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

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

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

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

49219714
29 78 00 31
49 21 41 35
49 20 26 06

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

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

hsok-tilmelding@stofanet.dk

3000 Helsingør
Gurrevej 116 b
Ydonsvej 14
Abilgårdsvej 19
Gl. Hellebækvej 19 d

49 26 38 03
49 20 36 28
25 32 67 39
49 21 84 86

eva.mullert@email.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

olai@stofanet.dk
hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand:
Kasserer:

Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B.
Anna Lise Lyk Stampetoften 38

Stof til Sokken sendes til følgende:

Faste træningstider:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76
Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Orientering:

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk
Tlf.: 29 78 00 31
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 til SOKKEN sendes kun
til een person!
Indsendte billeder der bliver brugt
i bladet bliver honoreret med kr.
10,- forsidebillede med kr. 100,Du skal selv meddele kasséren
hvor mange billeder du har haft i
bladet.
Billeder sendt over nettet skal
have en opløsning på 150-200
pix/tomme (DPI) og sendt som
JPEG.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til Kurt
Jørgensen. Uopfordrede billeder
bedes indeholde tekst og/eller
navn.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument. Billederne
skal også vedlægges separat i den
rigtige opløsning.
Er du i tvivl, ring til Kurt

Klubbens
trænere:
Ungdom:

Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 17.00
Tirsd.: kl. 16:45
Onsd.: kl. 09:00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 17.00
Fred.: kl. 10.00
Fred.: kl. 13.30
Lørd.: kl. 09.30
Lørd.: kl. 11.00
Lørd.: kl. 13.00
Sønd.: kl. 09.30
Sønd.: kl. 10.00
Sønd.: kl. 10.00

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

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

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
Kurt Jørgensen

Forsidebilledet
Arne Olsen fra HSOK’s påskeløb
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Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31
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

Cykling
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

SOKKEN
Jeg skal dog også nævne, at jeg endnu ikke har drøftet
sagen med den øvrige bestyrelse, men at dette snarest vil
ske, så ovennævnte bemærkninger og kommentarer er alene mine egne.
I referatet fra Idrætsudvalgets møde den 25. maj kunne jeg
se, at Skov-og Naturstyrelsen tillige havde rettet en økonomisk henvendelse til kommunen i forbindelse med ønsket
om anlæggelse af 2 "sundhedsspor" i kommunen, hvor
Teglstrup Hegn måske kan blive det ene sted?
Jeg har bemærket, at disse "sundhedsspor" allerede er etableret i Store Dyrehave ved Hillerød og at disse spor vel i
det væsentlige skal bruges til at motionere på! Ved starten
af sporet i St. Dyrehave, hvor starten markeres af et
udmærket "læhus", hvori er ophængt en masse gode sundhedsråd, herunder tavler med oplysninger om kondital og
BMI-tal , så det er vel noget lignende, der er planer om at
etablere i vores kommune.
Jeg må sige, at alle former for at motivere mennesker til at
motionere er af det gode, hvilket også gælder nævnte
"sundhedsspor". Det jeg måske kan savne i denne sag er,
hvordan man får motiveret dem, der virkelig burde motionere til at gøre det, herunder fastholde motionen.
Jeg kan oplyse, at jeg nu har meddelt kommunen, at vi i
HSOK allerede har en slags "sundhedsspor" i form af faste
poster i 3 af vore nærskove, et program de skal være meget
velkommen til at integrere i det nye tiltag.

Der plejer altid at ske noget særligt, når jeg en gang imellem rejser på en lille ferie. Sidste år i maj, hvor jeg som nu,
var på ferie på Mallorca, kom jeg, som nogen måske kan
huske, ud for et mindre cykelstyrt, som dog kostede mig 8
dages ophold på et af øens hospitaler.
Denne gang slap jeg dog igennem uden uheld af lignende
art, men alligevel er der så indtruffet et andet "uheld" nemlig dette, at kommunens Idrætsudvalg på deres møde den
25. ds. delvis har forkastet vores ansøgning om at betale
halvdelen af det beløb, som vores projekterede renoveringsopgave af klubgårdens bade-og omklædningsfaciliteter var fastsat til.
Og hvorfor nu dette afslag? Ja, der bliver jeg jer svar skyldig! Bevares, jeg kan i mødereferatet læse, at Forvaltningen
overfor Idrætsudvalget indstiller, at der bevilges det beløb,
som HSOK har ansøgt om, selv om Forvaltningen dog
mener, at klubgårdens nuværende fysiske tilstand er funktionsduelig og at de ønskede forbedringer alene er et kvalitativt løft af rammerne, men at dette løft vil være med til at
give foreningens medlemmer opdaterede omklædningsfaciliteter, der kan imødekomme fremtidens behov til denne
type faciliteter.
Denne indstilling fra Forvaltningens side var dog ikke tilstrækkelig for Idrætsudvalget, der "kun" ønsker at støtte
projektet med kr. 100.000,-, hvor vores ansøgning var sat til
kr. 185.000,-, hvilket sidstnævnte beløb udgør 50 % af den
samlede anskaffelsessum.
Som udgangspunkt må jeg sige, at jeg er skuffet over denne afgørelse, især når man tænker på, at ejendommen tilhører kommunen, herunder at denne jo er bygget for mange år siden i hvilken forbindelse man jo kan se nogle
skrækkelige eksempler på her i vores kommune, hvad der
kan ske, hvis man ikke vedligeholder kommunale bygninger i tide! At vi 3 personer i renoveringsudvalget så har
brugt en masse kræfter på at få udarbejdet projektet, herunder indhente tilbud fra håndværkere, et arbejde som nu,
hvis vi ellers går videre med sagen, skal starte forfra, nævner jeg blot for god orden skyld.

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

Fortsat god sommer (hvis det altså bliver sommer!)
Flemming Larsen

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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FAST POST

Indmeldte (6 stk.)

Her er vist en af de 87 faste
poster, som netop er udsat i
Teglstrup, Nyrup og Egebæksvang. De venter kun på
at få besøg af dig og dine
venner. Læs mere herom på
side 10.

Roland Haraldson (Senior)
Viborgvej 41
3000 Helsingør

TRÆNINGSLØBENE

Steen Holmberg (Senior)
Chr. Rasmussensvej 25 1tv.
3000 Helsingør
Palle Risager Schalck (Senior)
Nordvej 35 3th
3000 Helsingør
Allan Nielsen (Senior)
Abildgårdsvej 31
3000 Helsingør
Lone Dam(Senior)
Mikkel Dam (Ungdom)
Lindevej 12
3060 Espergærde
Adresseændringer (1 stk.)
Knud O Engelsholm
Fredensvej 65
3060 Espergærde
(Ungdom: Til og med 20 år)
(Senior: Alle andre)

– er de kun for de
få??

Noget kunne tyde på det.
Hvis vi ser bort fra træningsløbene, da sneen lå højt, og
fra påskeløbene og klubmesterskabsløbet, så har der i
snit kun været 18 HSOK-er til
træningsløb her i foråret her
inden vi har taget hul på juni.
Det er en tilbagegang, hvor
der tidligere var ca. 25 i gennemsnit. Her 18/5 med høj
sol og få dage før divisionsmatchen var der kun 15 fra
HSOK, men da heldigvis 6o
med til matchen.
Træningsløbene er regulære orienteringsløb i forskellige sværhedsgrader og længder og kan derfor dække alle behov. Selvfølgelig kan løbere
have brug for særlig træning i kompasgang, kortlæsning, skridttælling,
korthusk o.m.a., men det kan den enkelte selv gøre efter behov. Klubben
har ikke ansat eller udpeget særlige trænere ud over ved ungdomstræningen om torsdagen, og så den hjælp nye kan få ved træningsløbene. De faste poster er også gode til individuel træning – døgnet rundt.
Lad træningsudvalget høre om gode forslag og tanker om træningsløbene, MEN ud fra at alle nye og forbedrede tiltag kræver mande- og kvindekraft!!

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

OBS

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Torben Seir

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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I den anledning vil det glæde mig
meget, at se dig/jer til et ”åbent-husarrangement” i HSOK´s klubhus på
Gl. Hellebækvej 63 A, Helsingør
lørdag, den 24. juli 2010
Fra kl. 17.00 vil baren være åben,
og fra ca. kl. 18.00 vil jeg byde på
lidt mad og drikke.
På gensyn!
Flemming
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Aktivitetskalender 2010 for alle afd. i HSOK
Opdateres fortløbende på hjemmesiden.
Træningstider for løb og cykling, se www.Hsok.dk/ motion.
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Ungdomstræning orientering hver torsdag kl. 17-18.30

DATO SKOV

MØDESTED/oplysn.

Arrangør

05-jun
06-jun
08-jun
10-jun
11-jun
12-jun
15-jun
17-jun
18-jun
19-jun
22-jun
25-jun
29-jun
02-jul
06-jul
08-jul
09-jul
13-jul
15--jul
16-jul
16-18
23-jul
26/30
30-jul
06-aug
10-aug
13-aug
17-aug
18-aug
20-aug
22-aug
24-aug
24-aug
25-aug
26-aug
27-aug
28/29
31-aug
01-sep
02-sep
03-sep
05-sep
07-sep
07-sep
08-sep
09-sep
10-sep
11-sep
12-sep
14-sep
15-sep
16-sep
17-sep
19-sep
21-sep
22-sep
24-sep
25-sep
26-sep
28-sep

Klubgården
Start v. P.plads Strandvejen
Helsingørsvej,skovens SØ-hj.
se o-service
Ved fængslet
Nygård Skole
Strandvejen Store P.plads
Egebjerghuse 27
Gurre Kirke, Gurrevej
Edens Have, Skindersøvej
Fredensborgvej
A6 Rostgaards Stene
Strandvejen
Esrumvej Øst P.
Klubgården
Klubgården
Strandvej øst P.
Klubgården
Klubgården
Hornbækvej v. søen
Koarp Sverige
Klubgården
Etape Bornholm
Flynderrupgård
Edens Have, vi tænder grillen
Klubgården Gl Hellebækvej 65
Havreholm trekant
Klubgården

HSOK´venner
HSOK
HSOK Carsten A.
Ballerup Ok
John og Vibeke
HSOK motion
HSOK Palle
Ballerup Ok
Henning J.
Hsok Flemm/Laus
Kildeholm ok
Henning N.
HSOK Jørgen Q.
Flemming
HSOK ungdom
HSOK ungdom
Gunnel og Inge
HSOK ungdom
HSOK ungdom
Eva og Agnethe W.
Ungdom v. Minna
Søren og Karen

Espergærdeløbet
Danstrup
Bøndernes Hegn
Indelukket
Rødegårdsvej m.m.
Hornbæk Plantage
Jonstrup Vang
Nyrup Hegn
Hammermølleskoven
Stenholt Vang
Danstrup
Egebæksvang
Teglstrup Syd
Teglstrup
Teglstrup
Hornbæk Øst
Teglstrup
Teglstrup
Danstrup
Teglstrup NØ
Bornholm
Egebæksvang
Hammermølleskoven
Teglstrup NØ
Klosterris
Teglstrup NØ
Nyrup Hegn
Slaglunde Skov
Hornbæk Pl. Øst
Hornbæk
Ravnsholt
Aggebo Græsted
Horserød NØstjylland
Gl.Grønholt Vang
Aldershvile Skov
Valby Hegn
Teglstrup NØ
Rørvig Sandflugts pl.
Ravnsholt
Nyrup Hegn
Tisvilde Hegn Nord
Danstrup
Ganløse Orned
Gribskov Esrum
Teglstrup S

Krogenberg
Klosterris Hegn
Egebæksvang
St. Dyrehave
Præstevang
Rørvig Sandflugts pl.
Nyrup Hegn

