afholdt HSOK det årlige og meget hyggelige
klubmesterskab. Der var samlet start fra i nærheden af skovfogedens hus for enden af Gl. Hellebækvej. Det var et flot
syn af se de mange klubtrøjer på den flotte forårseftermiddag. Laus var endnu en gang banelægger med hjælp fra
bl.a. Mette.

Træningsløb i maj og juni. Mødetid kl. 17.
26/5 Krogenberg
Mariannelund
9/6
Hammermøllen
Hammermøllen
16/6 Klosterris
Klosterrisvej

Ungdomsløbere deltog
på de fleste af banerne,
dog hovedparten på
den særlige ungdomsbane. På ungdomsbanen blev der kåret en
klubmester både hos
drengene og pigerne.
Ina blev klubmester
hos pigerne og det er
de åbenbart ret gode til
i familien for hendes
mor, Janne, blev også
Malthe og Søren
klubmester hos de
voksne. Hos drengen vandt Andreas titlen. Stort tillykke til
begge med titlen, og til de andre for de flotte løb og tilhørende præmier.
Efter løbet stod Rolf ved Grillen og vendte det lækreste
kød, der blev spist sammen med en masse forskelligt tilbehør. Tak for en god og hyggelig dag/aften og en fair konkurrence.

Kommende løb

Selv om sommerferien så småt begynder at nærme sig er
der stadig masser af muligheder for at komme ud og løbe.
Maj afsluttes med Divisionsmatch i Grib Skov, sprintløb i
Allerød og stafet i Tisvilde.

Helsingør Therm

Juni måned er
den store begivenhed SkovCup finalen,
som der står
lidt mere om
andet sted på
ungdomssiderne. Derudover
er SommerCup
i tre afdelinger
omkring Ballerup, hvor det Ulrikka, Mathilde og Anemone (?)
sidste løb
afsluttes med en hyggeligt grill arrangement. Så er der
også mulighed for at komme til at løbe orienteringsløb i
midten af København, et byorienteringsløb.

Har du tænkt påat 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.

I Juli er der jo Evas sommerferieorientering, som jo er en
fast tradition i HSOK. Kom ud og nyd sommeren i skoven
og Eva søger også et par friske hjælpere, hvis du har lyst til
det.
Der er også en klubtur i Juli til Hallands tre-dages og de
plejer altid at være enormt hyggelige og så er sjov at teste
sig selv i det sværere svenske terræn.

49 21 22 11
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Tips og Tricks

tager gruppen hvert forår på en "træningslejr" i 3 dage, og
det er almindeligt, at det foregår i Sverige og dermed i
svært svensk terræn. Ikke underligt at nogle af gruppens
medlemmer er faste medaljetagere ved DM i de ældste
klasser.

Nu er der blade på træerne og det vil der være de næste ca.
5 måneder. Blade hæmmer udsigten og de fleste bommer
mere i den varme tid, end om vinteren.
I vinterhalvåret er min taktik ved løb i Nordsjælland, som
vel er mit speciale: Løb på stregen. Den korteste vej mellem
2 punkter er en ret linie, og er der hvidt på kortet eller kun
begrænsede mængder lysegrønt, vælger jeg det. Ofte ser
jeg slet ikke at parallelt med går en sti eller grusvej, men
det betyder ikke noget, da jeg ikke har stået stille for at tage
vejvalget og fordi jeg løber stort set alt hvad jeg kan hele
vejen. Retningen holder jeg ved at pejle på kurvebilledet,
moser eller bevoksningsgrænser eller andet jeg kan se på
lang afstand. Stier bruges stort set ikke. For at undgå parallelfejl kigger jeg på grøfterne når jeg hopper over dem og er
opmærksom på om vinklerne og knækkene passer med det
jeg forventer. Først hvis det ikke er tilfældet kommer kompasset nogle gange frem og jeg retter kursen op og læser
mig ind, som regel uden at ændre tempoet. Jeg synes jeg
har succes med den teknik - i høj grad ved årets DM-ultralang, som var tæt på et perfekt løb.

Men et er fortsat selv i en høj alder at være fysisk engageret i o-løb, og det er jo det forunderlige ved vores sport, så
må vi jo også glædeligt konstatere, at flere af bestyrelsesmedlemmerne i o-afdelingen også er med i "De grå Sokker", og ved vore stævner, træningsløb m.v. bliver rigtig
mange af funktionerne varetaget af en af os gamle. Vi er
altså stadigvæk et aktiv for HSOK. Og er taknemmelige for
at kunne være det.

I sommerhalvåret er det straks sværere at se langt. Det er
også langsommere at løbe i terrænnet og det er sværere at
holde retningen. Det betyder at teknikken skal ændres. Ved
vejvalgene skal der løbes mere udenom - dog husk at
skære hjørner. Kompasset skal bruges mere (jeg ved ikke
om jeg nogensinde får det lært) og man kan ikke regne
med at se posterne på 100 m afstand. Tempoet bør derfor
ofte sættes ned i indløbet til posten og man skal vide nøjagtigt hvor man er.....(og det er altid en god idé, både sommer
og vinter)
Held og lykke i bladhelvedet.
Rolf

Så glæd jer I unge, yngre og midaldrende o-løbere i HSOK.
Der venter jer gode oplevelser og opgaver, når I bliver
gamle nok til det.
Hilsen fra en af dem, der er det. (Palle)

GLÆD JER ..
til at blive PENSIONIST !!!
Hvorfor det ?? Det er jo tegn på, at livet lakker mod enden.
Men når enden er god er alting godt.
For selv om man bliver pensionist, så behøver man jo ikke
at blive pensioneret orienteringsløber.
Det er der omkring 50 gamle HSOK-er, der man sande, for
så mange kommer jævnligt til pensionistafdelingens - "De
grå Sokker" - regulære orienteringsløb fredag formiddag.
Det er ikke sjældent at over 40 tager løbeskoene på og kom-

pas og kort i hånden - og ikke brillerne at forglemme - og
løber/jokker/går 3-4-6 km o-løb på svære baner. Så
reklame for foretagendet behøver vi ikke. Vi skiftes til at
være banelægger og slutter løbene af med at spise madpakkerne i klubgården. For at holde gejsten og formen ved lige

Jørgen Jensen på vej mod mål til SM-stafet og senere guld.
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Billedarkiv til Sokken

programmet, kan Picasa ret mange ting, dog slet ikke i
nærheden af hvad man kan i Photoshop. Jeg bruger dog
programmet til at fjerne røde øjne, hvis jeg har sådant et
billede.

