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SOKKEN

Klubbens
trænere:

Orientering:
Ungdom:

Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 49 20 33 23

Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Finn Postma
Tlf.: 49 70 95 12

Cykling
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

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

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

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

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

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
Sekretariat:
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Mette Hansen Gl. Hellebækvej 25B 3000 Helsingør 49 21 31 51 lamet@stofanet.dk
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 5 B. 3060 Espergærde 49 20 15 16 anoerregaard@yahoo.dk
Kasserer: Anna Lise Lyk Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@get2net.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne)....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 16.45  Cykeltræning, tempo.........Ndr. Strandvej, v. Klædefabrikken
Tirsd.: kl. 17.00  O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval "Sjoskerne") .........................Klubgården
Torsd.:kl. 17.00  Terræntræning.......................................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Lørd.: kl. 09.30  Cykeltræning ....................Ndr. Strandvej, v. Klædefabrikken
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  Cykeltræning langtur .........................................Nygård skole
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården
Sønd.: kl. 10.00  O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

A dresseændringer,  t i l fø je lser,  evt .  e-mai ladresser 
t i l  k lubbladet  skal  meldes t i l  Kurt .

Udkommer 6 gange årligt.
Næste nr. udkommer oktober

D E A D L I N E
25. september

Redaktør:
Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76

Stof til Sokken sendes til følgende:

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

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

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@platugle.dk
Tlf.: 49 20 33 23

Vennerne:
Henning Nielsen
heki@kabelmail.dk
Tlf.:49 17 07 64

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

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

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

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent
helårligt

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

Forsidebilledet Kurt Jørgensen

Seje gamle drenge kom i mål på Alpe de H’uez, 
efter en uge i de høje franske alper

Bemærk nye satser
gældende fra 1. jan. 2009
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SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaass-  oogg  oolliieeffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

"Her har i mig tilbage", var det ikke stroferne, som en
i mediekredse kendt developer (eller hvad han nu
var) afsang i fin form, da han blev løsladt efter nogle
år bag tremmerne? Jeg kan nu synge den samme
sang, hvor jeg dog må erkende, at mit fraværd fra det
pulserende HSOK-liv skyldes en anden årsag end
ovennævntes!
I sidste nummer af "Sokken" havde Sussie overtaget
min rolle som skribent af "Formanden har ordet",
hvor årsagen hertil meget tydeligt fremgik af Sussies
indlæg, og jeg må ærligt tilstå, at perioden fra mit
uheld og til dato bestemt ikke har været morsom,
hvilket især skyldes, at det at kunne motionere ikke
har været muligt, ja, selv huslige sysler har jeg måttet
afstå fra!, men selvom det rent fysiske nu er blevet
klart bedre, vil der gå lang tid endnu, før jeg er tilba-
ge på orienteringsbanen.

Som bekendt blev det på klubbens sidste generalfor-
samling i februar 09 besluttet at forhøje kontingent-
satserne, hvor det fulde provenu heraf skulle øre-
mærkes til betaling af en ønsket renovering af klub-
gårdens omklædningsfaciliteter. I den forbindelse er
det vel rimelig relevant at spørge, hvordan det går
med dette projekt? Ja, jeg må erkende, at det på det
sidste ikke er sket den store udvikling i projektet,
hvilket delvis skyldes projektets ambitiøsitet. Vi (en
lille arbejdsgruppe) har som opstart indhentet tilbud
på de "store" entrepriser omkring renoveringen, der
vel hver for sig ser rimelige ud, i hvert fald i forhold
til arbejdets karakter, men når vi sammenholder de
afgivne tilbud, vel vidende at der tillige skal udføres
andre ting, havner vi i den situation, at økonomien
slet ikke hænger sammen i forhold til klubbens pen-
gekasse!
Vi har derfor besluttet at starte forfra med et nyt og
bedre udbudsmateriale, hvor vi nu specifikt har

beregnet størrelsen af samtlige rum m.m., samt mere
detaljeret har beskrevet, hvad vi ønsker udført, her-
under hvad vi (HSOK´s medlemmer) selv mener at
kunne udføre.
Som alle nok er klar over, er Helsingør Kommune
ejer af klubgården, så det er i den forbindelse vel ikke
urimeligt, at kommunen tillige bidrager økonomisk i
sagen, ikke mindst set i lyset af, at der er tale om en
renovering af ejendommen, hvilket tillige må være i
kommunens interesse. 
Imidlertid skal projektet økonomisk se fornuftigt ud -
både for kommunen og os - så vi vil nu i udvalget
bestræbe os på at få sagen færdigbehandlet og deref-
ter forelagt kommunen snarest muligt - og gerne
inden det forestående kommunevalg i efteråret!

På det sportslige område har sommeren mest være
præget af en række etapeløb rundt om i Europa, her-
under Bornholm, hvor tillige en række HSOK´ere har
deltaget, men nu er det snart alvor igen. Det første
karruselløb i 2. halvår er netop afviklet i Hornbæk
Plantage med "Røde" som en udmærket banelægger
og Jørgen Quist som medhjælper. Her var det  glæde-
ligt at se så mange af klubbens medlemmer, som
mødte frem - op mod 40 stk.! - så det lover godt for
efterårssæsonen, hvor der meget snart skal være DM
i orienteringsløb, hvilket arrangement finder sted
omkring Silkeborg, hvortil der er arrangeret klubtur,
et tilbud som jeg håber, at mange vil benytte.
Jeg skal også nævne, at Grand Prix serien starter op
igen den 27. august, som det 1. løb efter sommerferi-
en, der - traditionen tro - finder sted i Hornbæk,  og
hvis man skal dømme ud fra de mange forskellige
motionsløb, for øvrigt med stor deltagelse, der finder
sted rundt om i kommunen, håber jeg, at den fine
deltagelse fra i foråret fortsætter her i efteråret.
I skrivende stund (7.8) er det en fantastisk sommer-
dag, så
fortsat god (sen)sommer.

Flemming Larsen
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OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Torben Seir

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

Nu er det min tur til at runde de 70!!
I den anledning vil jeg invitere til

Åbent hus i klubgården
lørdag den 17. oktober 2009 fra kl. 11:00. 

Til lidt at spise og drikke.
Hilsen Arne

Det vil glæde mig at se dig
løørrddaagg  ddeenn  33..  ookkttoobbeerr  ttiill  bbrruunncchh

ffrraa  kkll..  1100..0000  -  1144..0000
i HSOK’s klubhus

Gl. Hellebækvej 63A,
3000 Helsingør

Kærlig hilsen 
Finn Postma

ÅBENT HUS

60  år
Forsinket  klubblad
Jeg beklager at denne udgave af
SOKKEN er forsinket og en del af
datoer og arrangementer er passe-
ret.

Jeg vil gerne igen påpege at dead-
line skal overholdes, så indkomne
stof ikke kommer når jeg er taget
på ferie!
På side 2 står altid hvornår der er
deadline. Dette blad havde deadli-
ne den 24. juli, i dag den 12.
august sidder jeg stadig og kæm-
per med at få det hele til at gå op
og kan videresende det til trykke-
ren.

Kurt
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A n n o n c e r i s o k k 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
k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

ALLE TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN som ses andet steds 

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

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)

Klubben har mistet et medlem

Inga With er efter et kort sygdomsforløb død 
den 2 august.

Inga With havde været medlem af klubben i nogle år og
var en ivrig deltager i klubbens træningsløb.

Vh. Rolf

Efteråret nærmer sig. Benyt dig af de
mange aktiviteter rundt omkring, især
dem som klubben arrangerer.
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Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesi-
den under ”Faste poster”

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

    Aktivitetskalender for alle i HSOK 2009
Opdateret 20.07.09. af Jan.Knudsen@stofanet.dk  
Faste træningstider for løb, se www.hsok.dk/Motion
DATO SKOV MØDESTED/oplysn. Krak Arrangør Kategori Start