Smedebakken/spejderhytten
P.plads øst, Strandvejen
Beach Run

Esrumvej dobb. P.
Voldstedet Præstemosevej
Skovbrynet 55 Bagsværd
Klubgården
Bregnerød skovvej
Naturcentret Kongevej

Danstrupvej NV hjørne

Esrumvej P.plads øst
SameSame løbet
Krogenbergvej midt
Sdr.Strandvej P.plads
Overdrevsvej
Carlsbergvej
Gurre Kirke, Gurrevej
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Kategori

Grillfest og O-løb
Craft Grand Prix løb
Karrusel O-løb
Sommer O-cup
Grå sokker
Duatlon, løb og cykle
Karrusel O-løb
Sommer O-cup
Grå sokker
3 Skåninger + 1 Dansk
Karrusel O-løb
Grå sokker
Karrusel O-løb
Grå sokker
Sommerferie-O-løb
Sommerferie-O-løb
Grå sokker
Sommerferie-O-løb
Sommerferie-O-løb
Grå sokker
Hallands 3-dages O-løb
Grå sokker
Marathon løb
Jette
Grå sokker
Knud O. og HHJ
Grå sokker
HSOK Jens V.
Karrusel og fam. O-løb
Jørgen J.
Grå sokker
HSOK Jan og Gull-May Karrusel O-løb
Tisvilde Hegn OK
Skovcup-O-løb
Jakob
Grå sokker
KFIU
C-o-løb mellem
HSOK Knud E.
Karrusel og fam. O-løb
HSOK
Craft Grand Prix løb
Allerød OK
Skovcup O-løb
Tisvilde Hegn OK
Sensommer Cup
Peter og Annie
Grå sokker
Horsens + Pan
DM Mellem +MidgårdsFarum OK
Karrusel O-løb
Ok 73
Skovcup O-løb
Tisvilde Hegn OK
Sensommer Cup
Hans H. og Agnethe
Grå sokker
Vestsjællands OK
Kreds o-løb
Kildeholm ok
Karrusel O-løb
HSOK Minna
Familie O-løb
KFIU
Skovcup O-løb
Tisvilde Hegn OK
Sensommer Cup
Ole Vexø
Grå sokker
Farum ok
DM o-stafet
FIF
DM o-lang
HSOK Jens V.
Karrusel og fam. O-løb
OK Øst
Skovcup O-løb
HSOK
Craft Grand Prix løb
Bendt
Grå sokker
?
Divisionsmatch ?
HSOK Henning og Arne Karrusel og fam. O-løb
Skovcup O-løb
Marie og Benny
Grå sokker (17 år)
FIF Hillerød
Karrusel O-løb
Vestsjællands OK
Divisionsmatch
HSOK Jørgen J.
Karrusel og fam. O-løb

Start
10
17
17.30
10
11
17
17.30
10
9.30
17
10
17
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
17
10
17
16.30
10
17
18.30
16.30
10
17
16.30
10
17
17
16.30
10

17
16.30
18.30
10
17
16.30
10
13
17
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HSOK står til oprykningsmatch.

Der var ellers mange, der nærmest præsterede over evne. Både
Rolf Lund, 1, Bo Bertram, 2A, John Miené, 4A, Søren Agger, 7A,
Lone Dam, 7B og Malthe Poulsen, 8 blev banevindere. Lidt held
havde vi, idet Rolf slog en ung løber fra Allerød med 1 sek., hvilket blev honoreret med 2 point. Det viste sig, at Allerød var den
værste konkurrent, selv om de var færre end HSOK. Som
bekendt er det ikke bare kvantiteten, men kvaliteten, der er
afgørende.
Som en slags ubestaltet boss var der meget at glæde sig over.
Lisette, som var noget nervøs før sin allerførste konkurrence,
imponerede ved at løbe sig ind som nr. 2 på bane 6. Lone Dam,
nyindmeldt havde jeg placeret på bane 7B for ikke at overmatche
hende den allerførste gang. Det viste sig at være barnemad for
hende, da hun løb de 3 km på vanvittige 20.38. Bare rolig, Lone,
du skal nok få noget med lidt mere kød på næste gang! Både
Søren, 7A og Malthe, bane 8 viste deres evner ved at vinde klassen. Gad vidst, om ikke der har lugtet lidt svedent, hvor Malthe
har løbet, da han spænede de 2,5 km igennem på blot 13.11!

Da årets første match blev aflyst, ville matchen søndag den 30.
maj i Stenholt Vang blive afgørende for, om det blev deltagelse i
op- eller nedrykningsmatch til efteråret.
Det var med en vis optimisme i bagagen, vi drog til Stenholt
Vang. Hele 60 personer havde tilmeldt sig matchen, og selv om
nogle få blev afskåret fra at deltage, var vi ganske godt besat på
de fleste baner. Dog blev det afgørende, at Lene igen måtte kæmpe alene på bane 2 B. Ganske vist er hun god, men gøre det ud for
tre, kan hun trods alt ikke. Et par flere ungdomsløbere kunne
også have ændret ved resultatet.

Resultatet blev: HSOK-Allerød 86-100, HSOK-FSK 96-83 og
HSOK-OK73 103-61.
Det betyder, at vi sammen med Allerød skal i oprykningsmatch
mod de to nederste fra 2. div., vist nok Ballerup og Midtvest. En
oprykning kræver sejr over to af modstanderne. Det bliver nok
mere, end vi kan gabe over. Men vi vil gøre, hvad vi kan. Ved at
rokere lidt rundt med brikkerne, vi skal nok finde et par makkere
til Lene på bane 2B, og få alle brikker i spil, kan det ikke gå helt
galt.
Tak til alle, der bar, hin søndag i Stenholt Vang. Den skov var
ikke min livret. Jeg beklager, at jeg var så længe ude, at jeg ikke
fik sagt tak til jer for deltagelsen. Godt nok bommede jeg et par
gange, men det var især de med tørre grankvist-forsynede hugninger, der voldte mit bentøj problemer. Jeg skal nok skynde mig
lidt mere næste gang! Men jeg håber, rabarbertærten bekom jer
vel!
Vi ses alle, og flere til, i oprykningsmatchen til efteråret!
Eva

MASSAGE

Helsingør Therm
Har du tænkt på-

NatureLife – Klinik for Massage

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,

v/ Minna Warthoe
H.P. Christensensvej 1, 3000 Helsingør
Tlf.: 2071 9890
info@minnawarthoe.dk
www.minnawarthoe.dk

o.s.v.

Priser for HSOK-medlemmer:
• HotStone massage, 90 min., . . . . . . . . . . . . . .kr. 575,• Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min., . .kr. 500,-

49 21 22 11

• Massage, 60 min., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 300,(normalpris 400,- kr.)
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Pas på flåterne

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

Orienteringsløbere har længe
vidst at vi skulle holde øje
med tegn på borrelia når vi
havde havde haft et flåt siddende. Borrelia skyldes en
bakterie og kan let slås ned
med penicillin hvis den
opdages i tide.

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

Værre er TBE, som ramte en
skovarbejder i Tokkekøb
Hegn sidste år. TBE står for tick borne encephalitis eller på
dansk centraleuropæisk hjernebetændelse, og det er lige så
farligt som det lyder. TBE skyldes en virus og kan ikke helbredes, heller ikke med penicillin. Ydermere overføres
virusen med flåtens første bid, så det er ikke nogen hjælp
at man opdager flåten inden for 24 timer som med borrelia.

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

TBE er ikke særlig udbredt i Danmark vest for Bornholm,
så risikoen for at blive smittet er ikke stor. Statens Seruminstitut fandt dog en hel del tbe-virus da de samlede
flåter ind i Tokkekøb Hegn efter opdagelsen sidste år, så
risikoen er nok stigende.

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

Selv om man skulle blive smittet, behøver det ikke gå så
galt; især børn klarer det ofte let, men hvis man er uheldig,
kan man få varig hjerneskade af en tbe-infektion (i værste
fald kan man dø af det).

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

Det gode er at man kan blive vaccineret. Det er ikke relevant for børn under 7 år - de bliver aldrig alvorligt syge.
Større børn og voksne kan vaccineres hos egen læge. Man
skal stikkes tre gange før vaccinationen er helt effektiv:
først to gange med 1-3 måneders mellemrum og så tredje
gang næste år når flåtsæsonen starter i marts-april. Herefter revaccination hvert 3.-5. forår. Hos vores læge koster
det 350 kr pr stik for voksne, 275 kr for børn.
Seruminstituttet anbefaler at man vaccineres hvis man ofte
færdes uden for stierne i skoven. Læs mere på ssi.dk (søg
på TBE). Biblioteket har en glimrende bog: "Skovflåten, forunderlig og farlig" af Doris Nielsen og Anna Jørgensen.
Carsten Agger

Annoncer i sokk e n
Priser for 2010

1 / 1 s i d e . . . . . . . 2 , 0 0 0 kr . p r . å r
1 / 2 s i d e . . . . . . . 1 , 2 0 0 kr . p r . å r
1 / 4 s i de . . . . . . . . . . 6 0 0 k r . p r . å r
mi ni mum. . . . . . . . 5 0 0 kr . p r . å r
Henv.: Kurt Jørgensen. Tlf.: 49 21 54 32
kurt.jorgensen@it.dk
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3 Skåningar och en (gl.) Dansk

skere, hvor vi forventer op mod 800 deltagere.
Hvis nogle af jer ikke ønsker at deltage i løbet, men gerne vil give
en ”hånd med”, så giv endelig besked herom til Laus eller undertegnede.
Fl.L.

Så nærmer dagen sig til at vi atter skal arrangere vores andel af
”3 Skåningar och en Dansk”. Som i tidligere år består arrangementet af 4 etaper, hvoraf de 3 etaper foregår i Sverige, hvor disse
afvikles omkring Helsingborg.
Selve arrangementet foregår i dagene 18., 19. og 20. juni, hvor
vores del (løb) afvikles lørdag formiddag den 19. Stævnepladsen
er udset til at være omkring shelterpladsen i ”Edens Have” på
Skindersøvej, hvilket jeg kan sige er et pragtfuld område til det
formål, så selv om I måske ikke ønsker at deltage i alle 4 etaper,
så er det helt fint, hvis I er med på en åben bane i vores løb.
Jeg skal oplyse, at hvis I ønsker at deltage i alle løbene, så skal tilmeldingen ske til HSOK i Helsingborg, eller til undertegnede,
hvorefter jeg nok skal tilmelde jer
Banelæggeren i vores løb er Laus Seir, der har været banelægger
før til ”3 Skåningar”, og altid kreeret nogle aldeles pragtfulde
baner, hvilket jeg godt vil garantere, at dette også bliver tilfældet
i år, så der er en fin mulighed for alle HSOK´ere for dels at få en
god tur i skoven, men også at prøve kræfter med de mange sven-

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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Nye
NATURZONER
i vore skove.

"Naturzoner" er det vi tidligere kaldte for "vildtlommer". Navnene dækker over det samme, nemlig områder
i skovene der er fredet for o-løb, fordi naturen skal have fred og ro til at
være sig selv. Her kan dyrene søge
tilflugt, fuglene bygge rede og særlige planter undgå nedtrampning.

downloades fra klubbens hjemmeside www.HSOK.dk
under "Orienteringsløb" og "Faste poster". Det er rigtige
orienteringsløbskort i 1:10000, hvor 1 cm på kortet svarer
til 100 meter i terrænet, og alle stier, veje, grøfter, søer,
moser og meget mere er tegnet med, men på en overskuelig måde, som man hurtigt bliver fortrolig med. Signaturforklaring er på kortet eller kan ses på hjemmesiden. Man
kan godt have glæde af at have et kompas med, så kortet
altid vender rigtigt nord-syd, men ikke nødvendigt. Der er
også på hjemmesiden henvist til forslag til orienteringsløbsbaner af forskellig sværhedsgrad og længde, men det står
naturligvis enhver frit for at finde posterne i den rækkefølge, som man har lyst til.