Som forsøg på at få flere fotografer til Sokken og til hjemmesiden har vi oprettet en billeddatabase på nettet. Hvis
du en dag tager en serie gode billeder fra et løb eller begivenhed i klubben, så kan du oploade billederne meget
nemt til denne database. Kurt og jeg kan så hente dem ned
og bruge dem - hvis vi altså har lyst og synes de er gode.

Der er et lille men ved programmet. Hvis du har logget ind
med brugernavn og password og derefter laver søgninger
på Google, kan hvem som helst, der kender dette brugernavn og password, se hvilke sider du har søgt efter.
Så...husk at log af igen inden du fortsætter din færd på nettet,.
Rolf

Sådan gør du:
Download Googleprogrammet Picasa3. Du finder dette
program ved at skrive www.google.dk og så søge på ordet
Picasa3. Download programmet og installer det.
Jeg har valgt at man kan logge ind på databasen med brugernavnet : hsokbilleder
og adgangskode: sjosker09

Veterankredsmatch
16. - 17. januar 2010
Hvad er nu det? Jo det er "at lave KUM for de gamle med
fri tilmelding".

Når du åbner programmet vil programmet finde alle de
billeder du har
på din computer. Det kan
godt tage sin
tid! De billeder
du vil oploade
til databasen
markerer du og
klikker på
“opload”
nederst i værktøjslinien. Derefter går det
stort set af sig
Peter Larsen vandt en overlegen stor sejr ved
selv. Jeg har
valgt at oploade årets DM-Ultralang.
billederne i en
størrelse på 1600 px. Vi er kommet flyvende fra start og har
allerede fyldt 126 MB plads med billeder. Da der er et loft
på 1 GB, fjernes de billeder, der ikke er gode ca. hvert halve
år- eller nu må vi se....

Vi er nogle stykker i Østkredsen, som har lyst til at genoplive Veterankreds-matchen.
Til forskel fra tidligere tider, hvor kun løbere i udkanten af
landsholdet kunne deltage, har vi udvidet kredsen til at
være alle O-løbere fra 35 år og ældre.
Naturligvis bliver løbene - der er mulighed for at tilmelde
sig til O-løb eller til MTB-O - af høj kvalitet og dertil skal
lægges med god mad og vin, musik og dans.
Jeg kan fortælle, at løbene kommer til at foregå i Tisvilde
Hegn, med udgangspunkt i Sankt Helene
Feriecenter.
Der bliver tilbudt en
samlet "pakke" på løb,
overnatning og mad.
Netop den samlede pris
er ikke endelig fastlagt,
da vi endnu forhandler
med Sankt Helene Feriecenter, og vi er også i
gang med at søge om
tilskud fra forskellige
fonde.

Læg mærke til at du også kan vælge at sende billeder som
en e-mail. Programmet laver automatisk billedet om, så det
ikke fylder så meget. Det synes jeg er vældig praktisk, da
jeg har fået nogle plakater pr. e-mail, som fuldstændig har
fyldt min postkasse.
Er du ikke en haj til Photoshop - eller måske slet ikke har

Sæt X i kalenderen, så du ikke går glip af denne spændende weekend.
Mette Hansen
Øvrige Ildsjæle:
Charlotte B. Hansen & Kristian Keller - Allerød OK, Karen
Jensen & Charlotte Thrane - OK Øst, Tim Falck, Rolf Valery & Henrik Albahn - Tisvilde Hegn OK, Mette Filskov Sorø OK, Maria Stilling & Lise Oline Larsen - FIF Hillerød

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

Karina, Lasse og Jørgen ....og naturligvis Flemming Larsen var
med hver dag til Klubbens påskeløb, som var begunstiget med
dejligt forårsvejr.
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Resultater fra Klubmesterskaberne.
Herrer (26)
1 Peter Larsen
2 John Miené
3 Røde 4 Jørgen Jensen
5 Rolf Lund
6 Leif Kofoed
7 Bo Bertram
8 Henning Jørgensen
9 Knud Engelsholm
10 Flemming Wendelboe
11 Morten Wendelboe
12 Lasse Nilsson
13 John Pihl
14 Stig Johansen
15 Michael Rasmussen
16 Carsten Thye Agger
17 Torben Bagger
18 Max Prang
19 Arne Olsen
20 Ole Vexø
21 Henrik Poulsen
22 Niels Bohse
23 Niels Agervold
24 Torben Karoc
Tommy Jensen
Torben Seir
Damer (14)
1 Janne Virkelyst
2 Gitte Agervold
3 Lene Jensen
4 Eva Müllertz
5 Marie Krogsgaard
6 Kirsten Ellekilde
7 Inge Olsen
8 Jette Lassen
9 Gerda Jensen
10 Gull-May Knudsen
11 Minna Warthoe
12 Karina Dixen
Birgitte Krüger
Nanna Kanneworff
Ungdom (6)
1 Andreas Kanneworff
- drenge
2 Ina Virkelyst
piger
3 Emil Kanneworff
4 Søren Thye Agger
5 Malthe Poulsen
6 Stine Berg Sørensen

38:23
41:23
43:27
43:29
44:25
57:02
57:32
59:09
1:02:19
1:02:44
1:03:01
1:03:02
1:03:54
1:03:57
1:04:29
1:07:39
1:09:11
1:10:06
1:10:12
1:16:42
1:19:28
1:21:54
1:22:06
1:41:37

De mange hænders klub!
Klubmesterskaberne 2009 blev afviklet i en periode hvor
det regnede om natten og om formiddagen mens det var
tørvejr om aftenen. Det var særdeles heldigt, at der lige var
et hul mellem fronterne, så vi kunne løbe i en tør skov og
grille noget kød bagefter.