ti 04-aug Hornbæk Plantage store P-plads Strandvej 17a3 HSOK Karrusel o-løb 17
fre 07-aug Hammermøllen Edens Have Søren og Lise Grå sokker 10
ti 11-aug Gadevang Frydenborgvej Hillerød 64k1 Kildeholm OK Karrusel o-løb 17
fre 14-aug Klosterris Havreholmvej trekant Hans Henrik/ Nete Grå sokker 10
lø 15-aug Horserød-Klosterris se o-service HSOK MTB-O
sø 16-aug Tokkekøb Hegn se o-service OK S.G. Hareskov O-Stafet
ti 18-aug Valby Hegn se o-service Tisvilde Hegn OK Sensommer  O-cup 17.30
ti 18-aug Gl. Hellebækvej Klubgården Hsok-motion Kvindeløb 18.30
on 19-aug Aggebo Græsted Tisvilde Hegn OK Skovcup O-løb 16.30
fre 21-aug Nyrup Gurreholmvej Peter og Annie Grå sokker 10
sø 23-aug Valborup se o-service Vestsjællands OK Kredsløb
ti 25-aug Tisvilde Hegn se o-service Tisvilde Hegn OK Sensommer  O-cup 17.30
ti 25-aug Egebæksvang P-plads Strandvejen 48c2 HSOK Søren Østergaard trænings O-løb 17
on 26-aug Aldershvile skov P-plads Skovbrynet 55 OK 73 Skovcup O-løb 16.30
to 27-aug Hornbæk Hornbæk Havn Craft Grand Prix Beach Run 18.30
fre 28-aug Horserød N Esrumvej dobb.P-plads Ole Vexø Grå sokker 10
ti 01-sep Tisvilde Hegn se o-service Tisvilde Hegn OK Sensommer  O-cup 17.30
ti 01-sep Nyrup Naturcentret Kongevejen 37k2 HSOK Peter Larsen trænings O-løb 17
on 02-sep Rude skov OK Øst Birkerød Skovcup O-løb 16.30
fre 04-sep Teglstrup Ø Klubgården Bendt Nielsen Grå sokker 10
lø 05-sep Tisvilde Hegn se o-service Tisvilde Hegn OK MTB-O
sø 06-sep Kongsøre skov se o-service Holbæk OK Kredsløb
ti 08-sep Teglstrup Hegn Hsok Stig Skole O-løb 9
ti 08-sep Stenholt Vang Fredensborgvej Kildeholm OK Karrusel o-løb 17
on 09-sep Burresø Ballerup OK Skovcup O-løb 16.30
fre 11-sep Danstrup Danstrupvej NV hjørne Marie og Benny Grå sokker 10
lø-s 12/13- Silkeborg området se o-service KLUBTUR DM-lang/stafet O-løb
ti 15-sep Klosterris Klosterrisvej sydvest 26f3 ? HSOK Henning og Arne Karrusel o-løb 17
ti 15-sep Rønnebær Alle Fitnessdk Helsingør Craft Grand Prix fitnessdk løbet 18.30
on 16-sep Ganløse Eged Farum Ok Skovcup O-løb 16.30
fre 18-sep Krogenberg Krogenbergvej midt Peter og Annie Grå sokker 10
sø 20-sep St. Dyrehave se o-service OK SG Divisionsmatch
ti 22-sep Teglstrup V. Gl.Hellebæk Avlsgård 27h4 HSOK Torben Caroc Karrussel o-løb 17
on 23-sep Allerød OK Skovcup O-løb 16.30
fre 25-sep St.Dyrehave Overdrevsvej Jan Larsen Grå sokker 10
sø 27-sep Jonstrup Vang se o-service OK Skærmen Kreds O-løb
ti 29-sep Gl. Grønholt Voldstedet Præstemosev. Farum Ok Karrusel o-løb 17
fre 02-okt Teglstrup S Esrumvej P-plads midt Arne og Inge Grå sokker 10
lø 03-okt Burresø se o-service Ballerup OK MTB-O
sø 04-okt Jægersborg Hegn se o-service Søllerød OK DM Hold finale
fre 09-okt Nyrup Gurredam Flemming Grå sokker 10
sø 11-okt Teglstrup Hegn se o-service HSOK Divisionsmatch O-løb
fre 16-okt Klosterris Hornbækvej P-plads N. Søren Ø og Karen Grå sokker 10
lø 17-okt Blaabjerg Øst se o-service OK West MBT-O DM
sø 18-okt Tisvilde Hegn V se o-service Tisvilde Hegn OK Kreds O-løb 
fre 23-okt Hornbæk V Sandagerhusvej Torben Caroc Grå sokker 10
lø 24-okt Krogenberg Marianelund 37c7 HSOK Lene Jensen Karrusel o-løb 13
lø 24-okt Bastemose se o-service Bornholm Høst-åben
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Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk

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

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

Aktivitetskalender:
Jan Knudsen, Kronborg. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: jan.knudsen@stofanet.dk 

ORIENTERINGSAFDELINGEN

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

HSOK´s Påskecup 2009
I sidste nummer af ”Sokken” var der ingen egentlig omtale af
forårets Påskecup, hvilket alene skyldes det forhold, at skribenten
var indlagt på et hospital på Mallorca, netop på det tidspunkt,
hvor materialet skulle sendes til Kurt, men bedre sent end aldrig,
så her følger lidt omtale af stævnet:
For 5. gang fik vi afviklet vores ”Påskecup” under den form, som
vi kender arrangementer i dag, hvilket vil sige med åben tilmel-
ding – selv på dagen -, og igen i år kunne vi glæde os over, at del-
tagelsen – som i tidligere år – fortsat er stigende. Vi har maksime-
ret deltagelsen til 200 løbere pr. dag og det blev stort set udnyttet,
så vores koncept må sige at være tilfredsstillende, hvilket vi tilli-
ge kan konstatere gennem mange af deltagerne, der har været
med i alle årene!

I modsætning til sidste år, var vejret i Påsken helt sommerligt og
med fuld sol alle dage, så både os som arrangør og alle deltager-
ne fik nogle dejlige stunder i de forårsagtige skove. Løbene fore-
går altid i vores nærskove, og traditionen tro står Fredensborg
OK altid for det første løb, der blev afviklet i Hornbæk Plantage
med Wolfhard Kliem som banelægger. Næste dag (Langfredag)
foregik løbet i Teglstrup Hegn, hvor Frank Johansen havde udvi-
det sin normale rolle som banekontrol for Påskeløbene til tillige
at være banelægger for denne etape. Efter en enkelt hviledag blev
der løbet i Krogenberg Hegn med ”Marianelund Kro ” (som vi
stadig kalder den, som om den ikke længere er en kro, men en
kursusejendom), og her med John Miené som banelægger.
Omkring dette løb skal jeg nævne, at ca. 14 dage før løbet, hvor
banerne for længst var på plads, foretog Skov-og Naturstyrelsen
nogle kraftige fældninger omkring startområdet, hvori postplace-
ringen for de første poster var anbragt, så John kom på overarbej-
de med at skulle ændre hele startforløbet, men det gik flot. Sidste
etape var – også traditionen tro – i Teglstrup Hegn med vores
klubgård som stævnecenter, hvor Leif Kofoed var banelægger.
Man kan sige, at Leifs påske stod i orienteringens tegn, (men
hvad skulle man ellers foretage sig i Påsken!!) idet han tillige var
deltager i de 3 Påskeløb i Jylland, men hvor Leif alligevel havde
overskud til at være banelægger.
En stor tak til de 4 banelæggere, hvor Frank tillige igen i år var
banekontrol, for de gode baner, et udsagn jeg hørte mange gange
fra deltagerne.

Selve arrangementet afvikles i øvrigt med relativ få hjælpere og i
en meget afslappet atmosfære, hvilket nok skyldes det forhold, at
det stort set er det samme koncept år efter år med de samme per-
soner på nøgleposterne, siden vi startede for godt 5 år siden, så
fra min side skal der rettes et stor TAK til Jørgen Jensen, Karina
og Lasse, der helt suverænt styrer såvel målgang, EDB-beregnin-
gen og alle tilmeldingerne på dagen. Endvidere John Miené, der
med hjælp fra Palle og Fl. Marcussen styrede starten (”Put and
run start”), samt Peter Larsen med frue, der med myndig hånd
(hænder) klarede parkeringen af deltagernes biler, hvor der hver
dag kom over 100 biler!

Afslutningsvis skal jeg bemærke, at jeg netop har konstateret, at
det nok er arrangementudvalgets plan, at der også skal være
Påskecup i 2010, idet de 4 løb allerede er bekendtgjort under ”O-
Service” – så nu ved i det!

Stævnelederen

TRÆNINGSLØB  IGEN
Det første tegn på sensommer er, at (det var) nu på tirsdag
begynder o-træningsløbene efter sommerferien:
4/8 i Hornbæk Plantage ved Store P-plads på Strandvejen
med "Røde" som banelægger og start kl 17-18
11/8 i Gadevang på Frydenborgvej med Kildeholm OK
som banelægger og start kl. 17-18
Og så følg med på Aktivitetskalenderen på hjemmesiden
www.HSOK.dk

Hilsen
Palle Breuning
Kølen 3, DK 3070 Snekkersten
49225988/24498428
palle.breuning@mail.dk 



3 Skåningar 
och en Dansk

Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi satsede med valg af stævne-
plads i år ved vores etape af 3 Skåninger!
Vi havde ret tidlig udset Hornbæk Plantage som skoven, hvori o-
løbet skulle foregå, men hvor skulle stævnepladsen ligge? Vi
kunne godt tænke os at benytte selve strandbredden både som
opløbsstræk og stævneplads – og dermed en flot udsigt for alle
deltagerne til deres hjemland – men at dette måske ville være en
dårlig ide, hvis vejret blev regnfuldt eller med stærk vind fra
”forkerte” retninger, samt tillige at deltagerne som følge af dette
valg skulle krydse den trafikerede Strandvej, hvorfor vi også måt-
te finde en mulig løsning på dette problem, men problemer er jo
til for at blive løst, og sådan blev det også!
Vi holdt fast i strandbredden som stævneplads, hvilket vi på
dagen var glade for, idet vejret var fra sin bedste side med sol og
ca. 25 grader, så de godt 800 deltagere, hvoraf de ca. 790 var sven-
skere, fik en fin dag både i skoven og efterfølgende havde mulig-
hed for et forfriskende bad i det flotte vand med udsigten til
fosterlandet. Hvad angår passagen af Strandvejen, fik vi Politiet
til at hjælpe os, hvor den i o-kredse kendte politimand, Torkil
Hansen, mødte frem med blå blink og uniform, så den øvrige tra-
fik på Strandvejen blev der ingen problemer med, så en stor tak
til Torkil for denne helt nødvendige hjælp.

Sportsligt gik det rigtig flot, hvilket især skyldes Rolfs gode
baner. Nok er der mange stier i Hornbæk Plantage, men om som-
meren er overskueligheden visse steder meget lille, så mange af
deltagerne, der blot troede at Hornbæk Plantage var en park, fik
revideres deres opfattelse omkring sværhedsgraden af skoven.