Der er i 2002 indgået en aftale mellem DOF og Skov- og
Naturstyrelsen, der regulerer vores færden i skovene, men
således at
"o-idrættens organiserede udøvere får mulighed for at
dyrke deres idræt, og at arrangementerne gennemføres
under skyldig hensynstagen til skovens fauna, flora og
andre skovgæster".
Op til 10% af et skovareal kan være naturzone. I disse zoner må man kun færdes
på vejene, og det betyder selvfølgelig, at
der kun kan være postanbringelser på de
lettere o-baner.

“Røde” som banelægger i HORSERØD HEGN
Orienteringsløb er en meget alsidig motionsform. Det er
motion for både hjerte og hjerne for hele familien. Samtidig
med at man i praktisk tøj bevæger sig i løb eller gang, så
skal man også bruge hovedet i sin søgen efter posterne.
Det fine ved sporten er også, at der er orienteringsløbstilbud i alle sværhedsgrader og i den længde, der passer til
ens fysiske formåen. Prøv at komme til et orienteringsløb
og se mindre børn i skoven samtidig med at ældre pensionister ivrigt orienterer sig frem til posterne på de kortere
baner. Orienteringsløb er en sund familieaktivitet for flere
generationer.

Skov- og Naturstyrelsens Øresund-distrikt, som administrerer "vore" skove sendte HSOK et oplæg til nye naturzoner, som vi ikke i alle tilfælde var så glade for. I hvert fald i
to af vore skove blev o-løbsmulighedene mere eller mindre
ødelagte. Vi forhandlede stille, roligt og
sagligt med skovdistriktet og her viste
man god forståelse for vore problemer,
således at flytning, ændringer og decimeringer af naturzonerne nu har gjort alle
vore skove anvendelige. Det kræver
naturligvis, at banelæggerne udviser kreativitet og opfindsomhed, men det er der også rigtig mange i klubben, der er gode til.
Vi skal altså alle sammen respektere naturzonerne og
udbrede forståelse for deres eksistens.
Kort over naturzonerne kan ses på hjemmesiden under
"kort".
Palle Breuning

FIND VEJ i Helsingørs skove !!
Prøv at finde vej i vores nærskove ved frit at bruge orienteringsklubbens 87 faste poster i Teglstrup Hegn, Nyrup
Hegn og Egebæksvang. Kort kan frit downloades fra
www.hsok.dk

Nogle af klubbens morakkere... Jan, Ruth og Lene
På hjemmesiden finder du også GPS-koordinater for de
enkelte poster. Fint for dem, der har lyst til at bruge den
form for orientering

Helsingør Ski- og Orienteringsklub - HSOK - har nu flyttet
de 87 faste poster i de tre nærskove til nye placeringer. De
faste poster er ca. en meter høje rødmalede pæle med en
hvid top og er derfor tilpas synlige i skovene.

HSOK er glad for at kunne tilbyde helsingoranere i alle
aldersklasser at komme ud i skovene til motion døgnet
rundt med udfordrende oplevelser med kort og kompas i
hænderne. Brug tilbuddet.
Træningsudvalget.

Kortene med postplaceringerne indtegnet kan frit og gratis
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Tips og Tricks

Hjemme i lænestolen kan jeg på kortet finde grøftekrydset,
som lå skjult under postcirklen. Hvornår mon banelæggerne lærer at bruge den funktion i “condes”?

Til DM ultralang var der i år samlet start. Ret tidligt løb
jeg alene i spidsen, men jeg vidste ikke hvor langt mine
konkurrenter var efter. Og der var ikke løbet mere end
knap halvdelen, da jeg begyndte at blive nervøs for om jeg
kunne holde hele vejen hjem. Det fik indflydelse på min
måde at løbe på. I starten havde jeg løbet uden den store
sikkerhed, for at vriste mig løs fra feltet, nu skiftede jeg til
at løbe sikkert og tage lette vejvalg.

Mit stop kostede netop 15 sekunder og var i dette tilfælde
unødvendigt, men et eksempel på hvordan man kan løbe
med livrem og seler. Held og lykke til efterårets stafetter.
Rolf

Her efter sommerferien venter DM-stafet, hvor jeg håber
klubben stiller med alle de hold vi kan. Stafetten foregår jo
på Sjælland i Ganløse Orned og det burde være muligt at
tage nogle medaljer. Før DM-stafet er der Midgårdsormen,
som jeg også håber vi kan deltage i - se nedenfor. Til stafetter skal der løbes på samme måde - der skal løbes sikkert.
Vinderholdet er som regel det hold, hvor ingen har løbet
dårligt. Det var også recepten på vores ungdomsholds succes i år til SM-stafet!

HSOK SENSOMMERKLUBTUR

Til DM Mellem i Færch Plantage og Midgårdsormen i Fløjstrup skov.

Når man løber sikkert er man med på kortet hele tiden og
ikke bare det. Man har bevidst taget et bestemt vejvalg og
undervejs tjekker man om man passerer de terrængenstande, man forventer. Det kaldes at være på forkant med orienteringen. Dukker der en detalje op, som man ikke kan se
på kortet, stopper man op og overvejer om man kan være
et andet sted end man regner med. Alle kender vel at overhøre disse tidlige advarselssignaler og fortsætte. Det er
sjældent, der kommer noget godt ud af det. Et fuldt stop
koster 10-15 sekunder, men det kan være givet godt ud,
hvis det forhindrer et bom på 2-10 min. Rutinemæssigt
tager du kompasset frem og nordvender kortet. Skal kortet
drejes, må du nok påregne at bruge mere end 10-15 sekunder....men tag den tid det tager, det er stadig givet godt ud.
Tænk på hvilke detaljer du det sidste minut har løbet forbi
og rekonstruer din fejl. Læs dig ind.
Til DM-ultralang løb jeg fra post 20. Ned ad bakken til
grusvejen/grøften. Dreje fra grusvejen og svinge ned mod
et lavtliggende område med lidt tætheder og grøfter. På vej

mod posten kan jeg ikke få øje på bevoksningsgræsnen. En
gul lampe er tændt, men jeg stopper ikke op. Jeg kommer
ned til en grøft og ser et grøftekryds og kigger på kortet.
Jeg kan ikke se noget grøftekryds. Så lyser de røde lamper!
Jeg står helt stille i lang tid uden at kunne finde noget grøftekryds i miles omkreds. Jeg begynder at frygte at noget er
helt galt og at alle mine konkurrenter lige om lidt har indhentet mig. Da jeg ikke kan finde noget grøftekryds på
kortet bliver jeg nødt til at løbe videre og finde noget andet
jeg kan se på kortet. Jeg løber 15 meter og får øje på en post
- og det var den jeg skulle have. Py ha.
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Vi har før arrangeret klubtur til disse arrangementer og nu
gør vi det igen, hvis der er interesse for det. . OK PAN
Århus indbyder til Midgårdsormen og Horsens OK til DM
mellem.
Midgårdsormen den 29. august 2010 i
Fløjstrup syd for Århus, med nyt koncept og kun 2 klasser: Thor og Tjalfe.
Thor med 9 ture og Tjalfe med 4
ture. I Thorklassen er der 3 natture,
men uden løb hele natten, da de 3
natture løbes om aftenen, og så med
efterfølgende jagtstart når natten er
blevet til morgen igen. Herudover er der
mulighed for at stille 2 løbere på samme etape, 2 gange
undervejs i løbet, hvor den første i mål udløser næste tur,
hvilket betyder, at er du lidt usikker på stafet og måske
nervøs for at brænde et helt hold af, (det er vi flere der har
gjort nogle gange!), så har du en sikkerhed i at din "medløber" kommer i mål, og får sendt jeres næste tur i skoven.
DM mellem..det tidligere DM kort, har de sidste år været
med kun 1 afgørende etape og det giver os både tid til
transport, og hyggeligt samvær på turen. DM på mellemdistancen afholdes om lørdagen den 28 August i det Rolf
kalder "nogle af de bedste terræner i Danmark"
Programmet vil se nogenlunde sådan ud :
Lørdag morgen tidligt : Afgang fra Helsingør.
Formiddag : Ankomst til de suplime terræner i midtjylland
lige vest for Mossø - deltagelse i De danske mesterskaber
på mellemdistancen.
Efter medalje overrækkelse forflytter vi os til : Ajstrup
Strand Camping, lige syd for Fløjstrup skov, hvor vi indlogeres i 2 hytter, får lavet mad, badet osv. Ca. ved 20:00
tiden kører vi til stævnepladsen og ser vores 3 natture på
seniorbanen. Herefter kører vi
tilbage til hytterne og overnatter. Søndag morgen fortsætter
Midgårdsormen, hvorefter der
er hjemtransport.
Er du interesseret i at deltage i
dette event, så skriv dig på den
IKKE BINDENDE forhåndstilkendegivelses liste i klubgården, så vi kan se om der er interesse for at gå videre med dette arrangement. Listen er
ophængt i storstuen, og er du interesseret vil vi gerne se
dit navn på listen senest 1 Juli. Vi stiller gerne både et senior og et ungdomshold.
Bjarne J

SOKKEN
2 FAST 4 U - oplevelser ved KUM 2010

Den 8.-9. maj blev der afholdt kredsungdomsmatch, hvor
HSOK havde en løber med for første gang i mange år.
Hver af landets tre kredse sender seks løbere i hver af klasserne D/H 11-12 op til D/H 19-20. Der deltager altså 180 af
landets ivrigste ungdomsløbere i stævnet, som ud over det
sportslige i høj grad er hygge og sjov.
HSOK havde Søren Thye Agger med i H 11-12. Da vi
ankom på stævnepladsen ved Asserbo Slotsruin, var østholdet ved at være samlet, og uddeling af østkredsens
særlige KUM-løbedragt var i gang. Østkredsen har vundet
de seneste år, og det driller man de andre med ved at løbe
med "2 FAST 4 U" trykt bag på løbebukserne.

Men først var der stafetten på Melby Overdrev og i plantagerne deromkring. Der er fem mand i alle aldersklasser på
hvert hold. Alle mand kommer ud at løbe i én fælles konkurrence. Nogle er allerede i eliten (Rasmus Thrane Hansen, Emma Klingenberg, Ida Bobach), andre er talenter på
vej, og rigtig mange får bekræftet at dette her er en skøn
sport, hvor der også er kammerater og samvær selv om det
ikke altid føles sådan til de almindelige løb.

Busserne fra Fyn og Jylland var stærkt forsinket, men drengene i H 11-12 kender hinanden fra U1-kurserne, så de
fandt snart sammen og gik på opdagelse på ruinen og
rundt på den skønne stævneplads. På grund af gæsternes
forsinkelse var der snak om at udsætte starten, men pludselig var de der, og så måtte Søren, der havde første start i
sin klasse, skynde sig de 1,5 km ud til startstedet. Han nåede det lige, selv om brystnummeret ikke var på plads endnu da han blev kaldt frem.