Klubmester

De 3 første i henholdsvis dame- og herreklassen
Det meget vellykkede arrangement var et resultat af mange medlemmers indsats. Laus havde lavet nogle gode og
svære baner, Mette havde hjulpet med postudsætning og
Jakob havde vel været med ved print af kort. Torben og
Jørgen Jensen fik resultatformidlingen til at køre. På madlavningssiden havde Mette Bertram bagt brød - endda
uden selv at kunne deltage! Benny, Marie, Lene og Sonja
skar de grønsager som Flemming Larsen havde købt ind.
Det var derfor en smal sag at stå for kødet, når både Arne
og Jakob havde sørget for opstilling af pressening mm.
Rigtig mange gav en hånd med ved oprydning og opvask
anført af bl.a. Peter Larsen og Inge Olsen. Jeg håber ikke,
jeg har glemt nogle vigtige personer, som ydede en stor
indsats på dagen.

Skildpadde

Fejlkl.
Fejlkl.

HSOK’s kommende
stjerneløbere: Andreas,
Malthe, Søren og Stine

32:44 Klubmester
35:50
37:19
43:26
50:55
57:52
59:02
1:00:12
1:03:36
1:03:43
1:04:15 Snegl
1:10:01

Jeg var glad og stolt over vores klub,
da dagen var omme og håber at de mange nye medlemmer
også hyggede sig. Hvis man som nyt medlem gerne vil
deltage i arbejdet kan det sikkert være svært at komme til,
fordi der er så mange frivillige. Man må nok presse lidt på
eller også skal de mange Tordenskjolds soldater være bedre til at uddelegere noget af det meget arbejde, der er i
klubben.
Rolf

Fejlkl.
Fejlkl.

17:12

Ungdomsklubmester

18:22 Ungdomsklubmester 20:52
21:30
21:33
1:24:31

Rolf i en uvant rolle (!) som grillmester
og Søren og Malthe i skoven.
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HSOK´s familie- & ungdomsudvalg arrangerer
i år weekendtur til Hallands 3-dages i Sverige.

for at deltage. Man kan tage campingvogn med, eller slå
telt op. Dette må I dog selv bestille.
Ungdomsløbere får tilskud fra HSOK, så de skal betale
125,- for ophold, startafgift og transport. Dertil kommer
så mad.
Tilmelding til selve løbene sker til Laus og Mette på mail:
LaMet@stofanet.dk - på telefonnr.: 4921 3151 eller på
listen i klubgården.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage på denne
tur til Sverige.
Laus Seir og Mette Hansen

Sommerlejre
Der er ikke ungdomskurser i sommermånederne, men til
gengæld er der en hel uges sommerlejr for hver af de fire
kursusgrupper. De foregår følgende steder og datoer.
Der er i alt 3 løb. Det 1. løb starter fredag eftermiddag kl.
17.00, og de 2 næste løb er lørdag og søndag.

U1: 27-30/6 ved Ljungby i Sverige. Tilmelding inden
12/6

Det er samme samlingsplads alle dagene, og den ligger
ca. 40 km. NØ for Falkenberg.
Se mere information på
www.fok.se/hallands3dagars/index.php?part=start

U2: 28/6-4/7 ved Tidaholm i Sverige. Tilmelding inden
7/6

Vi har lejet 4 stk. 4-personers hytter med bad og toilet,
som ligger på en meget smuk campingplads, lidt nord
for samlingspladsen. Den ligger ved en sø, og man kan
leje både og spille golf - minigolf !!!! Se www.overlidacamping.se

Junior: 13-18/7 ved Eksjö i Sverige. Tilmelding er overstået.

U3:27/6-1/7 i Vestjylland. Tilmelding inden 1/6

Flere oplysninger om disse sommerlejre kan findes på
øst-kredsens hjemmeside under børn og unge afsnittet.
Ellers er i velkomne til at kontakte en af lederne i klubben.

De fire hytter er nu fyldt op, men der er stadig mulighed

Familieog
Ungdomsudvalget
Lasse Nilsson
Rosenkildevej 17. 2. th. 3000 Helsingør
Tlf. 28 60 90 65
email: lassenilssondk@hotmail.com

Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk
Minna Warthoe
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
e-mail: miwa@tdcadsl.dk
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Eva Müllertz
Gurrevej 116 B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@email.dk
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
Tlf: 49 21 97 16 (arbejde)
e-mail: seir@post.tele.dk

SOKKEN
Gode resultater i foråret
Flere ungdomsløbere har klaret sig flot i konkurrencerne i
løbet af foråret. Ved divisionsmatchen i Burresø-skovene
var der en hel række unge løbere som hjalp med at hente
point til HSOK:
Bane 1: Morten
Bane 3B:
Stine
Bane 6: Lin
Bane 7A:
Søren
Bane 7B:
Maja og Ditte
Bane 8: Malthe, Sara og William. Malthes søster, Mathilde
deltog også, dog uden point denne gang
Derudover har der været flere kredsløb og et SM (sjællandsmesterskab).Det flotteste resultat stod Søren for da
han i H-12 var meget tæt på at vinde en bronzemedalje ved
SM. Det bliver helt sikkert endnu bedre næste år hvis han
holder tempoet og orienteringen oppe. Derudover vandt
Søren løbet i Gl. Grønholt i H12.
Malthe har også haft flere flotte resultater. I Klosterris
Hegn 10/5 blev han nr. 2 i H10 og i påskecuppen blev han
samlet nr.4 på den lette bane.
Så godt klaret af alle de dygtige ungdomsløbere i foråret,
og det vil være dejligt at se endnu flere af jer til løbene i
løbet sommeren og efteråret.
Lasse

Familie-Orientering, foråret 2009

det er rigtigt vigtigt, at vi i familie-orienteringsregi viser en
anden side af O-sporten udover vores træningsløb. Det at
skulle deltage i et ”rigtigt løb – og med tidstagning” for
ikke at glemme selve målgangen – med følelsen af at være
en vinder!
Da Familie-Orientering nu indgår som et tilbagevendende
tilbud, så har vi snoldet i år. Som mange af Jer nok har
bemærket på de flotte billeder på hjemmesiden, som Torben har taget i forbindelse med det sidste løb d. 19. maj
2009, så har vi investeret i en banner og i et flot og solidt
skilt, hvor sidstnævnte tænkes brugt HSOK som hele. Vi
glæder os i alt fald til at bruge det i forbindelse med næste
afholdelse af familie-orienteringsdagene – som formentlig
allerede vil løbe af stablen i det kommer efterår.
Slutteligt en stor tak til de banelæggere, som har hjulpet os
med baner og materiale, også en stor tak til de af Jer, som
vi har grebet fat i ved træningsløbene, hvor vi har haft
brug for hjælp til enten kortinfo eller ifm. hjælp til brug af
kompas.
Glade O-hilsner fra Eva & Minna