Det er vel klart for enhver, at dette at skulle servicere godt 800
deltagere kræver en del forberedelse, herunder mange klubmed-
lemmers deltagelse i arbejdet omkring stævnet, hvorom jeg bl.a.
skal nævne:
Orienteringskortet: Da Hornbæk Pl. for 1 år siden blev valgt som
skoven, hvor løbet skulle foregå, gik Jacob Vang og John Miené
straks i gang med forberedelserne, der ikke kun bestod af en revi-
sion af kortet. Nej, vi er i HSOK (som i andre klubber) gået over
til ny teknik omkring kortfremstilling, hvor bl.a. GPS og andre
”moderne” tekniker indgår, så løbet skulle naturligvis foregå på
et helt nytegnet kort. Så en stor tak til Jacob og John for det store
arbejde, herunder det meget flotte resultat
Indretning af stævneplads: Det er normalt altid en god ide at
starte dagen før et løb med at indrette stævnepladsen, således at
denne er klar, når de første deltage dukker op, men i dette tilfæl-
de var vi lidt nervøse for, hvad der kunne ske her midt i ”studen-
terfesterne” på en offentlig strand, så i år var der en del arbejde,
som først kunne udføres (særdeles tidligt) om morgenen, i hvil-
ken forbindelse en stor tak skal rettes til Laus, Arne O., Fl.
Marcussen og John Miené for deres meget store engagement i
stævnet såvel fredag som lørdag. En ekstra tak til Arne O., der
beskænkede de godt 800 løbere med saftevand efter løbet, så det
blev til mange liter saft!

Kiosk: Det var atter i år HSOK´s Venner, der stod for kiosken,
hvor vi – i modsætning til i Sverige – godt må sælge en øl (eller 2)
til deltagerne, og traditionen tro var der grillstegte pølser, kaffe
og kage + mange andre gode ting, så at dømme efter den i perio-
der lange kø for at komme til fadet, er det mit indtryk, at kiosken
økonomisk set fik en god dag, men i alle tilfælde en stor tak til
”Vennerne”.
Selv om stævnet blev kørt efter den samme opskrift, som i tidlige-
re år, var der dog nogle forandringer. Vi anvendte i år vand-og
rivfaste løbskort, hvorved vi undgik plastposerne, men det er en
noget dyre løsning end den traditionelle, men til gengæld var
kortkvaliteten helt i top. Vi anvendte også toiletvogne i år (8 stk.),
hvilket så absolut var en så god ide, at vi nok fortsætter hermed. I
den forbindelse kan jeg dog ikke lade være med at oplyse, at en
tilladelse til at opstille disse vogne skulle indhentes hos såvel
Skov-og naturstyrelsen, Politimesteren i Helsingør samt Helsin-
gør kommune, hvorom jeg dog må undre mig, for hvad ville
alternativet have været i tilfælde af et nej!! 

Min konklusion er, at det på alle måder blev et godt stævne, så en
stor tak til alle jer, der var ”med”. Jeg kan samtidig oplyse, at Hel-
singborg SOK har oplyst mig, at datoen for næste års ”3 Skåning-
ar och en Dansk” bliver 18. 19. og 20. juni.

Stævnelederen
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Har du tænkt på-
at i Helsingør Therm har du mulighed 
for at gå i 33° varmt vand til:

• Babysvømning
• begyndersvømning til børn
• vandgymnastik
• vandskræk for voksne
• fysioterapi for sjæl og krop,
o.s.v.

49 21 22 11

Helsingør  Therm
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Klubtur til Hallands tre dages
I år havde Mette og Laus stået for at arrangere en fælles
klubtur til Hallands tre dages, der i år foregik i nordøst for
Falkenberg. Mere end 20 fra klubben valgte at tage med på
hvad der blev en rigtig hyggelig og udfordrende tur. For
terrænet i det nordlige Halland består hovedsageligt store
nåletræspartier med stenet skovbund og gyngende mose-
bunde, og med få stier hvilket er en udfordring for de flere
på turen, som mere er vant til de danske skove.

Fredag eftermiddag kørte en
række biler fra Helsingør og
via færgen til Helsingborg
nordpå til Halland. Der blev
kørt direkte til stævnepladsen,
der udgjorde mål alle tre dage,
hvor man løb på forskellige
dele af et stort kort i løbet af de
tre dage. Der var dejligt når
man ankom til stævnepladsen, at der allerede var slået
klubtelt, da det svenske sommervejr nogle gange ligesom
det danske, ikke er til at forudsige. 
Tre ungdomsløbere fra klubben deltog på turen. Morten

har prøvet det før, men for
Malthe og Sara var det første
gang i de svære svenske sko-
ve. Men de to klarede det rig-
tig flot selvom posterne nog-
le gange lå et stykke ind i ter-
rænet ved moser, sten og
styppe (Klippestykker). Efter
løbet kørte bilerne nordpå

mod Överlida, hvor vi havde lejet en række hyggelige små
hytter, og nogle havde telt med. Ved den sene aftensmad
blev der snakket om dagens oplevelser og Laus og Mette
fortalte om deres tur til Gotland, som de kom direkte fra.

Op Lørdag morgen og af sted mod skoven. Nogle skulle
forbedre gårdagens resultater, mens andre skulle holde stil-
en. Henrik, Jane og Tine løb baner som blev kaldt mellems-
være, men det var ofte svært at se om banen nu var mel-
lemsvær eller svær, så godt kæmpet af dem. Flere af klub-
bens medlemmer klarede sig flot i det udfordrende terræn.
Således vandt Lene sin bane
om fredagen, mens Rolf
vandt om lørdagen. 
Efter løbet tog folk forskellige
steder hen. Nogle kørte tilba-
ge til hytterne og campingen,
mens andre handlede ind
blandt i det meget store cen-
ter Gekås.

Om aftenen var der grillaften, hvor wendelboernes fanta-
stiske bordgrill skabte stor glæde. Efter at have spist sig
godt mætte, kunne folk læne sig tilbage og lytte til Laus,
Torben og Rolfs råd til hvordan man skal takle banerne, og
nogle af rådene var at det godt kan betale sig at tage den
lidt længere men mere sikre vej og at huske at bruge kom-
passet ofte. Det kunne også konstateres at det fleste havde
bommet de første dage, nogle bare mere end andre, som
undertegnede der på et tidspunkt endte uden for kortet.
Laus uddelte til sidst et række præmier til flere af klubbens

deltagere, der på den ene eller den anden måde havde
gjort sig bemærket. Ikke mindst Malthe og Sara fik stor ros
for at klare sig så godt i det svenske terræn, ligesom Hen-
rik, Jane og Tine. Andre fik præmier for mindeværdige
bom!

På sidstedagen, Søndag,
var der jagtstart, hvor der
var kamp for at slutte så
godt som muligt. Lene og
Peter endte begge flot på
en samlet 7. plads, men
den bedste placering stod
Rolf for i H50 hvor han
blev samlet nr. 2. H50
klassen var i øvrigt en rigtig HSOK klasse, hvor 4½ (Max
fra Fredensborg den halve) var med. Der blev drillet delta-
gerne imellem, og især da Max slog Torben om fredagen
blev talt meget om det. Klubbens medlemmer støttede

godt op, når man var
på vej mod mål, hvil-
ket jeg oplevede alle
tre dage, hvor et stort
HSOK kor klappede
mig i mål. Tak for det.
Efter jagtstarten gik
turen tilbage mod Hel-
singborg og Danmark.
Næste år foregår Hal-
land tredages ved Var-
berg, og det kunne

være fantastisk, hvis vi igen til næste år kunne lave en
klubtur dertil. Og en stor tak til Mette og Laus for planlæg-
ningen af turen.

/Lasse
Og mere fra Hallands 3-dages:

Weekenden den 10-12 juli var der klubtur til Hallands 3-
dages orienteringsløb. Terrænet var krævende og udfor-
drende og alle kunne fortælle gode historier fra oplevelser
ude i skoven, som er meget anerledes end herhjemme. Alle
fik vist gjort gode erfaringer lige til at tage med hjem.

Mette skal have tak for at hun fandt den meget hyggelige
campingplads til os. Torben skal have tak for at han tog
klubtelt med til stævnepladsen, for vejrguder så ikke helt
mildt på os. Laus skal have tak for de guldkorn han
spredte til os om aftenen på powerpoint (tror jeg det hed-
der) i forteltet med
hjælp fra Torben og
Rolf. Tak til jer nye
løbere fordi I tog
udfordringen positivt
op og spredte godt
humør. Tak til Birgit-
te fordi hun havde en
super grill med som
vi kunne samles og
deles om. Super god
tur med
hyggelige folk, som det ses på billederne.
Birgitte
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Tips og Tricks
Briller kan være en pestilens når de dugger eller når det regner.
Det kan betyde at løbet ødelægges og at man bogstavelig talt ren-
der rundt i en tåge.

Lad os kigge lidt på hvad
der sker. Et vandmolekyle
er et af de mindste mole-
kyler, der findes. Stik
mod dets størrelse kan
det være på væskeform
ved almindelig stuetem-
peratur. En del er dog
også på gasform og
svæver rundt i atmos-
færen som vanddamp. Er
der tilstrækkelig mange af
dem i luften (høj luftfug-
tighed) og rammer de en
kold flade fortætter de,
dvs. slår sig sammen i
små dråber og det er det
vi ser som dug. Vand er
det man kalder for et
polært stof og det vil
meget gerne holde sam-
men med andre vandmo-
lekyler. Det er disse sam-
menhængskræfter, som
gør at en skøjteløber (insekt) kan holde sig på vandoverfladen og
at man kan redde sig en gevaldig maveplasker, hvis man hopper
på maven ud fra 3 metervippen.

Jeg har eksperimenteret en del med forskellige overfladebehand-
linger af briller. Man kan gå i 2 retninger. Enten gør man brilleo-
verfladen så polær som mulig, eller også gør man det modsatte.
Man kan gøre sin overflade polær med spyt, og det virker i dyk-
kerbriller, men er uegnet til dine orienteringsbriller. Et bedre for-
slag er at gnide brillerne med opvaskemiddel. Når du har lagt en
hinde af opvaskemiddel på overfladen vil de vandmolekyler,
som fortætter på overfladen bindes til opvaskemidlet i stedet for
at binde sig til et nabovandmolekyle. Derved bliver vanddråber-
ne mindre og vil derfor også have lettere ved at forsvinde igen,
hvis lidt luft (f.eks. fartvind) skulle komme forbi brillen. Så skulle
alt jo være godt?