Pr tradition løber H17-20-løberne udklædt på første tur, og
starten bliver mere skæg og ballade end konkurrence. Da
de i år endelig kom rigtigt i gang, kom der imidlertid god
fart på - indtil de første to nåede publikumsposten: de
smed sig simpelthen i græsset foran publikum og ventede
på at der skulle komme nogle flere. Der var nærmest en
omstart før den afsluttende lange løkke, men derfra var det

Trods den lidt stressende start gik Sørens løb fint. Han var
på publikumsposten ved stævnepladsen før speakerteltet
var vågnet, og lidt efter var han første mand i mål. Da var
speakeren nærværende, men ellers var der meget stille på
stævnepladsen på det tidspunkt. Bare 20-30 minutter senere var der liv og masser af tilråb til løberne både ved publikumsposten og i opløbet. "Hvad ville du syntes hvis det
var dig de havde råbt på, Søren?" - "Det havde været dejligt. Det var lidt ærgerligt at starte så tidligt."
I første omgang konkurrerede Søren med sine kammerater
fra Øst og stod og talte sekunder ved mållinjen. De lå
meget tæt. Søren blev nr 4 af østløberne og nr 7 af alle 18
deltagere i H 11-12. "Er du tilfreds?" - "Jeg ville gerne have
været mellem de tre første." Dem var der nemlig præmie
til.
Præmierne blev uddelt ved den traditionelle fest på Melby
Skole, hvor løberne overnattede. For nogle af de løbere der
har været med flere gange, er festen KUM's højdepunkt.
"Søren, var det en god fest?" - "Ja, det var sjovt. Vi gik også
over i skolens spillerum, hvor der var roulette." Afslappet
hygge. "Lærte du nogle af dem fra Fyn og Jylland at kende?" - "Ja, jeg snakkede med dem vi sad og spiste sammen
med."

seriøs konkurrence. Speakning og hepning var i top, og det
var fantastisk med stævneplads på en lille bakke hvor man
kunne skue ud over overdrevet og se løberne langt væk,
både når de gik på tværs af overdrevet langt ude, og når
de nærmede sig skifteområde og mål. Østkredsen vandt
selvfølgelig, men Syd løb sig til en andenplads med Emma
Klingenberg på sidste tur.
D/H 12 løb tredje tur. "Hvordan gik stafetten, Søren?" "Jeg mødte Anders lige i starten, han havde bommet stort,

Det med nye venner kunne ses da drengene skulle skilles
søndag eftermiddag. Der var flere der sagde farvel på
tværs af kredsgrænserne. Dermed blev i hvert fald et af
KUM's formål opfyldt den weekend.
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men vi hjalp om lørdagen FIF, der var lidt småt bemandet
for en gangs skyld, med at tage stævnepladsen ved Asserbo Slotsruin ned og flytte den til Melby Overdrev. Det
handlede blandt andet om tre store havepavilloner, som
husede hver sin kreds af ungdomsløbere og skulle sikre
tørt tøj selv om der skulle komme en byge. Det gjorde der
heldigvis ikke, men pavillonerne var gode holdbaser.

og så var vi flere der fulgtes resten af vejen. På post 9 løb vi
rundt på en forkert høj, indtil jeg kunne regne ud at det
måtte være en anden høj fordi der var flere kurver." Søren
har været hurtig på stafetter her i foråret: næsthurtigste tid
på sidste tur ved Spring Cup og sølv ved SM sammen med
Malthe og Sara. Denne gang var der et bom til sidst, men
mellemtiderne viser at han var hurtigst af alle fra start til
post 6.

Sørens konklusion i bilen på vej hjem: "Jeg kunne godt
tænke mig at komme med igen næste år."

Sørens hold sluttede midt i feltet. Det betød ikke så meget;
det handler om at være med, og at Øst vinder. KUM-stemningen blev illustreret af at de tre allersidste løbere i mål
løb med hinanden i hånden det sidste stykke.

Inden da kan Søren være sammen med vennerne fra østholdet på U1-sommerlejr i Sverige, og mange af dem der
var med til KUM 2010, kommer nok også til DM i Ganløse
Orned og Gribskov til september.
Carsten Agger

Et meget vellykket stævne. Klubberne i Østkredsen stod
for det praktiske arrangement. HSOK er nok ikke blevet
involveret fordi vi ikke har haft løbere med de senere år,

Klubtur til Hallands
3-dagars
16-18 juli 2010
Klubtur

HSOKs Familie- og Ungdomsudvalg arrangerer igen i år klubtur til Hallands 3-dages - denne gang med etaper ved Melby Strand (Etape 1) og
Bökhult lidt øst for Halmstad (Etape 2 og 3) .
De tre løb afholdes fredag, lørdag og søndag d. 16-17-18. juli. Om fredagen
er den første start kl. 17:30 og da der kun er ca. 75 km´s kørsel fra Helsingborg, vil det for de fleste være muligt at nå til starten efter endt arbejdsdag.
Vi har reserveret Helsingborg SOKs Klubstuga i Koarp på Hallandsåsen til
opholdet.
Der er kun ca. 25 km fra Korarp til Melby Strand og ca. 40 km til løbene ved
Bökhult.

Løbene

Etape 1:
Melby Strand - mellemdistance.
Småkuperet kystteræn med fyrreskov
og klitter. Mange stier og meget god
fremkommelighed.
Etape 2 og 3:
Skovterræn med nogle moser. Moderat til stærkt kuperet. Hovedsageligt
god fremkommelighed.
Du kan læse mere om løbene på Hallands 3-dagars hjemmeside på adressen: www.hallands3dagars.se

Indkvartering på Koarp

Overnatning på hårdt underlag, medbring liggeunderlag og sovepose.
Det er også muligt at medbringe eget
telt.

Indkvartering: Koarp på Hallandsåsen

Mad

Tilmelding

z Morgenmad lørdag og søndag
z Fælles middag lørdag aften
z Brød, pålæg og frugt til
madpakker lørdag og søndag
z Aftenkaffe/the/saft med kage
fredag og lørdag

Tilmelding til løbene kan via Svensk
Orienteringsforbunds tilmeldingsprogram Eventor på hjemmesiden
http://eventor.orientering.se

Klubturen indbefatter:

Hver især sørger for madpakke e.lign
til fredag.
Torben og Minna koordinerer indkøb
af mad samt madlavning. Alle indkøb
bliver refunderet.

Kørsel

Transport sker i egen bil, men samordnes, så alle kan komme med.
Oplys ved tilmeldingen om du har
brug for en plads i en bil.
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Tilmelding til klubturen senest tirsdag
d. 6. juli 2010.

Man skal oprettes som bruger for at
bruge Eventor - brug klubnavnet
Hsok.dk ved oprettelsen.
Du kan også skrive til Torben
(seir@post.tele.dk).

Pris

Voksne:
Børn/ungdom:

470 kr.
100 kr.

Prisen inkluderer løbsafgifter, to overnatninger og fortærring, men ikke
kørsel.

SOKKEN
HSOK´s Påskecup 2010
Der var en fin tilslutning til årets Påskecup, hvor der i de 4 dage
deltog godt 200 løbere pr. dag, hvilket må siges at være særdeles
tilfredsstillende. Deltagelsen blandt klubbens egne medlemmer
var også god, hvilket måske ligger i konceptets udformning, hvor
der jo ikke lægges op til, at deltagerne skal løbe alle 4 dage, men
kan udvælge den eller de etaper man har lyst til, herunder at man
selv kan bestemme, hvornår man vil løbe efter det såkaldte ”put
and run” system.
Konceptets udformning, herunder det maksimale deltagerantal
på 200 pr. dag, gør dog sit til, at der ikke kræves en lige så stor
skare af hjælpere til at afvikle løbene, som vi ser ved de mere
”klassiske” arrangementer, men det er nok ikke hele sandheden.
Det skal nemlig med, at de klubmedlemmer, der står for afviklingen af hele arrangementet består af 7 personer (+ et par enkelte
”løsarbejdere”), herunder at disse 7 personer – stor set – har
været med hvert år siden Påskecuppens start, så nok er der tale
om ”Tordenskjolds Soldater”, men i denne sammenhæng er det
bestemt en fordel. Det skal endvidere med, at ud af disse 7 personer, var 3 af dem tillige banelægger for hver deres etape, så en
stor tak til alle 7, hvor I nu har et helt år til at puste ud i, om end
at der dog ingen garanti er herfor fra min side!
Det skal også nævnes, at Frank Johansen igen i år har været banekontrol for alle 4 løb, hvilket helt klart er en stor fordel for banernes udformning. Frank er jo kendt som en af landets bedste banelægger, så derfor er det godt for os, at Frank påtager sig denne
opgave, så tak til Frank for i år.
Resultatmæssigt gik det rigtig flot for klubbens deltagere, hvor vi
var med fremme på samtlige baner.
Især var det dejligt at se, hvor flot de helt unge HSOK´ere klarede
sig på den lette bane, hvor der i alt var 30 deltagere. Her blev
Malte Poulsen nr. 2 og Sara Brinch nr. 3 og William Bertram på 8
år nr. 5, meget flot af jer 3.
På den mellemsvære bane med 44 deltagere blev Mette Bertram
en flot nr. 3 og Palle Schalck, der er ny i o-sporten, en lige så flot
nr. 4.
Damebanen blev igen i år vundet af Lene Jensen og igen i år for
an Charlotte Højsgaard fra Farum, men der var kamp om det!
Herrebanen blev rimelig sikker vundet af Bo Bertram, der endnu
engang beviste, at han kan kunsten at løbe orienteringsløb, så
fortsæt hermed! Flot på denne bane var det også at se, at Jacob
Vang, næsten efter ”målfoto”, lige netop slog Preben Brinch, så
d`herrer blev hhv. 2 og 3.
Den lange bane har altid været domineret af Rolf Lund, og såle-

des også i år. Rolf vandt banen rimelig sikker foran Leif Larsen
fra Tisvilde Hegn, hvor Leif dog også præsterede nogle flotte løb.
Så fra min side skal der lyde et ”tak for i år” og hvem ved, måske
pønser arrangementudvalget med at gentage løbene til næste år!
FL

SM-weekend med pæne HSOK-resultater.

1.00.54, hvilket var blot 13 sek. efter Tisvilde Hegn, der også på
forhånd var favorit til sejren. Dette hold var endda sammenlagt
tre år ældre end HSOK´erne, hvilket sætter indsatsen i relief.
Andenpladsen var uhyre sikker, idet OK Øst på tredjepladsen
brugte næsten seks minutter mere.
Det var første gang i flere år, at klubbens ungdomsløbere opnåede en medaljeplacering. Men med den gejst, disse løbere lægger
for dagen, er der håb om flere gode resultater fremover.

DH12 tilkæmpede sig sølvmedaljer.

Den 17. og 18. april blev SM-stafet og SM-lang afviklet. Der blev
lagt ud med stafetten lørdag i Gribskov med Søllerød som arrangør, mens det individuelle mesterskab søndag var henlagt til St.
Tolstrup, hvor DSR tog sig af arrangementet. Sidstnævnte klub
har tradition for at afvikle et løb, benævnt ”Stifinderløbet”, hvert
forår. Årets version var det 65. løb og således et af de ældste oløb. Dette løb gjaldt som SM-lang.

Også holdet i H50, hvor ni hold konkurrerede, trak sig ud af
dysten med en medalje. Ved SM er der til de voksne kun guld til
vinderen. HSOK har flere år vundet stafetten både ved SM og
DM. I år manglede en af de faste løber på holdet, idet Torben Seir
Hansen skulle på en smuttur til London.(Grundet askeskyen blev
det dog i stedet til et svip til Oslo). I stedet tog Flemming Wendelboe, der også tidligere har vikarieret på holdet, sig af andenturen. Efter førsteturen ved Laus Seir og Flemming Wendelboes
andentur var det Ballerup, der havde bragt sig i spidsen med et
forspring på næsten syv minutter til HSOK-holdet. Men med Rolf
Lund som afslutter var alt håb ikke ude. Rolf Lund løb over stok
og sten og havde med 34.24 den absolut hurtigste tid af samtlige
løbere i klassen. Vindertiden blev 2.00.49, mens Ballerup blev nr.
2 med 2.12.09 og Hillerød treer med 2.16.04.