Så har vi i HSOK-regi endnu engang haft 5 fantastiske
dage/løb med glade og forventningsfulde orienteringsløbere i forbindelse af Familie-Orienteringen. Vi har i løbet
af vore 5 løb i forået, haft 31 løbere i skoven og det har
været under stor entusiasme og iver, at løbene og ikke
mindst eftersnakken har fundet sted. Det har som altid
været en fornøjelse og en glæde at kunne sende nye og forhåbentligt kommende orienteringsløbere i skoven, nogle
med Mor og Far, andre med en alder, hvor man ka´ selv –
uanset alder og erfaring udi ”skov-løb”, så har det været
Evas og mit indtryk, at udfordringerne har været til stede
og som altid matchet behovet.
Et enkelt løb stillede noget større krav til familie-orienteringsdeltagerne – men alle kom hjem fra skoven og ved
godt mod, et andet løb, vores sidste i rækken, bød på
udfordringen trimpæle i kombination med skærme - og
dette skulle vise sig at være en rigtig god afslutning på
løbsrækken.
For det viste sig at være yderligere en udfordring at finde
frem til trimposterne – ”de er jo ikke så lette at se, når ikke
der er skærme” – og dette er jo ganske vist. Også en god
introduktion til de muligheder, som vi jo alle har, og som
af nogle bliver flittigt benyttet, selv at tegne sig en bane og
prøve kræfter med skoven under andre forhold.
Som sidste år havde vi koblet et løb i familie-orienteringsrækken op på et ”rigtigt” orienteringsstævne – Klosteris,
med Søllerød som arrangør. Det var en helt forrygende
dag. Solen bragede ned fra en skyfri himmel og alle vore
20 løbere havde en fantastisk og meget varm tur i skoven.
Stor tak for hjælpen til Tommy på denne dag, hvor Torben
og jeg havde rigeligt at gøre med at udfylde sedler, informere og tjekket brikkerne. Endnu engang må vi sande, at

Annoncer i sokk e n
Priser for 2009

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
kurt.jorgensen@tele2.dk
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"Mountain Race" - En forårsdag i helvede!
"Mountain Race" - Endnu en sej dag
i løbetøjet!
- Men én af de gode dage alligevel
Godt 200 aktive atleter deltog søndag
i "Mountain Race" - Anden afdeling
af Craft Grand Prix 2009
Vejrguderne var denne søndag med arrangørerne af Mountain Race i Hornbæk
Plantage - Et dejligt og skønt forårs vejr
var, hvad der mødte de aktive atleter. Vejrliget betød blandt andet, at de aktive atleter slap for at forcere en 500
meter lang passage med pløre
og smat. som det
ellers har
været
tilfældet de
seneste år i
forbindelse med
afviklingen af "Mountain Race."
De gode og dejlige forårsvejr inspirerede
åbenbart de friske atleter i sådan en grad,
at der blev sat rekord for vinder tiden af
løbet, fortæller løbets arrangør Stig Johansen, HSOK.
Vinder af løbet blev Kenneth Rasmussen,
Running Rhino Elite, i suveræn stil. Han
gennemførte den 7,3 km lange, seje og
ekstrem krævende rute i den flotte tid
23:07 - To minutter hurtigere end sidste
års vindertid. Kenneth Rasmussen er i øjeblikket i superform og det tegner til at blive en rigtig god og spændende sæson for
Kenneth.
Kenneth Rasmussen lagde ud i et voldsomt og hårdt tempo. Men det var først på
den anden af i alt tre runder, at Kenneth
Rasmussen fik oparbejdet et forspring til
de øvrige. Efter den første runde i Hornbæk Plantage havde han et forspring på
ca. 5 sekunder til løbets nummer to Daniel
Skaaning Sandersen, Running Rhino Elite.
Og i mål var forspringet således øget til 1
minut og 23 sekunder. Daniel Skaaning
Sandersen, der blev en sikker nummer to i

tiden 24:30, havde ellers på de første af de
i alt 3 runder følgeskab af Per Zilmer; en
"gammel" erfaren løber, der igen har fundet løbeskoene frem. Men efter den anden
runde trak Daniel Skaaning Sandersen
dog uimodståeligt fra på de skrappe stigninger i Hornbæk Plantage og efterlod Per
Zilmer og det øvrige hårdt kæmpende felt
tilbage i hårde stridigheder på de stejle
bakker. Per Zilmer gennemførte i tiden
25:23.
På fjerde pladsen kom en ny løber i Craft
Grand Prix sammenhæng; Alex Puggard,
Sparta Allstars.
Alex Puggard var 11 sekunder fra en
podieplads; han kom i mål i tiden 25:34.
Kenneth Carlsen, Running Rhino Elite,
kom i mål på en femte plads i tiden 26:09.

Bedste kvinder

Bedste kvinde blev Malene Munkholm, Sparta Allstars - Hun vandt
på fornemmeste vis i tiden 29:59. Også løbs rekord for kvinderne.
Malene Munkholm er et nyt frisk pust
i Craft Grand Prix løbene - hun vandt også
det første løb i serien; HSOK's Forårs
Cross. Annette Hansen, MK70, blev nummer to i kvinderækken. Men det var først
efter en virkelig hård kamp om placeringerne på den krævende rute i Plantagen,
at andenpladsen kom i hus. Annette Hansen lå længe og sloges med Kristine Klitsø
Madsen, Sparta Allstars, om placeringerne. Og det var først på den sidst runde, at
Annette Hansen fik rystet Kristine Klitsø
Madsen af. Annette Hansen og Kristine
Klitsø Madsen gennemførte i henholdsvis
31:33 og 31:45.
Nummer fire i kvinderækken blev Mette
K. Larsen, O-racerne, i tiden 33:45. Mens
Rikke Christensen, HSOK Mix, blev nummer fem i tiden 33:01.
Det tegner til en yderst spændende og
jævnbyrdig sæson i Craft Grand Prix. Med
nye navne, der blander sig i top striden
hos både herrerne og damerne i dette års
Craft Grand Prix.
"Det er rigtig glædeligt, at der både er deltagere fra den danske elite indenfor atletik
og orienteringsløb med i vores løbsserie
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sammen med motionisterne" siger Stig
Johansen, der er tovholder for løbsserien. "Det er hele idégrundlaget for løbsserien"
fortæller Stig Johansen videre - "Ja, at vi
nu får deltagere fra Københavns området
til at deltage i vores løbsserie, siger vel
også lidt om, at det er en god, alsidig og
spændende løbsserie vi afvikler. Og så er
det jo også rigtig godt for vores lokale
håb, at der kommer lidt konkurrence udefra. Og i den forbindelse er det jo helt vildt
super, at Sparta Atletik stiller med et rigtig stærkt hold."