Det er det bare ikke. Hvis det skulle gå hen og blive regnvejr, vil
vanddråberne fanges af sæben og klæbe sig til brillen. Resultatet
bliver en meget sløret vandhinde, der forhindrer dig i at læse kor-
tet. Og det hjælper ikke at pudse brillen i din bluse. Det bliver
nærmest værre og kommer til at se ud som om de er pudset med
et stykke leverpostej. 

Går man i den anden retning og gør brilleoverfladen så apolær
som mulig, vil de vandmolekyler, som fortætter på brillen, danne
nogle lidt større og kuglerunde dugdråber, som har lidt sværere
ved at forvinde. Jeg har lavet forsøg med det og det drejer sig om
et sekund eller to mere før duggen forsvandt igen, når luften er
tør og formodentlig mere hvis luften er fugtig. Det lyder jo ikke
som nogen fordel, og det er det heller ikke. Så må man blot løbe
lidt stærkere, så fartvinden får dugdråberne til at forsvinde igen.
Fordelen kommer først hvis det bliver regnvejr. Vanddråberne,
der rammer den apolære brille har svært ved at hænge fast. De
vil typisk danne kugleformede store dråber, som enten falder af
eller som er lette at se igennem. Du kender sikkert fænomenet,
hvis bilen har været til bilvask og du har valgt det dyre program
med voksbehandling. Første gang det bliver regnvejr perler
dråberne på ruden og blæser af. Og det er netop bilvoks, jeg vil
anbefale at bruge til sine briller i regnvejr. 

Brug bilvoks til at polere dinner briller med, hvis det trækker op
til regn. Står vejrudsigten ikke på regn, men på høj luftfugtighed
kan man bruge opvaskemiddel, men vær opmærksom på at dug
på bladene eller sveddråber kan ødelægge udsigten og dit løb.
Jeg bruger derfor bilvoks til alle løb og løber så at sige fra proble-
met, men har overvejet bilvosk på ydersiden og opvaskemiddel
på indersiden af brillen, men hvad så med sveddråber?

En kasket med skygge kan i øvrigt forhindre regndråber i at ram-
me brillen - på den første halvdel af banen. Men på et eller andet
tidspunkt skal du igennem noget ung bøgeskov og så er det sket
med det. Jeg synes i øvrigt at kasketskyggen hæmmer udsynet -
det gælder f.eks. når man løber op ad en bakke og skal finde den
rigtige slugt. Peter Larsen har løst dette ved at klippe et par cm af
skyggen. 

Hvis dette har øget din forvirring var det ikke tilsigtet. Vær glad
for at du ikke er svømmer og skal tage stilling til svømmedragt
også.
Rolf

MASSAGE

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.)

• Massage, 60 min.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 325,-
(normalpris 400,- kr.)



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
k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

A n n o n c e r i s o k k e n
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O-løbs aktiviteter i sensommer og efterår

En del af klubbens medlemmer har som sædvanligt kombineret
sommerferie med o-løb, vandringer eller cykling uden for landets
grænser. Men nu er det snart tid for hjemlige o-løbs aktiviteter.

De grå Sokker har jo som sædvanligt ikke holdt sommerferie og
fortsætter ufortrødent med løb hver fredag formiddag, og
træningsløbene starter igen på tirsdage, første gang 4. august i
Hornbæk Plantage, ikke altid på "hjemmebane", men i hvert fald i
Nordsjællandske skove.

Men, det er nu mere udfordrende at komme ud at prøve kræfter
med sine konkurrenter, især i skove, man ikke løber i til daglig. Så
kig lidt på aktivitetslisten her i Sokken eller på hsok.dk.

August: Sæsonen starter med vores eget MTB-O løb lørdag
15.august i Horserød-Klosterris. Er man hellere til fods afholder
SG stafetløb i Tokkekøb Hegn, hvor der er dog også er individuel-
le baner.
Søndag 23. er der Kredsløb på mellemdistance i Grøntved Over-
drev, ukendt for de fleste, nær Tølløse, arrangeret af Vestsjæl-
lands OK. Det er opvarmning til DM-Mellem, som løbes lørdag
29. i Gødding Skov vest for Vejle. Søndag løbes den traditionelle
Midgårdsormen i nærheden 

September starter med en weekend atter med valg mellem MTB-
O lørdag 5. i Tisvilde og almindeligt O-Kredsløb søndag i Kong-
søre skov, mellem Holbæk og Nykøbing S.
Herefter er det tid for årets største begivenhed, DM-lang og -sta-
fet i weekenden 12.-13. nær Silkeborg, hvortil klubben jo arrange-
rer fællestur, dog med egen transport.
Den følgende søndag 20.september er der divisionsmatch i Store
Dyrehave. Her skal HSOK og Allerød kæmpe mod opryknings-
kandidaterne, Ballerup og OK Midtvest om forbliven i 2.division.
Her er brug for alle gode kræfter, optimal banekoordinering og
heldet med os. Månedens tilbud slutter søndag 27. med kredsløb i
Jonstrup Vang.

Oktober åbner med endnu en valgmulighed, MTB-O lørdag 3.
ved Burresø eller søndag en åben bane i Jægersborg Hegn ved
DM-Hold finalen. Søndag 11. er vi selv i ilden som arrangør i Teg-
lstrup Hegn for op- og nedrykningsmatcherne i 3., 4., 5. og 6 divi-
sion. Vi forventer over 500 deltagere, så der bliver brug for mange
hænder, men for dem der har tid, er der åbne baner.
Søndag 18. er der så kredsløb i Tisvilde Hegn og månedens tilbud
slutter med kredsløb søndag 25. i Gribskov Nøddebo. Det skal
dog nævnes at her er der et alternativ, nemlig Høst Open på Born-
holm, som enkelte HSOK`ere traditionelt deltager i.

November: Så lakker sæsonen mod enden, i november har vi dog
de traditionelle løb, Klubmesterskabsløbet i Tokkekøb lørdag 7.
og Jættemilen i Hareskoven søndag 15.

December: Her starter serierne af Natcup og Vintercup løb og
husk også vort eget juleløb søndag 13. og endelig tirsdag 29.
nytårsnatløbet, som også er klubmesterskabsløb.

Vi ses derude!. Søren Østergaard

43 kavlen 2009. En oplevelse i mørke
Når man nu er blevet for gammel til at løbe Tiomilen er 43-kavlen
et godt alternativ. Reglerne er blevet lempet og nu skal gennem-
snitsalderen blot være 43 år . Jeg deltog i år på et kombineret Bal-
lerup-Farum-Sorø-HSOK-hold. Stafetten er en svensk 10 mands
stafet med start kl. 01.00 og derefter løbes til målgang ca. 8.30. For
os lidt senere. I år var terrænnet et miltært område. En skov med
tyndt jordlag over et godt slebet grundfjeld og mange store sten,
men ellers nogenlunde løbbart og åbent. 

Jeg havde sagt ja til at løbe første tur  og kl. blev 1.00 og jeg måtte
se at komme i skoven sammen med 63 andre hovedsaglig sven-
skere og finnere. Min taktik var at ligge så langt fremme som
muligt - helst på 5-10 pladsen, hvor jeg bedre kunne se om feltet
delte sig, når der var gaflinger. Jeg sørgede for at vælge de “tog”,
der tog vejvalgene på stierne. Taktikken lykkedes. Ca. 1,5 km fra
mål lå jeg i forreste gruppe - dog var en enkelt løber 2-3 min for-
an, men pyt. Så kom ulykkerne. Først tabte jeg det ene brilleglas,
og kunne derved ikke længere læse kortet i løb. Jeg lærte de sid-
ste 4 kontrolnumre udenad og hægtede mig bare på, Efter endnu
en post rev en gren ledningen til pandelampen over, så der blev
totalt mørkt. Ved hjælp af de andres lys kunne jeg dog komme til
næste post uden problemer, men ved næstsidste var der gafling
og jeg stod pludselig ved en forkert post i mørke og ude af stand
til at læse kortet. Jeg hægtede mig på Bo Simonsen, som var hav-
net ved samme post og han førte mig til den rigtige. Nu mangle-
de kun sidste post, men ak, fra posten var der blokterræn med
store sten og jeg kunne ikke se hvor jeg satte fødderne og jeg måt-

te lade Bo løbe. Jeg fik dog famlet mig de 100 m i totalt mørke og
fandt ved hjælp af næste tog af løbere sidste posten. I mål var jeg
8 min efter nr. 1 og beskedne 6 min efter den gruppe jeg havde
været i. Nr. 33 ud af 63 hold. Alt i alt OK. Holdet blev dog senere
disket da 9.tursløberen sprang en post over - øv......men næste
år..... Rolf

Jesper Jensen (Faum) ved en mellemstor sten....
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Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk

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

Eva Müllertz
Gurrevej 116 B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@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 

Familie-  
og  

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

UUnnggddoommssssiiddeerrnnee
AAuugguusstt  
Ungdomskurser i efteråret
De fem ungdomsgrupper holder følgende kurser
i løbet af efteråret 2009. Flere detaljer kan fin-
des på østkredsens hjemmeside eller i det mate-
riale, der er blevet tilsendt til ungdomsløberne:

Junior: 3-5 Oktober
U3: 3-5 Oktober
U2:15-17 August samt 21-23 November
U1: 16-17 August samt 15-16 November
Mini: 23 August, 27 September samt 25 Okto-
ber.