Ved stafetten stillede HSOK med syv hold, og de tre af holdene
fik en medalje ud af anstrengelserne. En glædelig overraskelse
var det, at holdet i DH12 kunne løbe en flot sølvmedalje hjem.
Ganske vist havde samme hold ved Spring Cup stafetten opnået
en sjetteplads i deres første stafetkonkurrence, men da flere af
holdene ved SM havde langt større rutine, indgik en medaljeplacering ikke forlods i overvejelserne. Men HSOK-holdet gik til
opgaven med krum hals og kom godt fra start. Malthe Poulsen
løb en flot førstetur og kom hjem som nr. 2 af de 13 hold, kun ni
sekunder efter den første, en løber fra Sorø. Sara Brinch tog sig af
andenturen, som hun klarede godt, hvorefter holdet lå på fjerdepladsen. Nu tog pokker ved Søren Thye Agger, der var sat på
tredjeturen. Han havde åbenbart et ekstra gear at slå til. Det
betød, at han kom i mål til en imponerende andenplads i tiden

Endnu en guldmedalje blev det til. Den tilfaldt holdet i H70, den
ældste stafetklasse, der er blevet omdannet til en stafet med kun
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Silkeborg vandt med 15.28 for de 2,6 km med 18
poster, mens Rolf Lund fik bronze med 15.45.

to mand på holdet, hvilket betyder, at flere klubber kan stille
hold. Der var syv hold i klassen, de to fra HSOK. Førsteholdet
med Jørgen Jensen og John Miené var i en klasse for sig. Jørgen
Jensen bragte holdet i spidsen, og John Miené cementerede sejren.
Vindertiden blev 58.02, mens OK73 på andenpladsen brugte
1.06.22. Andetholdet satte sig ud af konkurrencen ved et fejlklip
på førsteturen.

Fire medaljer ved DM-ultralang.

Søndag var scenen Krengerup-Glamsbjerg Hegn, der
viste sig at være en typisk fynsk og småkuperet skov
med en del brombær i bunden, hvilket dog ikke var
det store problem på denne årstid. I år var der samlet
start for de 26 deltagere. Rolf Lund, H50 besluttede
sig til at lægge stærkt ud i et forsøg på at lægge konkurrenterne bag sig fra starten, vel vidende, at hans
tempo på så lang en bane, godt 13 km, ikke er hurtigere end de andres sidst på banen. Den taktik lykkedes, idet Rolf Lund allerede ved den første post fik
sig revet løs, og så hjalp det på situationen, at hans
værste konkurrent, Erik Bobach, Silkeborg, der er en
giftig herre, havde uheld ved kortskiftet, da en anden
løber havde taget hans kort. Det kostede silkeborgenseren 3 min. Rolf Lund fortsatte alene i spidsen, men
troede sig forfulgt, og da han halvvejs i løbet følte sig
træt, var han bange for at blive hentet. Den frygt viste
sig ubegrundet, og Rolf Lund kunne løbe i mål til en
tid på 1.24.54, mens Erik Bobach blev nr. 2 med
1.34.43. Selv uden det fatale uheld ved kortskiftet
havde Erik Bobach ikke fået et ben til jorden. Ole
Gadsbølle, Esbjerg, der fik bronze, løb på 1.37.12. Det
viste sig også, at Rolf Lund havde hurtigste tid på 30
af de 36 delstræk. Det må siges at være en suveræn
sejr.

Holdet i H65 med Flemming Marcussen, Jakob Vang og Leif
Kofoed blev nr. 3.
Der er også en åben klasse, der dog ikke tæller som mesterskabsklasse. Her havde HSOK to hold med. Førsteholdet med John
Pihl, Henrik Poulsen og Lasse Nilsson placerede sig flot på
andenpladsen. Sorø vandt med 2.39.01, mens HSOK´s hold kun
var 48 sek. efter. Andetholdet blev nr. 3.

SM-lang i St. Tolstrup.

Ved det individuelle løb havde HSOK 17 deltagere med. Der var
medalje til to af dem. John Miené, H70 høstede som klubbens
eneste medalje begge dage. Han vandt klassen med 37.19 for de
4,7 km, mens Egon Neregaard, Tisvilde Hegn på andenpladsen
blev noteret for 38.13.
Peter Larsen lod hånt om gårsdagens fejlklip og styrede sikker
mod førstepladsen med 42.06 for de 3,8 km. Palle Bay, Køge kom
på andenpladsen med 51.44. Det var Peter Larsen tredje guldmedalje i år, idet han også har vundet natløbet både ved SM og DM.
Et par andre løbere kom på andenpladsen. Ole Hansen, H40, der
for kort tid siden vandt SM-nat med seks sekunder, havde denne
gang ikke marginalerne på sin side. Peter Løwenstein, Hillerød
løb på 1.04.15 for de 9,3 km, mens Ole Hansen brugte 41 sek.
mere.
Flemming Wendelboe, H55 var den anden løber med en andenplads. Af de 22 deltagere blev han kun passeret af Leif E. Larsen,
Tisvilde Hegn.

I H70, hvor HSOK havde fire løbere
med, kom de to helt til tops blandt
de 21 startende. En sikker vinder
blev John Miené, der gennemførte de
6,8 km på 57.29, og Jørgen Jensen
fulgte ham til andenpladsen med
tiden 1.03,12, mens Egon Neregaard,
Tisvilde Hegn brugte 1.03.50 som
bronzevinder.

Flemming Marcussen, H65 og Birgitte Kryger, D50 kom begge på
femtepladsen.
Malthe Poulsen, H10 og Søren Thye Agger, H12 havde ikke helt
det samme tempo som ved gårsdagens stafet. De blev begge nr. 6.
Lasse Nilsson vandt H21AK, der dog ikke er en mesterskabsklasse.

Flotte HSOK-resultater ved DM-weekend.

Også Lene Jensen, D50 stod for en medaljegivende
indsats. De 14 startende havde en distance på 6,8 km
at tilbagelægge. Lene Jensen kæmpede på hele banen
med den senere guldvinder, Mette Filskov, Sorø. Det
meste af tiden var Lene Jensen i front, men desværre
fik hun et dårligt fraløb på en gaflingspost, hvorved
Mette Filskov kom 30 sek. foran. Selv om Lene Jensen
halede ind på den sidste del af banen, kunne hun
ikke nå hende. Vindertiden blev 57.52, mens Lene
Jensen løb i mål til en flot sølvmedalje i tiden 58.00.
Birgitte Birch, Allerød brugte 1.01.08 som treer.

Det vrimler med mesterskaber i o-sporten i øjeblikket. Den 17. og 18. april gjaldt det SM-stafet og SMlang, og ugen efter blev der holdt danske mesterskaber på den korteste og den allerlængste distance. Lørdag gjaldt det DM-sprint, der fandt sted på Nyborg
Vold med Svendborg som arrangør, og søndag
afholdt Odense mesterskabet i DM-ultralang i Krengerup-Glamsbjerg Hegn.
HSOK havde kun to deltagere med ved sprintmesterskabet. Ole Hansen, der er godt løbende for tiden,
stillede op i H40. Ved sprint, hvor banen er kort og
posterne mange, er der ikke råd til mange fejltagelser,
hvis man skal være med i toppen. Ole Hansen løb
stabilt, men havde et par småfejl, hvilket betød, at
han placerede sig som nr. 6 af de 16 startende. Uden
småfejlene havde han ligget til en andenplads.
Situationen var stort set den samme for Rolf Lund,
men marginalerne var endnu mindre. Erik Bobach,

I H65 blev Flemming Marcussen nr. 7 af de 21 startende.
Weekendens udbytte blev altså 2 x guld, 2 x sølv og 1
bronze til HSOK. Det lover godt med henblik på den
næste DM-weekend i sept., hvor det gælder stafet og
lang.

15

SOKKEN

Familieorientering,

Vi skønnede ganske enkelt at dette er for stor en opgave dels at
skulle instruere i, dels for den helt nye løber, der står med et kort
i hånden for første gang. Jeg har således haft kontakt til banelæggerne på de enkelte løb og har fået løbsfilen tilsendt, hvorefter
Torben har været behjælpelig med at printe kort til de enkelte løb
– og det vil være konceptet i fremtiden. Det har også givet mig
mulighed for at se hhv. begynderbane og den lette bane igennem
og sikre, at banerne ikke har været for svære, hvad vi har oplevet
et par gange i de forgangne år. Og vi har haft rigtig gode baner –
tak for det!

foråret 2010

Så fik vi afsluttet dette forårs serie af
familieorienteringsløbene. Allerførst
en stor tak til Jer, der var på pladsen
for at hjælpe/guide, da alle vores
håbefulde ”gamle” som nye familieorienteringsløbere indfandt sig på løbsdagen. Også en stor tak til Helsingør
Kommunes Idrætsteam v/ Jesper
Lyngsøe Christensen, som har/vil
støttet vores koncept med 20.000,kroner i indeværende år – penge, som
bl.a. er brugt til en utrolig flot folder,
fine præmier og til tryk af kort m.v.
Vi har haft 138 familieorienteringsture i skoven i dette forårs 6
løb – og heldigvis flere gengangere. Jeg synes, at det er fantastisk
flot og jeg må sige, at jeg har været imponeret over, at både børn
som voksne op til 3 gange har trodset det lidet smukke vejr – faktisk har det regnet på 3 af vores 6 løbsdage, men alligevel med et
fremmøde på 15 per gang på disse våde dage. Konceptet var
”som det plejer”. Dog var Evas kage blevet skiftet ud med frugt;
kun den sidste dag syndede vi med kage med frugt i! Og tak til
dig Arne, der gjorde livet en del lettere med vores fine nye borde.
Det var noget lettere at pakke bilen med et par letvægtsborde.
Alle deltagere fik ved det sidste familieorienteringsløb en fin skopose, hvorpå var trykt dels det kommunale logo, dels vores eget.
Alt i alt må siges, at vi har haft nogle dejlige dage med børn og
voksne i skoven .
Forårets familieorienteringsløb blev meget hurtigt slået op i det
kommunale regi og skulle være blevet bredt langt længere ud,
end det efterfølgende har vist sig at være tilfældet. Man har ganske enkelt fra kommunalt hold ikke kunnet nå at distribuere
materialet rundt til bl.a. skolerne – ej heller havde vi i foråret den
annoncedækning, som vi er blevet lovet til de kommende sensommer/efterårsløb.
Refleksion er altid en god ting, og set i bakspejlet er jeg glad for,
at deltagerantallet ikke var højere end som så – vi havde ikke
været gearet til dette. På de dage, hvor vi skulle tage imod over
30 deltagere, hvoraf nogle skulle have lidt hjælp med på vej – det
var lige, hvad vi kunne håndtere ved indskrivningen. Som noget
nyt skulle de enkelte deltagere ikke selv prikke kort ind før løb.