HSOK placeringer

Hvordan gik det ellers for de friske HSOK
atleter?
På herresiden blev bedste HSOK’er Jens
Jonassen i den flotte tid 26:18! - Det rakte
til en samlet 7. plads.
Anders Hjortlund, der træner flittigt til
Ironman, blev nr. 8 i tiden 26:52 -Endnu
en flot præstantion!
På 9. pladsen kom Michael Stenvang i
tiden 27:07 - Flot løbet! Men ikke langt
efter kom Rolf Lund i tiden 27:22 - Det
rakte til en samlet 11. plads. Jørgen Olsen
løb også frisk til og kom i mål i tiden
28:03. Det rakte til samlet 14. plads.
Michael Bentzen løb endnu et rigtig godt
løb og kom i mål på en samlet 16. plads i
tiden 28:46. Peter Arhnung løb i 29:17 og
det rakte til en samlet 20. plads.
HSOK’s nye friske håb Ditte Holme løb
rigtig fint på bakkerne og kom i mål som
nummer 6 i tiden 33:52 - Rigtig flot af Ditte, der træner rigtig flittigt til Copenhagen
Marathon. - Sammen med Linda Hansen,
der blevet samlet nummer 9 i tide n 34:32.
- Det bliver spændende at følge deresfremgange.
Linn Bertram blev nummer 13 i tiden
35:41. Mens Linn Røpke kom i mål i tiden
36:48. - Det er rigtig dejligt, at der er mange af “Turbotøserne”, der deltager i Craft
Grand Prix serien. - Og det viser jo, at
de/I sagtnes kan følge med!!!
Johansen

SOKKEN

Motion

“Tikøb
5’eren”
Børnerækken
Vinder af børnerækken blev Jakob Karlsen, Stald Hylle. Han vandt den 1 km lange rute rundt om idrætspladsen og gennem Tikøb by i den fine tid 3:40. - Men det
var først efter en hård og indædt kamp
med Kasper Rosenquist, Hornbæk Is.
Kasper Rosenquist måtte slippe på de sidste

meter
og kom i mål i den fine tid 3:42. Nummer
tre, fire og fem blev Christian H. Olsen,
Hornbæk Is, Oskar Lilleøre, TEAM TSMC
og Benjamin Orbansen, Team Niceone, i
henholdsvis 3:54, 3:58 og 4:01! - Altså efter
en rigtig herrekamp og væddeløb, hvor
det var dagsformen, der blev afgørende.
Hurtigste pige blev Signe Ebstrup Bitsch i
tiden 3:43. Signe lå længe og kæmpede
med de hurtigste drenge. - Signe blev faktisk samlet nummer tre! - En rigtig flot
præstation. Sara Arhung blev nummer to i
pigerækken i tiden 3:58. Nummer
tre hos pigerne blev Astrid
Arhung. Hun gennemførte i tiden
4:21. Sofie Reichardt kæmpede sig
ind på
fjerde
pladsen i
tiden
4:34 og
Kathrine
Hellmann
kom i mål
på femte
pladsen i
tiden 4:35.
Næste løb "Espergærdeløbet"
Næste løb i Craft Grand

Prix er søndag den 7. juni kl. 10:00, hvor
det er Puls 3060, der i samarbejde med
HSOK arrangerer "Espergærdeløbet" - Et
rigtig smukt løb i den dejlige sommerskov
i Egebæksvang - Et løb med spændende
udfordringer, men et løb for alle.
Vi håber at se alle de knap 500 deltagere
fra de første løb, men også nye deltagere.
Det er ikke et krav, at man
skal deltage i alle løb i
serien. - Og så skal
man huske, at børn
deltager gratis i hele
løbsserien!
Hjælpere
Til sidst skal der fra
motionsafdelingens
formand lyde et rigtig
stort “Tak for hjælpen!” til alle de flittige
hjælpere - Uden deres hjælp - Ingen
løb!!Den samlede resultatliste kan ses på
HSOK's hjemmeside:hsok.dk.

Klubtøj - Brug det….
Johansen

Vi gentager succesen!
- Og inviterer til

Uofficielt klubmesterskab
i
duathlon
Hvornår?
Lørdag den 20. juni
2009 kl. 11:00
Hvor?
Start, mål og skiftezone er på
Nygård Skole
- Der løbes og cykles på
rundstrækningen:
Rødegårdsvej, Karlsgårdsvej,
Nørreløkkevej, Hellebækvej
og Esrumvej
Distance
Løb: 5,0 km
cykling: 21,6 km
løb: 3,0 km
Bem
mærrk!!
Også mulighed for
“par duathlon”
- Altså flere personer m/k “deles”
om
aktiviteterne.
For eksempel én løber første tur, én
anden person cykler og eventuelt én
tredje person løber sidste tur.
Et “hold” kan altså bestå af 1 til 3
personer!
Så ALLE kan være med!
- Også de skadede løbere!

Tilmelding:
Opslag i klubgården senest
fredag den 19. juni kl. 15:00
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Tour de Tikøb
"Tikøb