Det kan kun anbefales, at man deltager i disse
kurser, da de giver en god træning og viden om
orienteringsløb samtidig med mange finder
gode venner her.

Løb i efteråret
I løbet af sensommeren og efteråret afvikles en
række gode muligheder for at komme skoven
og løbe. I August er der tre afdelinger af sen-
sommer cup der foregår i skovene omkring tis-
vilde, et kredsløb i Grøntved Overdrev og Mag-
lesø og samt en 2 mands stafet i Tokkekøb
Hegn.

I september er der to kredsløb i Kongsøre Skov
og Jonstrup Vagn/Lille Hareskov, en serie af
Skovcup fra 19/8 til 23/9, DM weekend i Jyl-
land og divisionsmatch i St. Dyrehave, hvor
HSOK skal deltage.

I Oktober er der to kredsløb i Tisvilde Hegn
Vest og Gribskov Nøddebo, en divisionsmatch i
Teglstrup Hegn og DM finalen for Klubhold i

Jægersborg Hegn, hvor der er put and run bag-
efter.
Tilmelding kan som altid foregå via o-servi-
ce.dk eller tavlerne i Klubgården. 

Resultater i Maj, Juni og Juli.
Flere af klubbens dygtige ungdomsløbere har
lavet flotte resultater i løbet af det sene forår
og sommeren. Ved divisionsmatchen i Grib
Skov Vest talte følgende løbere, der samlet gav
en sejr over Allerød og nederlag mod Farum
og Søllerød:

Bane 1: Morten 8 point
Bane 3B: Stine 17 point
Bane 7A: Magnus 6 point
Bane 7B: Ditte og Maja 3 point hver
Bane 8: Malthe, William og Sara 3 point hver.

Godt at se at der er så dygtige ungdomsløbere,
og vi får brug for jer igen i St. Dyrehave 20
September, hvor vi skal løbe match mod Alle-
rød, Ballerup og Ok Midtvest.

Sommercuppen som blev afviklet i Juni måned
fik en samet vinder fra HSOK på begynderba-
nen ved Malthe, der også vandt to af de tre
delkonkurrencer. Desuden kan det siges at
Malthes far, Henrik samlet blev nr. 2 på B-kort
banen. 

Morten har lavet flere flotte resultater i Maj og
Juni. I sprintserien blev han en samlet nr. 8 i
H-elite og ved City Orienteringsløbet blev han
nr.14 på M9 mens Stine blev nr. 2 på P5.

Desuden har flere af klubbens ungdomsløbere
deltaget i Skovcup Finalen og Klubturen til
Halland 
tre dages. Hvordan det gik kan man se i beskri-
velserne andetsteds på ungdomssiderne.

Forældremøde
- men også for

børn og unge 
Torsdag d. 20. august 2009 kl. 18 - 21

HSOK indbyder hermed forældre, børn og
unge med interesse for o-løb

til møde og grillaften i Klubgården på Gl.
Hellebækvej.

På mødet vil vi meget gerne informere om
Familie- og Ungdomudvalgets planer, men vi
ser også frem til høre om jeres forventninger
til HSOK.Mødet vil berøre:

Mødet vil berøre:
Ungdomstræningen
Klubbens træningsløb
SkovCup
Muligheder for delltagelse i kurser
Kørsel til orienteringsløb
Fastholdelse
Klubture
Klubaftener
Familieorieneringen
Klubtøj

Vi forudser godt vejr på aftenen og tilbyder
derfor bespisning (grill), brød og salat samt
efterfølgende kaffe og kage. Der bliver desu-
den mulighed for at købe øl og vand.

Tilmeding til Mette Hansen
lamet@stofanet.dk, senest mandag d. 17. aug..

Vi glæder os til at se jer!

med O-hilsenHSOKs Familie- og Ungdomsud-
valg: (Mette, Minna, Gull-May, Eva, Laus,
Tommy, Lasse og Torben)
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Skovcupfinalen 
Grundlovsdag var det tid til den årlige Skovcupfinale, som ligger
som afslutning på de 6 skovcupper der foregik i løbet af foråret.
Skovcupfinalen lå igen i år i en af vores hjemskove, mere præcist
den nordlige del at Teglstrup Hegn, med start og mål omkring
Julebækhuset. Det var meningen at folk skulle have mulighed for
at komme på stranden efter løbet, men jeg tror ikke mange kom
ud af bade for det var koldt, vådt og blæsende, ja hvis bare man
kunne kontrollere vejret! 

Hver af de klubber som har arrangerer en skovcupafdeling havde
et område de havde ansvaret for. HSOK stod for banelægningen
og stævneledelsen, hvor Torben var stævneleder, hvilket han hav-
de gjort flot, mens undertegnede stod for banelægningen med
hjælp og kontrol fra Laus. Desuden deltog flere andre af klub-
bens medlemmer i andre opgaver.

En række af klubbens ungdomsløbere deltog i løbet og havde vist
en rigtig hyggelig dag, i hvert fald ud fra det jeg så da jeg mødte
dem efter færdiggjort løb.
Malthes mor, Hanne var holdleder for HSOKs deltagere, og tak
for det. Fra sidste post til mål løb man langs istidsbakkerne,
mens der blev speaket…og man løber jo lidt hurtigere når ens
navn bliver nævnt i højtalerne.

Omkring 300 deltog og klubbens løbere klarede sig flot på hjem-
mebanen. Maja blev nr. 2 på åben 4, Malthe nr. 4 i H10 og Sara
nr.11 i åben 2 med næsten 90 deltagere. Desuden deltog Jonas og
Søren, mens Katja og Matilde løb børnebanen.

Det blev en god og hyggelig dag, selvom vejret godt måtte have
været lidt mere med os. Næste år foregår skovcup finalen i Tis-
vilde Hegn. 

Lasse

Ungdomstræning i August, September og Oktober.

August
4. Hornbæk Plantage Stor P-Plads, Ndr. Strandvej 17
11. Teglstrup Hegn Skovlegepladsen 17
25. Egebæksvang P-plads Strandvejen 17

September
1. Nyrup Hegn Naturcentret, Kongevejen 17
15. Klosterris Klosterrisvej sydvest 17
22. Teglstrup Vest Hellebæk Avlsgård 17

Oktober
4. Marienlyst Slotspark Klubgården 13
17. Teglstrup Hegn Skovlegepladsen 13
24. Krogenberg Mariannelund 13
31. Hammermølleskov Hammermøllen 13

Sommerferieorientering 2009
Som det har været tilfældet i snart mange år, bød HSOK også i
år på sommerferieorientering for interesserede skoleelever. Det
var i år den 7., 9., 14. og 16. juli. På forhånd havde jeg ikke de
store forventninger, da der havde været et problem med tilmel-
dingen, fordi min nye mail-adresse ikke var kommet med i
kataloget. Men det gik fint alligevel. Nogle havde tilmeldt sig
pr. telefon, andre dukkede bare op. 

Som instruktør fungerede Morten, Ditte og Stine. Dem havde
jeg truffet aftale om på forhånd. Men da det var lige i under-
kanten i forhold til de fremmødte, tog Maja også over. Desuden
var det en stor hjælp, at Janne Virkelyst og søster Tine dukkede
op og gav en hånd med. Arrangementet blev afviklet med liv
og lyst i en positiv stemning hos alle, både hos de fremmødte
og hos instruktørerne. Flere forældre bragte og hentede børne-
ne, mens andre forældre blev og fulgte med rundt på banen.
Også de fandt det spændende. Som altid sluttede vi af med saft
og kage samt en snak om turen. 

På trods af det var en ustabil periode vejrmæssigt, havde vi fint
vejr hver gang. Dog blev Morten, der den dag fik hjælp til
postinddragningen af Malthe, temmelig våd og forskrækket, da
en voldsom tordenbyge tog fat. Også Lasse fik sig en rigtig
vasker, da han hængte posterne ud til det sidste løb. 

Dan, far til Rosemia og Anemone, var overrasket over at gense
Morten. Dan, der er pædagog, havde passet Morten, da han var
en bitte knægt. Det er jo nogen tid siden! Der deltog henholds-
vis 9, 10, 15 og 7 de fire gange. Vi kan så håbe, nogle af delta-
gerne blev så interesseret i vor dejlige sport, at de får lyst at
melde sig ind.

Tak til Laus og Torben for gode kort og baner, til instruktørerne
og alle, der deltog. Jeg har i en positiv tilbagemelding til kom-
munen givet udtryk for, at vi gerne er med igen næste år. Jeg
håber så, at mindst fire af vore unge løbere har lyst at være
med igen. Det er faktisk ret hyggeligt, og en ekstra lommeskil-
ling kan de fleste vel bruge?

Eva
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Der var engang !!!
I året 1991 – gik Alpetur nr. 5 til øst-Tyrol. Vi
boede i en bette bondeby der pudsigt nok hed
Kals Grossdorf, og da vi nu var i dette område
var der stemning for i ugens løb at arrangere
en to dages tur til østrigs næst højeste tinde,
Gross Venediger 3.674 m. Ca. halvdelen af tur-
deltagerne var varm på denne top tur. Det bør
lige nævnes, at det blev et hold af veltrænede
Hsok venner – gennemsnits alderen var ca. 50 år.
Overnatnings aftale kom i orden med Defreg-
ger Haus 2.962 m. som også rådede over loka-
le bjergførere til anden dagens strabadser. 
På en solrig onsdag i september, blev turen
gennemført.
På den afsluttende festaften, holdt Finn
Møgelvang på sin sædvanlige lune og charme-
rende måde, en meget humoristisk tale,
omhandlende hans oplevelser på 2 dages turen.
Overskriften lød som følger: 
”Felttoget til Gross Venediger”
Det mandskab der havde meldt sig frivilligt til
denne opgave, blev i bus transporteret til vores
udgangspunkt i Virgental 1331m. Kommando-
en var overgivet til formand John og oberst
Hansen. I det flotte vejr var der en sand strøm
af andre enheder der havde samme hensigt
som os. Vore ”fjender” hollændere og tyskere
forsøgte flere gange at overhale vores vel-
trænede mandskab for at komme først op til
vores kantonnement.