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

Forskellen fra de øvrige år med familieorienteringen og til i år har
været, at konceptet er bredt ud til flere klubber i Østkredsen
(Nordsjælland) og på den baggrund har vi haft besøg af andre
klubbers løbere med kendskab til familieorienteringen – vores
løbssæson er blot startet tidligere end de andre klubber med
familieorientering – hvilket jo er en fantastisk mulighed for, at vi
på tværs af klubberne kan få børnene i skoven på ”familieorienteringsbanen”, mens forældrene lader sig indskrive og løbet er karruselløb. Retrospektivt må vi dog erkende, at vi har været lige vel
tidligt ud i år – eller også har vi bare ikke haft vejret med os. Det
ville alt andet lige have været fantastisk at have sluttet af i en
nyudsprunget bøgeskov – men det bliver næste år!
Vi har i Familie- og Ungdomsudvalget haft møde om bl.a. familieorienteringen og vi vil fra efteråret forsøge at ændre lidt i konceptet således, at arbejdsopgaven med at bringe borde, stole,
taske og evt. telt vil blive fordelt på flere hænder, hvor det fra
foråret 2006 og til d.d. har været undertegnede, der har haft denne arbejdsopgave. Der vil blive udarbejdet en liste med fordeling
af disse opgaver.
Da vi er opmærksomme på vigtigheden i, at der ved løbene er
gennemgående kendte ansigter, vil Eva og jeg fortsat være at finde i indskrivningen, måske med assistance fra en mere.
Slutteligt kan jeg nævne, at selve konceptet ”Familieorientering.dk” har fået tildelt
41.000,- kroner til brug for
markedsføring af konceptet
på landsplan – så også på
den front bliver der arbejdet med at få vores sport
bredt ud til på sigt det ganske land.
/Minna

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
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Sommerferieorientering.
I sidste nummer af Sokken kunne jeg berette, at jeg havde
ansøgt om at komme med i kommunens sommerferiekatalog, men ikke havde fået bekræftet ansøgningen. Det har
jeg nu.
Det ligger således fast, at vi tilbyder orientering den 6., 8.,
13. og 15. juli kl. 10 fra Klubgården. I skrivende stund har
jeg kun aftalt med to af vore unge løbere, at de fungerer
som instruktører, mens et par andre er forhindret af forskellige årsager. Jeg håber at finde et par flere, da det er
vigtigt, at vi har de fornødne hjælpere.
Jeg vil opfordre vore unge løbere til at dukke op, gerne
med et par kammerater. For jo flere vi er, des bedre bliver
stemningen, og jo bedre bliver det indtryk, vore gæster
tager med hjem fra besøget.
Som altid slutter vi med saft, kage og en hyggelig snak.
Jeg håber på et godt arrangement, hvor et par af deltagerne
måske endda kan få lyst til at blive hængende og forsøge
vores ungdomsafdeling med endnu et par medlemmer.
Eva Müllertz

FASTE POSTER
- fortæl vidt og bredt
om muligheden
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Resultater siden sidst

Kurser og sommerlejre

Det har været et begivenhedsrigt forår med masser af konkurrencer, træning og også hygge ind i mellem.

Østkredsens ungdomsgrupper holder følgende sommerlejre og
kurser i de næste måneder.

I påsken deltog flere af klubbens unge løbere i HSOK`s påskecup,
hvor der var fire løb over fem dage. På den lette bane vandt
Aksel Scherfig Weber fra Tisvilde Hegn OK med 300 point, men
derefter var det Hsok`ere på 2., 3. og 5. Pladsen. Malthe opnåede
294 point og tog dermed anden pladsen, Sara blev en flot treer
med 291 point og William blev femmer med 278 point. Godt gået
af alle tre.

Junior: Sommerlejr
U3: Sommerlejr
U2: Sommerlejr
U1: Sommerlejr

I weekeden 17. og 18. april deltog flere af klubbens ungdomsløbere i SM (sjællandsmesterskaber). Om lørdagen blev der løbet stafet i Gribskov Midt, og her lavede Sara, Malthe og Søren det flotteste meget længe i ungdomsafdelingen. De sluttede som en fantastisk flot nr.2 og dermed sølvmedalje, kun 38 sekunder efter
vinderne fra Tisvilde Hegn OK og med næsten 6 minutter ned til
nr.3 Ok Øst.
Malthe løb en rigtig flot løb på første turen og var kun 9 sekunder
efter nr.1. Han sendte Sara ud i skoven på anden tur, som fulgte
flot op på Malthes løb. Hun afleverede derfor holdet en god position til Søren på sidsteturen, som løb holdet ind på den flotte 2.
Plads.

Det kan anbefales at man holder øje med www.o-service.dk, hvor
der bliver opdateret med nye kursusdatoer også for mini-gruppen. Er du i tvivl kontakt da en fra familie- og ungsdomsudvalget.

Skovcup

Der var skovcup arrangeret af HSOK i Marienlyst Slotspark
dagen efter klubmesterskabet, 12. maj. Torben havde kreeret
banerne og så var mange af klubbens medlemmer med til at få de
forskellige poster til at fungere. Udover banerne var der som sidste år en sprintbane, og børnene blev bespist med bl.a. Boller,
frugt og saftevand.
Det havde regnet hele dagen og blev desværre også ved under
hele løbet, derfor kom der ikke så mange som der plejer, men
dem der var, tror jeg havde en god oplevelse.

Ungdomstræning om torsdagen

Herfra skal der lyde et stort tillykke med de velfortjente sølvmedaljer. Tillykke Sara, Malthe og Søren.
Dagen efter var der SM-lang i Ny Tolstrup ved Avnstrup . Her
deltog Malthe i H10 og Søren i H12. Efter gårdagens medalje blev
det igen til flotte resultater, hvor begge fik en 6.plads
I år fik HSOK en deltager udtaget til den årlige dyst mellem de
tre kredse i Danmark, KUM (KredsUngdomsMatch), nemlig
Søren i H12. Matchen foregik i weekenden 8. og 9. Maj i Tisvilde
Hegn. Og Søren klarede sig rigtig flot i den tætte konkurrence
med de 17 andre drenge fra Nord, Syd og Østkredsen med en
syvendeplads. I den samlede match blev Østkredsen (hvor HSOK
er en del af) vinder foran Syd og Nord.
Om søndagen blev der løbet stafet, og her blev Sørens hold nr. 17
ud af 36 hold. Jeg er sikker på at søren har haft en rigtig sjov
weekend.
Udover de flotte placeringer i orienteringsløb har der været motionsløb i Craft cuppen siden sidst, hvor Moutain Race og Tikøb
5`eren blev afviklet. Sara, Maja og Mathilde deltog og Sara blev
nr. 8 hos piger op til 11 år, mens Maja blev nr. 3 for piger mellem
12 og 15 år, endelig blev Mathilde nr. 12.

Ungdomstræningen har fungeret på en ny måde siden April,
hvor der hver torsdag har været træning med forskellige elementer mellem 17 og 18.30. Trænerteamet består af Minna, Morten,
Tommy og Lasse. De første gange har gået med at lære de forsekllige siganturer på kortet at kende, at lære at nordvende kortet og
tage simple kompaskurser og så har der en af gangene været en
sprintbane, som nogle af løberne løb hele 5 gange !
Der er i øjeblikket 4-5 deltagere hver gang, men der er plads til
flere af ungdomsløberne. Også hvis man har brug for en skygge
under løbet, så er folk til at hjælpe.
Den kan kun anbefales at man deltager, da det giver en rigtig god
træning, man lærer sine klubkammerater bedre at kende og grine
ind i mellem.
Der resterer stadig tre gange inden sommerferien(mødestedet er
Klubgården, med mindre andet er nævnt):
3. juni: Ledelinier intro- hvordan kan det bruges i løbet. Terræn
Teglstrup Hegn NØ
10. juni: Ledelinier – fortsættelse fra sidste gang. Terræn Teglstrup Hegn Syd
17. juni: Orienteringsløb med to baner. Terræn Teglstrup Hegn
NØ. Herefter er der forældremøde med fællesspisning. Tilmelding er nødvendigt her.

Klubmesterskabet
11. maj blev der løbet det årlige klubmesterskab i orientering. Det
var som sædvanlige Laus, Torben og Rolf, der stod for løbet og
den efterfølgende lækre mad.

Første gang efter sommerferien med torsdagstræning bliver 19
august 2010.

Selve løbet foregik i Tegsltrup Hegn Syd, hvor 47 af klubbens
medlemmer deltog i tre forskelige klasser. Hos de voksne vandt
Rolf hos herrerne og Gull-May hos kvinderne. I Ungdomsklassen
blev resultatet som følger:

Ønsker man at deltage i klubbens sommertur til Hallands tredages 16.-18.jJuli, er stadig muligt at nå det. Læs mere på
hsok.dk.
Endelig skal det nævnes at Eva afholder sommerferieorientering
d. 6., 8., 13. og 15 juli, kom og deltag, der er altid hyggeligt og
sjovt.

Ungdom (8)
1 Malthe Poulsen
2 Sara Brinch
3 William Bertram
4 Søren Agger
5 Andreas Kanneworff
6 Emil Kanneworff
7 Maja Brinch

17. -23. juli
19.-24. juli
26. juni – 2.juli. Kursus 20.-22. august
28. juni- 1.juli.

22:58 KLUBMESTER!
24:27
25:43
30:51
31:33
36:35
42:43

Som det kan ses blev Malthe klubmester med 1½ minut ned til
Sara og yderligere et minut ned til William på tredjepladsen.
Stort tillykke til Malthe, der har haft et rigtigt flot forår. Og også
godt løbet af de øvrige løbere, som alle lavede flotte tider.
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Klubmsterskaber Orientering 2010
Afholdt den 11. maj i Teglsrup Hegn Syd med Laus som banelægger.

1 minut til til samlet start! Alle var stillet op på en lang
række med de ældste til højre (i forgrunden) og de yngste
til venstre (i baggrunden)

Herrer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rolf Lund
Jørgen Jensen
Jakob Vang
John Miené
Peter Larsen
Leif Kofoed
Ole Hansen
Bo Bertram
Jens V. Nielsen
Bjarne B. Jensen
Ole Vexø
Flemming Wendelboe
Røde Flemming Larsen
Palle Risager Schalck
Erling Bergman
Morten Wendelboe
Preben Brinch
Arne Olsen
Lasse Nielsson
Henning Jørgensen
Stig Johansen
Carsten Agger
Jan Larsen
Tommy Jensen
Knud O. Engelsholm
Niels Bohse
John Pihl
Torben Bagger

Damer
1
2
3
4
5
6
7

38:59:00 Klubmester!
40:01:00
40:03:00
41:24:00
42:33:00
43:05:00
43:54:00
45:19:00
48:11:00
48:34:00
49:22:00
50:00:00
50:16:00
50:17:00
50:19:00
50:22:00
53:13:00
53:24:00
56:20:00
57:01:00
57:38:00
01:01:31
01:02:09
01:02:13
01:02:19
01:10:05 Årets skildpadde!
01:19:19

Fejlklip (ups!)
(brik blev ikke aflæst)

Gull-May Knudsen
Inge Olsen
Eva Müllertz
Birgitte Krüger
Minna Warthoe
Anne Sørensen
Mette Agger

48:13:00 Klubmester!
49:35:00
58:17:00
01:04:18
01:07:57
01:08:05
01:10:30 Årets Snegl!