5'eren" med nye
vindere

324 aktive atleter deltog onsdag den 6. maj i "Tikøb 5'eren"
- Tredje afdeling af Craft
Grand Prix 2009
Et af Craft Grand Prix seriens smukkeste
løb, en fantastisk rundstrækning i og
omkring Tikøb i det flotte kuperede landskab, viste sig i år fra en noget blandet
side, man som aktiv løber kan ønske sig:
Eftermiddagens voldsomme
regn - og blæsevejr sætte
spørgsmålstegn ved om
det var værd at deltage i
det 5 km lange løb. Men
som det "plejer" i Tikøb;
så klarede vejret op og
det blev et skønt solskinsvejr. Dog stadig
meget blæsende!
Og som sædvanlig var der
mange deltagere i løbet i
Tikøb. 324 friske atleter havde fundet vej
til Tikøb - Det største antal deltagere i dette års Craft Grand Prix løb. Og det var et
rigtig flot og langt felt, der snoede sig gennem det kuperede landskab, fortæller Stig
Johansen fra arrangørgruppen, der omfatter Tikøb IF & HSOK Helsingør.
Favoritterne var ingen på banen. Men
denne gang var det ikke Kenneth Rasmussen, Running Rhino Elite, der løb med sejren. Men noget overraskende vandt Daniel Skaaning Sandersen, Running Rhino
Elite. Daniel Skaaning Sandersen vandt
det 5 km lange og kuperede løb i tiden
15:40. Daniel Sandersen trak hurtigt fra
det øvrige felt af favoritter. Og kun Kenneth Rasmussen formåede at hænge på
hele vejen rundt. Kenneth Rasmussen
kom i mål i tiden 15:58. Kenneth Rasmussen valgte at bruge løbet i Tikøb til at
spidse formen af, og tog det lidt med ro.
Men det ændre ikke på, at det var en rigtig flot præstation af løbet vinder Daniel
Sandersen - En ganske overlegen og suve-

ræn præstation, der samtidig også lover
godt for Daniels sæson.
Nummer tre i løbet blev Lasse Lyhne,
Running Rhino Elite, i tiden 16:14. Lasse
Lyhne lå længe og kæmpede med et felt
bestående af garvede og rutinerede løbere.
Og det var først på de sidste kilometer, at
Lasse Lyhne fik hægtet de øvrige kombattanter af. - Sjældent har der været en så
hård og intens kamp om topplaceringerne
som ved løbet i Tikøb! Lasse Wester, Es'erner og Michael Sørensen, O-Racerne, lå
lange og kæmpede mod hinanden og Lasse Lyhne om den sidste podieplacering og
de prøvede på skift at sætte hinanden af.
Lasse Wester og Michael Sørensen kom i
mål i henholdsvis 16:18 og 16:25.
Bedste kvinder
Bedste kvinde blev
igen Malene Munkholm, Sparta Allstars, - Hun vandt på
fornemmeste vis i
tiden 19:05 - En ganske overlegen og
suveræn præstation.
Noget overraskende
måtte en af løbet
helt store favoritter
Maria Damtoft, Fredensborg AC, i år se
sig slået i Tikøb. Maria Damtoft har det
ellers rigtig godt med at løbe Tikøb, i det
hun har vundet løbet de sidste fire år!
Maria Damtoft, gennemførte i tiden 19:26.
På tredje og fjerde pladsen kom Rikke
Kofoed Larsen, O-Racerne, og Britta Jegsind, Running Rhino, i henholdsvis 20:10
og 20:41. Rikke Christensen, HSOK Mix,
blev nummer fem i tiden 20:54. Men placeringen kom først i hus efter en lang og
opslidende kamp med Annette Hansen,
MK70, Ditte Holme, Nordvestskolens Mix,
og Dorthe Frydendahl, Es'erne, der kom i
mål i henholdsvis 20:58, 20:59 og 21:00! Et rigtig sejt væddeløb! Så kom ikke og
sig, at kvinderne ikke giver sig fuldt ud og
kæmper det bedste de lært!
HSOK placeringer
HSOK’s friske atletter ga’ den gas!
På herresiden blev bedste HSOK’er
Anders Hjortlund i den flotte tid 17:21! Det rakte til en samlet 6. plads. - Træningen lader til at hjælpe... Vi håber det bedste for Anders i hans bestræbelser for at
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kvalificere sig til det danske landshold i
“triathlon”
På 9. pladsen kom Rolf Lund i tiden 17:42
- Flot løbet! Og ikke langt efter kom Jørgen Olsen i mål tiden 17:56. Det rakte til
en samlet 11. plads.- Tirsdags træningen
ser ud til at bære frugt!! Peter Arhnung
gjorde det endnu en gang rigtig fint og
kom i mål som samlet nummer 15. Men
først efter en mindre fight med Kristoffer
Tygesen. De gennemførte i henholdvis
18:04 og 18:09.
Niels Hansen løb et godt løb og kom i mål
på en samlet 18. plads i tiden 18:17. Men
Lars Røpke, der langt om længe havde
fundet komkurrence løbeskoene frem gav
den også gas og lå længe og udfordrede
Niels. Lars kom i mål i tiden 18:19 - Men
mon ikke der er mere krudt i den gode hr.
Røpke? Bo Søby nåede i Tikøb lige akkurat i top 20! - Også en god præstation, når
man tager i betragtning, hvordan Søby’s
træning foregår - I bil til Hellerup og trappetræning i “Parken.” - for at se et “fodbold”hold...- Han kommer nok ned igen!
Hos kvinderne løb Linda Hansen endnu
et rigtig flot løb og kom i mål i tiden 22:21.
Det rakte til en samlet 17.plads. Linn Bertram Kom i mål i som nr. 18 i tiden
Holdkonkurrencen
I hold konkurrencen for herrer vandet holdet fra Running Rhino Elite overlegent
foran HSOK Craft.se og "De Hvide Kenyanere." På kvindesiden vandt holdet fra
Running Rhino 1 foran Hornbæk Is og
HSOK’s Turbotøser blev treer.
Det også muligt at deltage med mix hold
og det benyttede 10 hold sig af i voksen
rækken. Nummer et i denne række blev
O-Racerne. Es'erne kom ind på andenpladsen og holdet fra Nordvestskolen Mix
blev nummer tre, mens HSOK Mix blev
nummer 4.

FASTE POSTER
Brug de faste poster i Teglstrup,
Nyrup og Egebæksvang
til personlig træning
til oplæring af nye løbere
til appetitvækker for familie,
naboer og kolleger

SOKKEN
H.S.O.Ks Venner.

Ved 14 tiden fandt vi en dejlig plet ved Vandfaldskilden
og kanalen , hvor vi satte en
bid brød til livs m. v..
Et forslag om en sejltur på
kanalerne lød godt i de flestes
ører. Heldigvis var der folk til
det grove arbejde og som
havde et godt tag i årerne.
Under bådfarten kunne vi
opleve det righoldige fugleliv
– hejre kolonien og det kinesiske thehus fra 1799.

Forårsturen den 26. april.