Vores to dygtige strateger fremlagde en snedig
taktik. De lette og yngre i vores enhed skulde
agere stormtropper, medens vi andre skulle
sikre deres fremrykning fra højre flanke. Med
denne snedighed lykkedes det for os at erobre
vores sovepladser i kantonnementet – for næsen
af vore ”fjender”.
Fra mit anviste natteleje i krog nr. 4 kunne jeg
høre at der fra vores kvindelige rekrutter var
megen fnisen og rumsteren fra deres krog i nr.
2 og 3. Det viste sig, at de var mere bange for
at der var lus og lopper i tæpperne end de var
bange for vores ”fjender”, som nu var ved at
møve sig ind i nogle af vore kroge.
Vores to dygtige ledere formand John og
Oberst Hansen havde i mellemtiden flot sørget
for at vi kunne besætte spisesalen som første
hold. Efter skafningen måtte vi trække os tilba-
ge til vores respektive kroge på 1. sal.

Næste morgen blev vi i det stille purret ud kl.
5.00. Vores to ledere havde tilrettelagt hvorle-
des vi som de første kunne erobre morgenbor-
det. Det var bælgragende mørkt, så det var
svært at kende forskel på venner og fjender.
Plan 1 –vi gik til angreb gennem køkkenet, der
var såvel kaffe og brød sat frem, vi forsynede
os godt, vore tropper skulle jo have noget i
skrutten.

Plan 2 var nu hvorledes vi kunne tilegne os
lokummerne ?
Der var en ENDEløs kø- så det blev en ENDE-
løs kamp som vi ENDElig kunne trække os
sejrrigt ud af.
Kl. 6,00 var der mønstring udenfor kantonne-
mentet. Vores to fortræffelige ledere havde
haft held til at tiltrække forstærkning fra lokale
hjælpetropper disse medbragte grej så vi sik-
kert kunne gennemføre vores angreb på top-
pen, hvortil der var en stigning på 712 m.

Turen gik over sneklædte gletchere. For at
kunne holde sammen på vores enhed blev vi
bundet sammen i bundter med ca 12 i hver
deling. Vores ”fjender” stod noget slukørede,
da de så hvor stærkt armerede vi var.

Efter et par timers vandring og springen over
gletcherspalter og balanceren på isgrater kunne
vi glade konstatere at vi havde vundet felttoget
til Gross Venediger, og bemærk — uden tab af
mandskab.
I rodekolonne begyndte vi derpå en nedstig-
ning på 2.343 m. og nåede i afslappet tempo
ned i Virgental hvor vores egne hjælpetropper
havde ventet på os. En stor tak til vores to
ledere, formand John og oberst Hansen for et
veldisciplineret og veltilrettelagt Felttog.
Gengivet med hjælp fra fam. Knudsens video.
Red.  

H.S.O.Ks Venner.
Vellykket midsommer arrangement.
Det årlige O-løb og Grill arrangement blev
afviklet den 20. juni i strålende vejr. 45 delta-
gere var kl. 17.oo klar til at starte ud på Laus
Seirs 5 km. O-bane i
Teglstrup hegn samt
en 3 km.gå bane i
park-
området ved Marie-
lyst Slot. Gå banen
havde opgaver der
skulle løses, temaet
var:” Hvor godt ken-
der du Hsoks venners
formand,” Anni
Nørregaard. Der var
kamp til målstregen i

alle klasser Dameklassen havde Mette Bertram
som vinder med Inge Olsen lige i hælene og
hos herrerne var det
Jakob Vang der trak det
længste strå. Gå banen
havde Eva Mûllerts som
vinder og med Lis Hus-
ted som nr. 2 begge hav-
de 8 rigtige ud af ti på
tipskuponen.

Ved 19 tiden var grillen gloende varm takket
være Werner Runds omsorg. Deltagernes med-
bragte Grill mad blev gjort spiseklar. Der var
flot dækket op i ”Gildesalen” og kiosken hav-
de god afsætning på det drikkelige. Et par san-
ge blev der også hevet i land og med et var
kaffen klar.
Det perfekte arrangement sluttede da klokken
nærmede sig 23,00
Grill pølser i etager:
Alle sejl var sat til ved Hsoks store løb i Horn-
bæk plantage.Kiosken bugnede med kaffe- øl
og vand samt stort udvalg i kager og slik. Telt-
holder Werner og Erling havde , i det fine
sommervejr, fyret godt op i grillen og det store
udvalg i pølser lå salgsklar i flere etager.Ved
salgsdisken var glade og venlige ekspedienter
og i anledning af det store antal svenske O-
løbere var der minsanten også en svensk talen-
de biträder anstelt, - Gunnel. Ved lukketid var
der tyndet godt ud i varebeholdninger og pen-
ge i kassen til HSOKs venner.

Næste HSOK venne arrangement:
28. aug.: Afrejse ”Alpetur” nr. 22. – Hjem-
komst 6. sept. Turen går til dolomitterne. Der
bliver hovedkvarter i byen Vigo i Fassatal –
øst for Bolzano. Jakob Vang har tilrettelagt
vandreturene –
der bliver 3 kategorier: en lang – en mellem –
samt en kort tur – at vælge imellem. Holdet
bliver i ugen indkvarteret på hotel ”Crescenzia
”. E-mail: info@hotelcrescenzia.com

HSOK’s VENNER
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"Espergærdeløbet" - en som-
merdag i paradis

200 aktive atleter deltog søndag den 7.
juni i "Espergærdeløbet" - Fjerde afde-
ling af Craft Grand Prix 2009 - Nye atle-
ter på podiet!

Endnu et af Craft
Grand Prix seriens
smukke løb, en skøn
rundstrækning i og
omkring Egebæks-
vang i Espergærde,
viste sig i år fra
noget af den bedste
side, man som aktiv
løber kan ønske sig:
Dejligt sommervejr
og ingen vind! Om
det var det skønne
sommervejr, der lok-
kede de friske løbere
i skoven, skal være
usagt, men det var et
rigtig flot og stort
felt, der snoede sig
gennem den kupere-

de sommerskov, for-
tæller Stig Johansen fra arrangørgruppen,
der omfattede Puls 3060 & HSOK Helsin-
gør.
Igen fik Craft Grand Prix seriens løb en ny
vinder på herresiden. I Kenneth Rasmus-
sens og andre favoritters fravær, løb Lasse
Lyhne, Running Rhino Elite, med sejren -
ikke overraskende, men alligevel bemær-
kelsesværdigt. - Lasse Lyhne har i de tidli-
gere løb placeret sig på fornemme toppla-
ceringer. Lasse Lyhne gennemførte det 5
km lange og kuperede løb i tiden 16:53 -
En rigtig flot præstation.
Nummer to i løbet blev Lasse Wester,
Es'erne. Lasse Wester kom i mål i tiden
17:13. Lasse Wester lå længe og kæmpede
for at holde trit med Lasse Lyhne, men
endte med at løbe på mellemhold. Rolf
Lund, HSOK Craft.se, blev nummer tre i
tiden 17:28 - Også en rigtig flot tid, der
kom i hus via et veldisponeret løb og ruti-
ne. Rolf Lund måtte dog kæmpe for sin
podieplacering med en anden garvet atlet;
Jørgen Olsen, HSOK Craft.se. Jørgen
Olsen, der tidligere i sin løbekarriere har
vist flotte resultater, er atter på banen. Jør-

gen Olsen gennemførte i tiden 17:30.
Patrick Mølholm, HIF Atletik Dreamteam,
blev en flot nummer fem i tiden 17:36 - en
rigtig fin præstation af Patrick Mølholm,
der i år virkelig har fået flyttet grænserne
for sin formåen.

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev Malene Munkholm,
Sparta Allstars Mix - Hun vandt på for-
nemmeste vis i tiden 19:33 - 1 minut og 12

sekunder foran
nummer to og
nummer tre - hen-
holdsvis Rikke
Christensen, HSOK
Mix og Anette
Hansen, MK70
Mix. De to kæmpe-
de længe om podi-
eplaceringerne og
det var først på de
sidste 500 meter, at
Rikke Christensen
fik rystet den ruti-
nerede Anette
Hansen af. De kom
i mål i henholdsvis
20:45 og 20:53. -
Fint at se, at Rikke

Christensen er på vej tilbage efter en min-
dre down periode og også flot, at den
mere erfarne Anette Hansen stadig kan gi'
de unge løbere baghjul.
Nummer fire i kvinderækken blev Dorthe
Frydendahl, Es'erne, i tiden 21:12 - En rig-
tig fin præstation af Dorthe Frydendahl,
der i år har løbet rigtig stabilt med toppla-
ceringer til følge. På femte pladsen kom
Rikke Kofoed Larsen, O-Racerne, i tiden
21:23. Rikke Kofo-
ed plejer at ligge i
top tre, men var
lidt uoplagt i Ege-
bæksvang. 