Mette Bertram (fulgte med William)
Nanna Kanneworff (fulgte med Emil)
Nivi Warthoe
Ikke startet

Ungdom
1
2
3
4
5
6
7

Malthe Poulsen
Sara Brinch
William Bertram
Søren Agger
Andreas Kanneworff
Emil Kanneworff
Maja Brinch

22:58 Klubmester!
24:27:00
25:43:00
30:51:00
31:33:00
36:35:00
42:43:00

Stine Berg Sørensen (brik blev ikke aflæst)
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Klubmestrene, snegl og skildpadde fik deres præmier
overrakt ved den efterfølgende spisning i Klubgården. I
forgrunden ses vinderen af ungdomsklassen (Malthe) flankeret af William, Søren, Maja og Sara

Hvor meget spiser orienteringsløbere?
Til klubmesterskaberne blev der i år lavet mad til 47 personer. Det passede nogenlunde med mængderne, men jeg
har skyndt mig at nedskrive, hvad der ville have været de
optimale mængder. Hvis nogen skulle have lyst til at overtage tjansen næste år?
Rolf
Kalvefilet
Kyllingunderlår
Græsk yougurt
Bulgur
Spinat
Rødløg
Citroner
Olivenolie
Majs
Ærter
Hvedemel
Dej af 1,5 L vand
Rugmel
Durum
Gær
Servietter
Sølvpapir

6 kg
9 kg
3 kg
2½ kg
1 kg.
4 stk
3 stk
4 dl
2 kg
2 kg
2 kg
1 kg
1 kg

Iceberg
2 stk
Agurker
10 stk
Tomater
3 kg
Hvidløg
1
Olivenolie
½L
Dressing
2 flasker
Peberfrugt
3 kg
Tandoorikrydderi
Mynte
Salt
Peber
Te
Kaffe
Vin
9L
Øl
30 stk
Sødmælk
1L
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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
den 18. april 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 den seje rute i
Hornbæk Plantage på dagen var perfekt
til et rigtig bjergløb.
Vinder af løbet blev Ulrik Schledermann i
suveræn stil. Han gennemførte den godt
6,6 km lange, seje og ekstrem krævende
rute i tiden 26:25 - Ulrik Schledermann
placerer sig normalt i top 5 i Craft Grand
Prix løbene. Og i fraværet af de normale
favoritter, der var optaget af løb andetsteds, slog Ulrik Schledermann til og
vandt en fuld fortjent sejr i dette års
"Mountain Race."
Ulrik Schledermann lagde ud i et hårdt
tempo og fik hurtigt oparbejdet et forspring til de øvrige. Efter den første runde
i Hornbæk Plantage havde han et forspring på ca. 10 sekunder til løbets nummer to Søren Baran, Team Baran. Og i mål
var forspringet således øget til 18 sekunder. Søren Baran, der blev en sikker nummer to i tiden 26:43, havde ellers på de
første af de i alt 3 runder følgeskab af
Patrick Mølholm. Men efter den anden
runde trak Søren Baran dog uimodståeligt
fra på de skrappe stigninger i Hornbæk
Plantage og efterlod Patrick Mølholm og
det øvrige hårdt kæmpende felt tilbage i
hårde stridigheder på de stejle bakker.
Patrick Mølholm gennemførte i tiden
26:58.
På fjerde pladsen kom Jens Jonassen,
HSOK Craft.se. Jens Jonassen gennemførte
i tiden 27:22. Mads K. Larsen, O-RacernMix, kom i mål på en femte plads i tiden
27:34.

Bedste kvinder

Bedste kvinde blev HSOK's Annette Hansen - Hun vandt på fornemmeste vis i
tiden 30:53. - Annette Hansen er i super
form for tiden - hun blev således nummer
to i det første løb i serien; HSOK's Forårs
Cross, hvor hun lige akkurat blev slået
med et sekund i spurten. Rikke Christensen, HSOK Mix, 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. Rikke Christensen lå længe
og sloges med Lærke Lileøre, Atrigutterne, om placeringerne. Og det var først på
den sidste runde, at Rikke Christensen fik
rystet Lærke Lileøre lidt af. Lærke Lileøre
kom dog stærkt tilbage i spurten og var
således kun to sekunder efter Rikke Christensen i mål. Rikke Christensen og Lærke
Lileøre gennemførte i henholdsvis 31:44
og 31:46.
Nummer fire i kvinderækken blev unge
Lin Røpke, HSOK, i tiden 36:37. Mens
Helle Svendsen, HSOK Mix, blev nummer
fem i tiden 36:42.

HSOK placeringer

Hvordan gik det ellers for de friske HSOK
atleter?
På herresiden blev bedste HSOK’er Jens
Jonassen i tiden 27:22! - Det rakte som tidliger nævnt til en samlet 4. plads. - Rigtig
flot løbet af Jens, der åbenbart er ved at
være tilbage i topform!
På 6. pladsen kom Rolf Lund i tiden 27:47
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- Flot løbet! Men ikke langt efter kom Jørgen Olsen i tiden 27:54 - Det rakte til en
samlet 7. plads. Bent Solberg løb også frisk
til og kom i mål i tiden 31:25. Det rakte til
samlet 16. plads.
HSOK er godt løbende på damefronten!
Således er der 9 friske HSOK damer i top
20 i damerækken! - Super flot!
Annette Hansen, har desværre valgt at
stille op for MK70, men det ændrer dog
ikke ved, at hun igen løb et super flot løb
på bakkerne i Hornbæk Plantage! Og som
tidligere nævnt vandt hun en overbevisnende sejr i Plantagen.
Rikke Christensen løb også et fint “Mountain Race” og kæmpede sig ind på anden
pladsen.
Lin Røpke løb et rigtig godt løb og blev
nummer 4. Helle Svendsen gav den også
gas og løb sig til sikker placering som
nummer 5 og vinder af klassen 40 - 49 år.
Katrina Hörnqvist Rasmusen, et nyere
frisk pust i HSOK, løber for holdet “Lady
Birds” blev nummer 10 i tiden 38:56. Lisbeth Jørgensen, Lady Birds, løb i tiden
39:03 og kom i mål som nummer 11. Lise
Bertam, Hornbæk Is, løb også et flot i
Hornbæk og placerede sig på 12. pladsen i
tiden 39:21.
Inge Olsen blev vinder af
klassen 60 - år og samlet nummer 14 i tiden
40:06! Sejt løbet!
Anne-Marie Lennings
Bagger, Lady Birds,
blev samlet nummer
19 i tiden 45:03.
- Det er rigtig dejligt,
at der er mange af
“Turbotøserne”, der
deltager i Craft Grand
Prix serien. - dog
under navnet “ Lady
Birds” - Og det viser jo,
at de/I sagtnes kan følge
med!!!
Johansen
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Motion

“Tikøb
5’eren”
Tour de Tikøb

"Tikøb 5'eren" - Endnu et
flot motionsløb i Tikøb
270 aktive atleter deltog onsdag den 5. juni i "Tikøb 5'eren"
- Tredje afdeling af Craft
Grand Prix 2010
Et af Craft Grand Prix seriens smukkeste
løb, en fantastisk rundstrækning i og
omkring Tikøb i det flotte kuperede
landskab, viste sig i år fra den bedste
side, man som aktiv løber kan ønske sig:
Det smukkeste solskinsvejr og næsten
ingen vind! Og det var et rigtig flot og
langt felt, der snoede sig gennem det
kuperede landskab.
Favoritterne var ingen på banen og Daniel Skaaning Sandersen, Løberen/Adidas,
blev ikke overraskende løbets mandlige
vinder. Daniel Skaaning Sandersen
vandt det 5 km lange og kuperede løb i
tiden 16:46: Ikke den hurtigste tid, der er
løbet i Tikøb, men alligevel en fin
præstation af Daniel Sandersen, der
drøjer med forskellige småskader.
Daniel Sandersen og løbets nummer to
Michael Sørensen, O-Racerne trak hurtigt fra det øvrige felt af favoritter.
Michael Sørensen måtte dog slippe Daniel Sandersen mod afslutningen af det
spændende løb og kom i mål i tiden
16:58
Nummer tre i løbet blev Patrick Mølholm i tiden 17:06. Patrick Mølholm lå
længe og kæmpede med et felt bestående
af garvede og rutinerede løbere. Og det
var først på de sidste kilometer, at
Patrick Mølholm fik hægtet de øvrige
kombattanter af. - Anders Hjortlund,
Running Rhino Elite, der atter er ved at
finde topformen fra tidligere års flotte
præstationer i triatlon, blev nummer fire
i tiden 17:17. Mens Søren Baran, Team
Baran, endnu en gang kæmpede sig til
en fin top fem placering i tiden 17:36.

Bedste kvinder

Bedste kvinde blev Britta Jegsind Christensen, Stuff. - Hun vandt på fornemmeste vis i tiden 19:24 - En ganske overlegen og suveræn præstation. Nummer
to og tre i kvinderækken blev Lærke
Lileøre, Atrigutterne, og Rikke Kofoed,
O-Racerne i henholdsvis 20:01 og 20:06 Efter en lang og intens kamp om placeringerne. Lærke Lileøre har i dette års
Craft Grand Prix serie vist rigtig god
form og placerer sig efterhånden fast i
top tre. Mens Rikke Kofoed, der mere
satser på orienteringsløb, ofte kæmper
sig til placeringer i top fem.
Maria Damtoft, Fredensborg AC, blev
nummer fire i tiden 20:18. Maria Damtoft
har det ellers rigtig godt med at løbe
Tikøb, idet hun tidligere har vundet
løbet fire gange. Maria Damtoft, gennemførte i tiden 20:18. Annette Hansen,
HSOK, blev nummer fem i tiden 20:55

HSOK placeringer

På Herresiden blev, ikke overrakende,
Rolf Lund bedste HSOK’r. Rolf gennemførte i tiden 17:48. Det rakte til en samlet
9. plads samt sejren i klassen 50 - 59 år.
Men det var ikke uden sværdslag. Rolf lå
længe og kæmpede om placeringerne
med Jørgen Olsen & Peter Arhnung. Og
alle tre kæmpede det bedste de har lært.
Og alle forsøgte af bedste evne at sætte
de andre kompetanter! Et rigtig “elastikløb” for de tre herrer! Jørgen Olsen endte
med at blive næstbedste HSOK’er på 10.
pladsen i tiden 17:56, mens Peter Arhnung kom i mål i tiden 17:57. hvilket rakte
til en samlet 11. plads! Men et rigtig flot
væddeløb var det! Og nu kan vi andre i
klubben jo høre de forskellige “historier”
om, hvad og hvorfor det gik som det gik!
- Og dét er jo også spændende fortællinger! - En del af at løbe med et nummer
på brystet!
Ellers var det værd at bemærke, at motionsafdelingens formand Stig Johansen
også var trukket i løbettøjet denne skønne aften i Tikøb. Et løb han , ligesom rigtig mange andre tidligere har nydt! Og
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så fortælles det også, at han havde et
“væddemål” kørende med Bo Søby - Om
hvem af de to kække herrer, der ville klare sig bedst i Tikøb! - Og her må man jo
sige, at “formanden” sætte det efektivt
på plads! Stig gennemførte i tiden 18:42
og blev derved den 4. bedste HSOK’er
på en samlet 17. plads.
Ole Hansen kom i mål kort efter på en
19. plads i tiden 18:52 - Ole har ellers
trænet godt og målbevist her i foråret. En
træning der skal toppe i forbindelse med
Stockholm marathon den 5. juni. Vi
håber, at træningsfliget bærer frugt!
Michael Knudsen
som ellers har
været skadet en del
stillede også op i
Tikøb og her gav
han den gas og
kom i mål i tiden
19:18. Franz Veisig,
der ellers tidligere
har gjort sig gældende indenfor floorball og er et forholdsvis nyt medlem i
HSOK, ydede også en rigtig fin indsats i
Tikøb! Han gennemførte i tiden 19.31.
Michael Christiansen havde for en gang
skyld smidt golfkøllerne og den reducerede vægt gav udbytte! Han kom under
20 minutter! - 19:47. Hvad kan det ikke
blive til, når al dødvægten er væk!?
Ud over Rikke Kofoed & Annette Hansens flotte præstationer løb også Helle
Svendsen endnu et rigtig godt og flot løb
og kom i mål tiden 22:16, hvilket rakte til
flot 8. plads. Lin Røpke viste igen god
form og kom i mål på 9. pladsen i tiden
22:25.
Charlotte Jørgensen løb også rigtig godt i
Tikøb og gennemførte i tiden 23:39. Det
placerede hende på en 13. plads. Lisbeth
Jørgensen gav den igen gas og blev nummer 17 i tiden 24:14. Katrina H. Rasmusen viste igen stor styrke og kæmpede
sig til en flot placering som nummer 19 i
tiden 24:46.
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Børnerækken

Vinder af børnerækken blev Jens Gjersøe, Stald Hylde. Han vandt suverænt
den 1 km lange rute rundt om idræts-

pladsen og gennem Tikøb by i den
fine tid 3:32. Nummer to i drengerækken blev Jakob Atli Karlsen, Stald
Hylde, i tiden 3:50. Nummer tre, fire
og fem blev Christian Honoré Olsen,
Hornbæk Is, Oscar Storm og Nicholaj
Michael Wester, De Fire Es'er, i henholdsvis 4:01, 4:04 og 4:05! - Altså
efter en
rigtig
herrekamp
og væddeløb,
hvor
det var
dagsformen,
der blev
afgørende.
Hurtigste pige blev Nikoline Lund
Jensen, Controling.dk, i tiden 4:16. En rigtig flot præstation. Astrid Arhnung, blev nummer to i pigerækken i
tiden 4:26. Nummer tre hos pigerne
blev Mathilde Lund Jensen, Controling.dk. Hun gennemførte i tiden 4:29.
Laura Colsted Petersen,
Controling.dk, kæmpede sig ind på
fjerde pladsen i tiden 4:30 og Charlotte Stidsen kom i mål på femte pladsen
i tiden 4:32.