Ved tretiden sluttede vi af
med en velgørende is. Stor
tak til Werner for et veltilrettelagt arrangement i selskab
med gode venner fra H.S.O.K. (referanten)

Vi var tilsagt om at være ved P.plads Zoos hovedindgang
på Valby bakke kl.10.30, hvor vi håbede på parkering af
den lille ”Dyt”. ”Men Go`morn – madam dik,” alt optaget
også i de sideløbende gader, så de fleste fik sig en extra lille konditur. Kl. 10.45 var de 26 deltagere samlet foran nedgangen til cisternen i søndermarken.
Werner Rundh bød velkommen til os og den lokale guide
Mogens, som i homoristiske vendinger berettede
Historien om cisternen
Facts : Den blev bygget i midten af 18oo tallet og er på
4.5oo m2.med åbent bassin og kunne rumme 5 millioner
liter vand. I 18o9 blev bassinet overdækket .Bassinet blev
tømt 1961 idet teknologien overhalede systemet. I 2oo1
blev cisternen indrettet som unikt glasmusæum og åbnet
for publikum.
Så steg vi en 6-7 meter ned i dybet, temperaturen +8 gr.
året rundt. Svagt loftslys gjorde det muligt at orientere sig i
det store rum. De smukke glas lysekroner og glas mosaiker
tog sig fremragende ud.Forenden af det 12o m. lange bassin var en udstilling af mandshøje sandstens statuer , som
var hentet til cisternen fra
nordmandsdalen i Fredenborg slotspark. Modeller af ægtepar fra forskellige egne
i norge.
Efter en time under jorden så vi atter dagens lys.I strålende
sol begav vi os mod Frederiksberg have. Samling foran
slottet, italiensk barok stil, færdigbygget 17o3 .Det blev
benyttet som bolig for skiftende danske konger. I krigen
1864 blev slottet dog indraget som Lazaret.
Vores turleder foreslog en runde i den imponerende barokhave, forbi Apistetemplet – Schweitserhuset – og den nye
Elefantgrotte. På ruten var en sand strøm af kondiløbere
samt forældre med barnevogne.
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HSOK Venne aktiviteter
(korrigeret)
2o juni : O-løb & grill fest
27 juni : Kiosk ( 3 skåninger & 1 dansk)
28. aug. : Afrejse ”Alpetur”
11. okt. : Kiosk (Divisionsmatch)
14. nov.: Efterårsfest. N:B. Dato ændret

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

SOKKEN

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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Skiudvalget
Formand:
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
Alpininstruktører:
Finn Postma
Ålsgårde Stationsvej 12
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 70 95 12
E-mail: postma@mail.dk
Stine Laforce
Jernbane Allé 35B
3060 Espergærde
Tlf.: 49 16 11 92
E-mail: Stine@laforce.dk

Langrendsinstruktører:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32
E.mail:
kurt.jorgensen@tele2.dk
Finn Postma,
Stine Laforce
Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk

Blinde’s Skiunion 2009
Selv om det snart er sommer er det kun et par måneder
siden vi igen havde en dejlig skiuge i Beitostølen.
i uge 13, sidst i marts oplevede vi det bedste skiføre man
kunne ønske sig. Sol, frost og masser af sne gav optimale
forhold op til Ridderrennet, et langrendsløb på 20 km for
bevægelseshæmmede.
Jeg var atter med som skiinstruktør og fik som sædvanlig
mange dejlige oplevelser. At se en blind som for første
gang skal prøve at løbe på ski og ikke rigtig ved hvad det
går ud på og er bange, og så se at det lige pludselig lykkes
at finde tekniken som giver dem en masse glæder og selvtillid. At opleve hvordan nogle efter bare en uge er i stand
til at gennemføre 20 km langrend og se den glæde det
giver dem, giver bare den gamle skilærer en klump i halsen.
Kurt

Rulleski !!

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

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

HOLM SPORT

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

30 år med rulleski!
Komplet udstyrssæt
Normal pris: kr. 4.100,-

T i l b u d : kr.3.400,Ring og hør mere!

--Rul med Holm-sport!

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

E-mail: ebbe@holm-sport.dk
www.rulleski.com
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Det store vintersportsstævne for funktionshæmmede i Beitostølen, blev igen en stor begivenhed, især for de danske
deltagere og i særdeleshed for HSOK’s Arne Christensensom vandt alle sine starter.
Hovedløbet er selve Ridderrennet som er på 20 km, her
vandt Arne klart i tiden: 1:27:55, med 7 min. ned til nr. 2 i
klassen: Blinde 50- 59 år. Derudover vandt Arne 5 km. skiskydning i tiden: 22:05, med over 8 min til nr. 2. Arne skød
fejlfrit i sine 2 skydninger.
I skiskydning får man hovedtelefoner på, så kan man høre
en lyd der bliver højere eller mørkere alt efter hvor tæt
man sigter på pletten.
Selv om Arne er blind, er han en utrolig aktiv idrætsmand
og perfektionist, intet bliver overlagt til tilfældighederne.
Hans kælder er fyldt med træningsmaskiner hvor han bl.a.
roer, cykler og løber
langrend.

Det er en fornøjelse
at se Arne ordne sine
ski dagen før en konkurrence, her får skiene den helt store tur
med nyt glidvoks
smeltet ind og skrabet og pusset af så de
er superhurtige til
dagens føre
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HSOK Skitur 2010

Vigtigt
Tilmeldingen er bindende ved betaling af depositum
på 500,- kr. p.p. til reg.nr. 2255 kontonr. 0274114126
indtil mandag den 7. september 2009. Skriv på listen i
klubgården eller til Jørgen Olsen på mail:
schou.olsen@hotmal.com eller tlf.nr. +45 4911 2561.
Efter den 7.9.2009 vil de resterende pladser blive tilbudt ikke-medlemmer.

Vi har arrangeret tur til Sverige i uge 7, til Vemdalen,
som ligger ca. 850 km. nord for Helsingør.
Som sædvanligt kører vi i bus frem og tilbage, og vi
rejser fra Helsingør lørdag aften den 13. februar og
som noget nyt tager vi fra Vemdalen lørdag aften den
20. februar, så vi er hjemme i Helsingør i løbet af søndagen.
Der er lejet 6 lejligheder, med plads til 8 personer i
hver. De ligger i Vemdals-skalet og hedder Sörgårdarna. De er bygget i 2004 og er på ca. 80 kv.m. Der er
4 soveværelser, et med dobbeltseng og resten med
køjesenge, hvor den underste er på 120 cm. Der er 2
toiletter, opvaskemaskine, mikro-bølgeovn, kabelTV
og tørreskab.