Børnerækken
Vinder af børne-
rækken for dren-
ge blev Jakob
Karlsen, Stald
Hylle. Han vandt
suverænt den 1,3
km lange rute
rundt i Egebæks-

vang i den fine tid 5:35. Nummer to blev
Nicholai Wester, De fire Es'er, i tiden 5:48.
Men podieplaceringen kom først i hus
efter en hård dyst med Patrick Møller, Cir-
kus Tornehaven, der kom i mål i tiden
5:51. Oscar Kristensen blev nummer 4 i
tiden 6:01. Mens Oscar Jensen gennemfør-
te i tiden 6:20. Det rakte til en femte plads. 
Hurtigste pige blev Signe Ebstrup Bitsch, i
tiden 5:01, der samtidig rakte til en samlet
anden plads i børnerækken. Super flot
løbet af Signe Ebstrup Bitsch. Maja Brinch,
Team Niceone, blev nummer to i tiden
5:34. Maja Brinck lå længe og kæmpede
om placeringen med Sara Arhnung, der
gennemførte i tiden 5:40. Astrid Arhnung,
blev nummer fire efter en rigtig opsliden-
de dyst med Sofie Møller, Cirkus Torneha-
ven. De kom i mål i henholdsvis 6:11 og
6:13.

Craft Grand Prix 2009

“Espergærdeløbet”
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HSOK placeringer
Hvordan gik det ellers for de friske
HSOK atleter?
På herresiden blev det som nævnt til rig-
tig flotte topplaceringer for Rolf Lund og
Jørgen Olsen, men også unge Thygesen;
Kristoffer løb et flot løb og blev samlet
nr. 10 i tiden 18:02. 
Lars Røpke, der også træner flittigt, blev
nr. 12 i tiden 18:16 - Endnu en flot
præstantion af Lars. Motionsformanden
havde også fundet sine gamle og mølæd-
te løbesko frem og gav den gas! - Det
resulterede i en flot 15. plads i tiden
18:56. Men den gode Johansen måtte dog
længe kæmpe med Michael Bentzen, der
løb endnu et rigtig godt løb og kom i mål
på en samlet 17. plads i tiden 19:04. 
Ditte Holme, der har været en del plaget
af skader på det sidste, kæmpede sig til
en fin 7. plads i tiden 22:00. Helle Svend-
sen, der også gi’r den gas i forbindelse
træningen løb et fint og blev samlet nr. 8
i tiden 22:27. Linn Bertram blev nr. 10 i
tiden 22:55, mens Linda Hansen, der
også har været yderst flittig med trænin-
gen blev 12 i tiden 23:09. 
- Alt i alt rigtig flotte præstationer! - Men
det er dog mest bemærkelsesmæssigt,
hvor godt det går for vores friske kvin-
der”!- Super sejt og dejligt at opleve!

Næste løb
"Beach Run" - Hornbæk Strand
Næste løb i Craft Grand Prix er torsdag
27. august. kl. 18:30, hvor det er HSOK,
der arrangerer "Beach Run" - Et rigtigt
smukt løb, hvor der løbes på stranden
fra Hornbæk Havn mod
Villingebæk/Dronningmølle og retur ad
stier og gennem klitterne - Et rigtigt flot
og anderledes løb. 
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!

Den samlede resultatliste kan ses på 
HSOK's hjemmeside:hsok.dk.

Johansen

Craft Grand Prix

2009
“Espergærdeløbet”-

fortsat...
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Når dette læses er “2. halvleg “ af
Craft Grand Prix så småt ved at blive
skudt godt i gang med “Beach Run” i
Hornbæk.
Femte afdeling i dette års Craft Grand
Prix bliver afviklet torsdag den
27.august. - Et spændende og sejt løb
på stranden og i klitterne ved Horn-
bæk Havn. 
Jeg håber, at rigtig mange af HSOK’s
friske atleter vil være tilstede og delta-
ge i arrangementet enten som hjælpe-
re eller som aktive! 
I næste nummer AF “SOKKEN” vil
der være et “referat” fra det for-
håbentlig vellykkede arrangement
med masser af flotte præstationer fra
HSOK’s side!
Efter den fine start på løbs serien -
med over 500 deltagere i de første fire
løb - håber vi at se rigtig mange og fri-
ske løbere/motionister i de kommen-
de Grand Prix løb.
Sjette løb i Craft Grand Prix 08 er “fit-
nessdk løbet”, der afvikles tirsdag den
15. september.
Start og mål er ved fitness dk på Røn-
nebær Allé. Der skal løbes rundt i
nærområdet omkring "Jyllands kvar-
teret" - Haderslevvej, Fredericiavej,
Århusvej og Smørhullet. - En frisk og
meget spændende rute! - Igen kan vi
kun opfordre til, at man deltager i
løbet enten som aktiv udøver eller
som aktiv hjælper!! - Der er et meget
stort behov for specielt vejvisere til
dette løb, så kom ud af busken! ALLE
KAN ALTSÅ GODT STÅ MED ET
FLAG I HÅNDEN!

Johansen

Craft Grand
Prix 2009
“Anden halvleg”
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Motion

Af Kurt Jørgensen

Deltagere fra HSOK var:
Henning Jørgensen (69)
Erik Skovbøg (67)
Esben Pedersen (67)
Kurt Jørgensen (67)
Kenno Flintrup (64)
Jørgen Bang (63)
John Pihl (63)
H.H. Olsen (57)

Vi havde denne gang valgt en af Dan
Frost’s hårdeste ture, nemlig ALPETU-
REN hvor vi stiftede bekendskab med
mange af de kendte tinder fra verdens
hårdeste cykelløb Tour de France.

Vi ankom
noget forsinket
til Mouters
hvor vi boede
2 dage. Efter
lidt mad blev
cyklerne klar-
gjort og vi var
klar til de
første bjerge,
som gik til skisportsstederne Meribel
og Courchevel. 42 km, 976 hm. 
Mange fik problemer i den stærke var-
me, 37 gr. og bagende sol.

2. etape måtte udskydes da det regnede
kraftigt, men ved middagstid kom det
gode vejr igen, så vi kom ud til en lidt
forkortet tur på 43 km med 932 hm.

3. etape. Vi skulle skifte hotel og køre
via Col de Madeleine til byen Saint-
Jean-de Maurienne, hvor vi boede i 3
dage.
Vi HSOK’ere kørte i gruppe 3, bortset
fra Skov-
bøg og Jør-
gen Bang
som sam-
men med 2
andre hav-
de haft lidt
besvær
med bjer-
gene. De
kørte i en
nyoprettet gruppe 4, og startede 45 min
før os andre HSOK’ere.
Etapen var på 93 km. og 1772 hm.
Stigningen op til Col de Madeleine var
lang og hård, 22 km med stigninger
mange steder på 12%. Der var lovet
regn, men heldigvis holdt det tørt, men
jo højere vi kom op, jo mere tåget blev

det. På toppen var der kun sigt på 30 m.
De første dage var det Kenno og Pihl
der viste gode klatretakter. Her på
Madeleine startede Kenno lige så snart
vi nåede foden af bjerget, fast besluttet
på at hente
Bang og Skov-
bøg. Han nåe-
de dog ikke
Skovbøg, der
stolt var kom-
met først op,
men 45 min er også et godt forspring.
På toppen holdt Dan Frost’s kone Isa-
bella med ledsagerbilen, så vi kunne få
tørt tøj på, samt en uundværlig regnjak-
ke. Det var hundekoldt at køre ned,
mange måtte af og banke næver.

4. etape. Det bliver hårdere og hårdere. 
75 km. 2042 hm.
Dagens etape gik over Col du Glandon
- Col du la Croix de Fer. En lang opkør-
sel med 14% på de sidste 3 km. 
Kenno nåede heller ikke Skovbøg denne

Skovbøg og Bang startede i gr. 4
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gang, selv om 4. holdet kun havde fået
40 min. forspring.
Efter at have nydt frokosten og et fanta-
stisk skue over alle bjergene ventede en

meget lang nedkørsel. 
I bunden blev der samlet op. Hermed
var det ikke slut, et bjerg på 6 km vente-
de, op til et skisportssted Alblez-Mon-
trond hvor vi holdt en velfortjent kaffe-
pause. 
4. holdet sprang dog dette sidste bjerg
over og kørte lige hjem.

5. etape. Hviledag blev der sagt, der
skulle restitueres!! Der var 3 forslag, og
vi valgte selvfølgelig den hårdeste og
stejleste for den så meget spændende
ud. Etapen var kun på 40 km., men hav-
de alligevel en 15 km stigning med 1500
hm. og 12% mange steder, så vi blev rig-
tig restitueret!

6. etape “kongeetapen”
Vi skulle fra Saint-Jean-
de Maurienne til vores
nye hotel på Toppen af
Alpe d’ Huez via Col du Telegraf, Col

du Galibier. En tur på 110 km og 3500
hm.
Det var strålende sol, så en hård dag
ventede forude.

Kenno startede sin sædvanlige jagt på
Skovbøg lige fra starten af Col du Tele-
graf. Hold 4 fik (kun 35 min.s forspring)
denne dag. Kenno hentede Skovbøg lige
før toppen af Galibier, men Skovbøg
havde luret den og kunne med en spurt
nå toppen som første mand. 
På 3. holdet sparede vi på kræfterne og
samlede op for hver 5 km. 

Efter en lang hård opkørsel, mange ste-
der med 14%, nåede alle hold op på
turens højeste punkt 2645m over havets
overflade. På tilsvarende tur året før
havde det sneet og alle var meget for-
komne, men denne gang var det strålen-
de solskin og varmt. Vi holdt frokost og
nød den storslået udsigt, inden den lan-
ge 45 km. nedkørsel til bunden af sidste
opkørsel, det frygtede bjerg: Alpe d’
Huez.
Troede man at man kunne slappe af på
nedkørslen, tog man gruelig fejl. Der
var modvind og der blev gået til stålet
og feltet delt op i mange smågrupper. 
Vi samles alle ved foden af bjerget, tem-
peraturen viste 37 gr. Flasker blev fyldt,

energibarer og gel fyldt på. Hjelmen tog
Isa med i følgebilen.
Alle startede samtidig, men inden det
første sving var der stor spredning. Det
var tydeligt at se hvem der havde brugt
for mange kræfter på de første 100 km
vi havde tilbagelagt.
Kenno startede som sædvanlig med sit
malende tråd og forsvandt hurtigt opad
og var væk. Utroligt at han kunne blive
ved!
Maleren hang lidt og hurtigt sakkede
Skovbøg og Bang bagud. Henning, Pihl
og Esben gik forbi undertegnet, men
allerede efter et par sving måtte Pihl og
Henning af og hvile på kantsætningen.
Heden var voldsom, min computer
viste nu 42 gr. solen bagte ubønhørligt.
Efter et par sving hentede jeg Esben
som stod og dukkede hovedet i en af de

Fortsættes næste side
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mange kilder der løb ned af bjergsiden.
Jeg blev på cyklen hele vejen og hentede
den ene efter den anden som enten sad
eller lå i græsrabatten og sundede sig.
Nu manglede jeg kun Kenno af HSOK’
erene og 5 km før toppen kom han
gående. Spurgte i forbifarten hvorfor
han gik, -han skulle drikke og havde
svært med at drikke mens han kørte.
Det varede ikke længe før jeg hørte ham
med sit kraftige tråd passere mig og for-
svandt hurtigt og var væk. Jeg tænkte at
med det tråd, var det ikke sidste gang

jeg så ham, og ganske rigtigt, 1 km. før
toppen måtte han af og gå igen og med

stor fornøjelse kom jeg
først op af HSOK’erne i
en tid på 1:30. Kenno
satte 10 min. til på det
sidste stykke. Kun 1
min. efter Kenno kom
Esben i mål. 

Skovbøg og Jørgen
Bang kom overra-
skende op som nr. 4
og 5. Bang var ved at
køre sig i form efter
at have haft det svært
på de første dage. Det blev bedre efter
at få skiftet tandhjul til et lavere gear.
Tiderne blev hhv. 1:52 og 2:10. Maleren

kom i: 2:20. Hen-
ning i 2:24 og Pihl
2:25.
de 3 sidste døjede i
varmen og holdt
hvil flere gange.
Vi kom dog op alle
sammen godt træt-
te og besluttede alle
at droppe den sid-
ste etape og lege
turister i det store
skiområde.

En stor tak til Dan og Isa. Frost og hans
2 dejlige guider Tua og lars Terp og
sidst men ikke mindst Dans nye chauf-
før Kim som med sit gode humør
bidrog til en helt igennem god tur man
vil huske hele livet.
Også en tak til vores gode venskab og
hjælpsomhed (mobning) mm.

De 4 første HSOK’ere på “Kongeetapen med mål på Alpe d’ Huez

Esben knoklede for 
at hente Kenno

En hård dag var slut, selv Dan var godt
brugt

Vi havde igen fornøjelsen at ha’ Tua som
guide

Pihl op mod Col du Glandon, med 
Mont Blanc i baggrunden

Maleren og Henning havde deres ind-
byrdes kamp
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Isa og Jørgen Bang på toppen af Col du Galibier
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Skiudvalget
Formand:
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
Alpininstruktører:
Finn Postma
Ålsgårde Stationsvej 12
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 70 95 12
E-mail: postma@mail.dk
Stine Laforce
Jernbane Allé 35B
3060 Espergærde
Tlf.: 49 16 11 92
E-mail: Stine@laforce.dk

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

--Rul med Holm-sport!

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

Ring og hør mere!

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

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

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

Tænker du på vinter, skiture, Vasaløb 
eller blot på afvekslende træning?- 

Så må du også prøve at løbe på rulleski

HOLM SPORT

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

30 år med rulleski!

HSOK Cykelenkeltstart
Tirsdag, den 15. september 2009 med 1. start kl. 17.30 afhol-
der HSOK og Cykelklubben Kronborg den årlige enkeltstart,
hvor også gæster er meget velkommen til at deltage.

For dels at øge sikkerheden for deltagerne, men tillige for at opnå
et bedre overblik omkring målgang, har vi besluttet at ændre
stævneplads – og dermed start og mål – fra parkeringsanlæget i
krydset Esrumvej og Hornbækvej til Borsholm Forsamlings-
hus.
Som nævnt går 1. start kl. 17.30 og der vil være 30 sekunder
mellem hver start.
Ruten er den samme som i tidligere år, dog at der nu startes på
vejen mod Nygård indtil Esrumvej, hvor der drejes til højre helt
ud til krydset Esrumvej/Hornbækvej, hvor der køres til højre
mod Hornbæk hvorefter der efter ca. 2 km. drejes til højre mod
Borsholm, hvor vejen følges frem til start-og målområde, hvor-

efter der køres en tur mere – i alt ca. 23. km.

Tilmelding kan ske til på
liste i klubgården eller til
Finn Postma:
postma@mail.dk
Deltagergebyret, der er gæl-
dende for alle, er fastsat til
kr. 20,- til dækning af udgif-
ter til fortæringen efter
løbet, hvor der vil være øl,
vand og kage.

Så vel mødt den 15.09 og husk at medbringe cykel, cykelhjelm
samt kr. 20,- og husk også, at der er forbudt at ”ligge på
hjul” (mindst 20 meters afstand).

Postma
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Morakkerrliste for HSOK's træningsløb pr. 30-06-2009
Der manglede dato på nogle startlister, men jeg tror det er blevet korrekt.
Banelægger får 2 point Øst PC PC PC PC  Rev. 18-07-09 Jørgen Jensen
Navn I alt 11/1 25/1 7/2 14/2 21/2 28/2 9/4 10/4 12/4 13/4 21/4 28/4 5/5 19/5 26/5 9/6

Deltagere i alt: 46 17 26 54 11 44 178 188 199 200 59 58 45 28 43 40
HSOK deltagere: 26 13 9 20 10 9 36 37 37 38 28 36 45 20 23 20

1 Henrik Poulsen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jørgen Jensen 12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Lene Jensen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Peter Larsen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Karina Dixen 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Lasse Nilsson 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
7 Malhte Poulsen 10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Flemming Wendelboe 9 2 1 1 1 1 1 1 1
9 Gerda Jensen 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Jan Larsen 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 John Miené 9 1 1 2 1 1 1 1 1
12 Laus Seir 9 1 1 1 1 1 2 1 1
13 Minna Warthoe 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Preben Brinch 9  1 2 1 1 1 1 1 1
15 Rolf Lund 9  1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Eva Müllertz 8 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Jørn Steffesen 8 1 2 1 1 1 1 1
18 Janne Virkelyst 7 1 1 1 1 1 1 1
19 Jette Lassen 7 1 1 1 1 1 1 1
20 Bo Bertram 6 1 1 1 1 1 1
21 Hans Lassen 6 1 1 1 1 1 1
22 Henning Jørgensen 6 1 1 1 1 1 1
23 Ina Virkelyst 6 1 1 1 1 1 1
24 Sara Brinch 6  1 1 1 1 1 1
25 Stine Berg Sørensen 6 1 1 1 1 1 1
26 Søren Østergaard 6 1 1 1 1 1 1
27 Tommy Jensen 6 1 1 1 1 1 1
28 William Bertram 6 1 1 1 1 1 1
29 Carsten Agger 5 1 1 1 1 1
30 Hans Jessen Jensen 5 1 1 1 1 1
31 Inge Olsen 5 1 1 1 1 1
32 Jakob Vang 5 1 1 1 1 1
33 Karen Østergaard 5 1 1 1 1 1
34 Knud O. Engelsholm 5 1 1 2 1
35 Lisette Drejer 5 1 1 1 1 1
36 Michael Rasmussen 5 1 1 1 1 1
37 Mogens Waidtløw 5 1 1 1 1 1
38 Morten Wendelboe 5  1 1 1 1 1
39 Ole Hansen 5  1 1 1 1 1
40 Ruth Waidtløw 5 1 1 1 1 1
41 Torben Bagger 5 1 1 1 1 1
42 Arne Olsen 4 1 1 1 1
43 Bent Christensen 4 1 1 1 1
44 Birgitte Krüger 4 1 1 1 1
45 Ditte R. Petersen 4 1 1 1 1
46 Mathilde Poulsen 4  1 1 1 1
47 Mette Bertram 4  1 1 1 1
48 Tine Virkelyst 4  1 1 1 1
49 "Røde" 3 1 1 1
50 Bendt Nielsen 3 1 1 1
51 Flemming Larsen 3 1 1 1
52 Inga With 3 1 1 1
53 Jens V. Nielsen 3 1 2
54 Leif Kofoed 3 2 1
55 Mette Hansen 3 1 1 1
56 Nanna Kanneworff 3  1 1 1
57 Niels Bohse 3  1 1 1
58 Ole Vexø 3  1 1 1
59 Palle Breuning 3  1 2
60 Stig Johansen 3  1 1 1
61 Torben Caroc 3  1 2
62 Torben Seir Hansen 3 1 1 1
63 Andreas Kanneworff 2 1 1
64 Anni Nørregaard 2 1 1
65 Benny Olsen 2 1 1
66 Bjarne B. Jensen 2 1 1
67 Casper Lafrenz 2 1 1
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Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

Running Rhino
- specialbutik til løbere

Vi leverer fundamentet for
de gode løbeoplevelser

Running Rhino tilbyder alt inden-
for udstyr til løb, gang og gene-
relt til aktiv fritid og hverdag.

Hos os får du en grundig løbesti-
lanalyse før du køber løbesko,
og vi kan på den måde tage
udgangspunkt i den enkelte kun-
des specifikke behov.

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

Via Running Rhino fysioterapi
har vi de bedste muligheder
for at tilbyde vores kunder for-
byggende og akut skadesbe-
handling.

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