I skal selv sammensætte personerne i de enkelte lejligheder, og hvis lejlighederne ikke fyldes op, vil det
selvfølgelig koste de andre i denne lejlighed mere.
Som udgangspunkt er prisen kr. 2.500,- for voksne og
kr. 1.500 for børn.
Uge7-skiudvalget Jørgen Olsen, Annette Hansen,
Mette Hansen & Lars Røpke

Vemdalen
Vemdalen består af 3 skiområder, Björnrike, Vemdalsskalet og Klövsjö / Storhogna. Vi skal bo i Vemdalsskalet.
Der kører skibus mellem de 3 områder.
Vemdalen er et af de mest snesikre områder i Sverige.
De åbner ofte sæsonen allerede i oktober og lukker i
maj. Der suppleres løbende med snekanoner, så sneen er perfekt. Når anlægget kører på fuldt tryk, laves
en snemængde svarende til 180 lastbillæs pr. time.
Langrend
Der er i alt 50 km med præparerede langrendsspor i
Vemdalen - både til klassisk og til skøjt. Hele området
har ruter mellem 2 og 8 km. Ca. 5 km af det samlede
løjpenet er med belysning. Derudover er der ca. 180
km kvistede spor på fjellet.

22

NYE O-LØBERE

Alle i klubben kender motionsløbere.
Har du spurgt de pågældende
om ikke også hjernen skal
motionere, medens de løber??

SOKKEN
Notater fra DOFs skovkontaktmøde 16/5 2009:
"Poster i skoven": Det er et projekt,
hvor o-klubberne sammen med kommunen, skoler og skovvæsen etablerer
faste poster i skovene i form af gedigne pæle med metalskilte. Posterne er
anbragt let tilgængelige og ved særlige turistrelaterede steder i skoven.
Der er lavet pjecer der fortæller om
skoven og de enkelte postanbringelsessteder. DOF erkender, at postanbringelserne har større PR-funktion
end o-mæssig betydning og egner sig
kun til begynder og let baner. MEN
det sætter o-klubberne i kontakt med
kommunerne og er en positiv indfaldsvinkel til et samarbejde og dermed "afkast" på sigt. I vores nærhed
har Tisvilde, Allerød og Hillerød etableret projektet.
MTB-o-løb: Denne nye o-løbsform
skaber en del debat, fordi MTB-kørsel
i skovene med og uden kort skaber
konflikter både med andre skovgæster og med skovmyndighederne.
Nogle skove er lukket for MTB. Problemet er også, at der ikke i enhver
henseende skelnes mellem MTB og
MTB-o-løb. Der findes i MTB-o-kredse en "code of conduct" (færdselsregler) som alle MTB-folk skal være
bekendt med og anvende. Det kniber
hos visse. Ved konkurrence giver
overtrædelser diskvalifikation og evt.
udelukkelse. Det er også et problem,
at reglerne ikke er internationale,
hvorfor udenlandske MTB-o-løbere i
Danmark kan skabe utilsigtede vanskeligheder.
Der blev ikke knæsat noget konkret den bemyndigelse har forsamlingen
heller ikke - men området følges nøje.
DIF og naturen. Hovedopgaven er
dels at sikre idrættens adgang og dels
at markere idrættens interesse i også
at beskytte naturen. Man skal i kommunerne være opmærksom på, at det
er en kommunal opgave at udforme
"Natura-2000-beskrivelser" i de enkelte kommuner. Det er her vigtigt, at oklubberne går sammen med andre
skovbrugere såsom ridefolkene og
cykelrytterne og optræder samlet i
kommunekontakten. (Her i Nordsjælland er det netop især disse klubber,
der arbejder sammen i DIFs følgegruppe mht nationalparken). Der blev
også henvist til Friluftsrådets undersøgelse af brug af naturen på
"www.friluftseffekter.dk", hvor der er
overraskende resultater, der taler
vores sag.

B-skovene: Nogen egentlig afklaring
er der ikke. Adgangen til B-skove forvaltes forskelligt, men der er kontakter fra DIFs side mhp adgangsforholdene og en åbning eller måske en
rotation af B-skove. En af skovvæsenets argumenter for B-skove er, at der
skal være bynære skove, hvor borgerne kan færdes uforstyrret, men ovenstående undersøgelse er interessant i
den forbindelse, for borgerne har ikke
noget imod at se andre, bare ikke det
er hurtigkørende MTB-er eller løse
hunde.
Nationalparker: Visse erfaringer Thynationalpark blev fremført, men focus
er på "Kongernes Nordsjælland", som
jo for DOF er nok så afgørende. Jeg
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gjorde både DOF og DIF opmærksom
på det afgørende for mange sportsgrene, at adgangsforholdene her ikke
skærpes. Fra DIFs side blev det
nævnt, at man ikke fandt det sandsynligt. Men man er klar over, at projektet skal følges tæt og at man er

oppe mod magtfulde beskytterorganisationer.

Friluftsrådet: Preben Schmidt afløser
Ove Gasbjerg i friluftsrådets bestyrelse, og selv om en bestyrelsespost
kræver et breddesyn, så ved vi at Prebens engagement ligger i o-sporten, så
vi kan være tilfredse med, at netop
han tager over.
Palle Breuning.

Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

Running Rhino
- specialbutik til løbere
Vi leverer fundamentet for
de gode løbeoplevelser

Running Rhino tilbyder alt indenfor udstyr til løb, gang og generelt til aktiv fritid og hverdag.
Hos os får du en grundig løbestilanalyse før du køber løbesko,
og vi kan på den måde tage
udgangspunkt i den enkelte kundes specifikke behov.

Vores personale er alle løbere
med en faglig uddannelse i relation til idræt og fysisk aktivitet,
så vores kunder altid er sikret
den bedste vejledning, service
og faglighed.

Via Running Rhino fysioterapi
har vi de bedste muligheder
for at tilbyde vores kunder forbyggende og akut skadesbehandling.

Vi holder åbent mandag, onsdag og fredag fra 12.00 til 18.00, samt lørdag fra 10.00 til 14.00

Running Rhino finder du på Bøssemagergade 2 a., 3150 Hellebæk, tlf.: 35 11 44 75