Ellers var det værd at bemærke det
store og flotte børnefelt, der var i
Tikøb! 74 friske børn & unge mennesker deltog i dette års "byløb" i Tikøb.
- Rigtig flot!
Næste løb - "Espergærdeløbet"
Næste løb i Craft Grand Prix
er søndag den 6. juni kl.
10:00, hvor det er Puls 3060,
der arrangerer "Espergærdeløbet" - Et rigtig smukt løb i
den dejlige sommerskov i
Egebæksvang - Et løb med
spændende udfordringer,
men et løb for alle. Børnene skal
løbe 1 km, mens de voksne nyder en 5
km lang og skøn løbetur.
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!!

... og klubtøj - Brug det nu!

Vi gentager succesen!
- Og inviterer til

Uofficielt klubmesterskab i
duathlon
Hvornår?
Lørdag den 12. juni
2010 kl. 11:00
Hvor?
Start, mål og skiftezone er på
Nygård Skole
- Der løbes og cykles på
rundstrækningen:
Rødegårdsvej, Karlsgårdsvej,
Nørreløkkevej, Hellebækvej og
Esrumvej
Distance
Løb: 5.0 km
cykling: 21.6 km
løb: 3.0 km
Bemærk!
Også mulighed for
“par duathlon”
- Altså flere personer m/k “deles” om
aktiviteterne.
For eksempel én løber første tur, én
anden person cykler og eventuelt én
tredje person løber sidste tur.
Et “hold” kan altså bestå af 1 til 3
personer!
Så ALLE kan være med!
- Også de skadede løbere!

Tilmelding:
Opslag i klubgården senest
fredag den 11. juni kl. 15:00
Johansen
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HSOK´s Venners Forårstur
den 25/4 2010
Den 25/4 skinnede solen fra en skyfri himmel og kl. 10.00
mødte mere end 30 friske venner op i Klubgården hvor de
blev mødt med duften af friskbrygget kaffe og snegle i
ovnen.
Erik Trolle holdt et spændende foredrag om den gamle vej
fra Helsingør til Hellebæk. Han viste en masse gamle lys-

Hele vejen havde vi en dejlig udsigt over sundet til Sverige
og flere af os fandt ud af at det vi altid havde troet var Sophiero faktisk er Krabbesholm.
Ved Hammermøllen spiste vi vores frokost og alle nød det
dejlige vejr.
Efter et par timer gik alle igennem skoven mod Klubgården hvor vi sagde farvel til hinanden efter en dejlig dag i
fuldt solskin. Vejrguderne havde hørt vores bønner.

billeder og undervejs kunne man se flere der nikkede genkendende til billederne.
Da kl. var ca. 11:45 gik vi alle ruten som vi havde set på
lysbillederne. Undervejs viste Erik Trolle os nogle af de
steder hvor de gamle huse, mindesmærker m.v. havde ligget.

Tak til Erik Trolle for et spændende foredrag.
Kirsten Madsen HSOK´s Venner

COPENHAGEN
MARATHON
Peter Arhnung fra cph marathon. Han løb vist 3:06:37
efter lige at være rejst sig fra sygesengen. Han er her fotograferet ved væskekontrollen omkring 22 km v/Kødbyen.
Peter lå helt fremme lige efter den absolutte Elite, og endte
som nummer 42 af over 900 i H 45

ALLE
TRÆNINGSLØB

Klubmesterskab i enkeltstart.
Sæt x i kalenderen
torsdag den 9. september

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

Evertsbergrennet 2010
-eller hvorfor vi ikke deltog
i Gribskovrennet

I sidste udgave af ”Sokken” var der en beretning fra Gribskovrennet der blev afholdt søndag d. 7. februar og der blev
fra skribentens side undret sig over, hvorfor der ikke deltog
flere af de af klubbens medlemer der var tilmeldt Vasaloppet
Jeg kan ikke udtale mig for alle, men for Gitte Dalsborg –
Christian Madsen – Lars Røpke og undertegede var årsagen
den simple at vi om torsdagen var taget nordpå, for om lørdag d. 6. februar at deltage i Evertsbergrennet
Evertsberg er en lille bygde der ligger midtvejs mellem Sälen

og Mora idet der vel kan kaldes ”udkants Sverige”og er en af
de legedariske kontroller i Vasaloppet, det er her Bergsprisen bliver afgjort.
Evertsbergrennet er et af de løb hvor man har mulighed for
at blive seedet til Vasaloppet, endvidere er løjpen, der er på
46 km., for en stor dels vedkommende lagt på Vasaloppets
løjpe.
Efter starten på en mark bag bygdegården følger man de
første 4,3 km Vasa løjpen mod Sälen, derefter drejer man ind
i skoven og kommer efter ca 15.5 km ud på Vasa løjpen igen,
man forsætter derefter forbi Risberg kontrollen og til Tenna
hvor man vender og løbe så af Vasa løjpen tilbage til Evertsberg.
Evertsbergrennet er et hyggeligt løb der er godt arrangeret,
deltagerantallet var i år ca. 220
Vi har allerede snakket om at deltage igen næste år, dels fordi vi jo synes det godt løb og dels fordi vi gerne vil støtte
løbet og folkende bag dette, Evertsberg ligger som nævnt i
”udkants Sverige” og kæmper for sin overlevelse som levende bygde og for ikke at ende som ”stuga bygde”. Løbet er en
del af de betræbelser.
Jeg vil derfor opfordre de af klubbens medlemer der løber på
ski til at overveje at prøve dette løb.
Skiudvalget vil stå for de praktiske ting omkring deltagelse.
Vores tider for de 46 km.

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

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

Instruktører:
Kurt Jørgensen, (langrend)
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32 /28 29 86 32
E.mail: kurt.jorgensen@it.dk

Christian Madsen
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.:40 26 41 20
E-mail: chr.madsen@live.dk

2.43.58

Christian Madsen

3.33.35

Gitte Dalsborg

3.37.15

Henrik Bang

3.50.55
Henrik Bang

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

Lars Røpke

Rulleski !!
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

Gitte Dalsborg
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.:40 26 41 20
E-mail: chr.madsen@live.dk

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.

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

E-mail: ebbe@holm-sport.dk
www.rulleski.com
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Beitostølen 2010

Ridderugen bød både
på triumfer og skuffelser for 2 af klubbens
medlemmer

værste konkurrent løbe med guldet og selv måtte "nøjes " med en
sølvmedalje. For Arne gik det værre, ikke med smøringen, men
med helbredet. Under torsdagens konkurrencer fik han smerter i
ryggen og kunne slet ikke stille til start.

Solen bragede fra en skyfri himmel da vi ankom til Beitostølen
den 11. april. Temperaturen var 7 grader på den forkerte side
med hensyn til at løbe på ski.
2 af HSOK’s medlemmer Arne Christensen og Annette Bredmose
stillede op for Blindes Skiunion i flere konkurrencer i løbet af
ugen, bl.a. skiskydning, 5 hhv. 10 km langrend og afslutningen:
Ridderrennet på 20 km. Alle disse konkurrencer foregår på flade
løjper, så også nybegyndere kan være med.
Heldigvis krøb temperaturen lige ned under frysepunktet om natten, så sporene var fine hele formiddagen indtil solen tog noget af
glæden ved at løbe på ski efter middag.
Den første konkurrence foregik om tirsdagen, det var et krævende “Fjellrenn” med adskillige højdemeter. Her blev Annette nr. 2
ud af 10 startende i tiden 2:34:48, Arne kom på en 10 plads ud af
20 startende i tiden 2:41:31.
Det skal dog siges at skiltningen var meget mangelfuld, så Annette løb “kun” 26 km mens Arne og flere andre løb 30 km på en
løjpe, som var ”mejslet i cement”, hvilket gav vanskelige forhold
på nedkørslerne med flere styrt til følge.
Konkurrencerne om onsdagen bød på skiskydning, her var både
Arne og Annette suveræne i deres respektive klasser, både i langrend og skydning, hvilket gav 2 guldmedaljer. Annette ramte ni
ud af ti skud og løb i tiden: 28:57, Arne havde alle ti træffere og
løb i tiden: 20:22. I skydningen får man hovedtelefoner på og kan
med lyden sigte på pletten. Hver mistet plet giver et minuts tillæg.
Torsdag var der langrendskonkurrencer på 10 km for herrer og 5
km for kvinder. Det var samtidig klubmesterskabsløb for Blindes
Skiunion. Arne løb i tiden 32.38 og Annette på 22.27.
Fredag var hviledag inden turens højdepunkt: Ridderrennet på 20
km.
Vejret var imidlertid slået om med vind og skyer, og for at det ikke
skulle være nemt, kom ugens første sne om natten inden løbet. Det
forandrede forholdene totalt. Vi havde løbet på klister hele ugen,
vejrudsigten sagde tøvejr med regn op ad dagen, så klistret blev på,
evt. med voks ovenpå. Det var håbløse forhold, ikke mindst i
betragtning af af 400 deltagere med hver sin ledsager skulle løbe
løjpen på 10 km 2 gange! Det resulterede i, at der kom "slinger" i de
spor, der ikke var totalt væk. Nogle enkelte var dygtige og havde
ramt smøringen rigtigt men mange valgte at korte distancen ned til
10 km eller at udgå. For Annette betød det, at hun måtte se sin
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Morakkerrliste for HSOK's træningsløb 1/1 - 30/6 2010
Hele listen kan ses på hsok.dk og i klubgården.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Rev. 27-05-2010 Jørgen Jensen

Banelægger får 2 point
p.c.
p.c.
p.c. p.c.
k.m.
Navn
I alt 10/1 24/1 13/2 20/2 13/3 20/3 1/4 2/4 4/4 5/4 13/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 8/6 15/6
Deltagere i alt:
13 18 7 11 43 35 193 216 173 183 54 32 35 36 46 44
HSOK deltagere:
4 9 2 4 19 13 28 31 34 30 22 20 21 16 38 15 -2 -2 -2
Henrik Poulsen
14 1 1 1 1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
Peter Larsen
13 1 1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
Malhte Poulsen
12 1 1
1
1
1
1
1 1
1 1 1 1
Preben Brinch
12
2
1
1
1
1 1
1
1 1 1 1
Rolf Lund
12
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 1 1
John Miené
11
1
1
1
1
2
1 1
1
1
1
Jørn Steffesen
11 1 1 1 1 1
1
1
1
1
2
Jørgen Jensen
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
Carsten Agger
9
1
1
1
1 1
1
1 1 1
Lene Jensen
9
1
1
1
1
1 1
1
1
1
Minna Warthoe
9
1
1
1
1
1
1 2 1
Palle Risager Schalch
9
1
1
1
1
1
1 1 1 1
Tommy Jensen
9
1
1 2
1
1 1 1 1
Eva Müllertz
8
1
1
1
1
1 1
1
1
Gerda Jensen
8
1
1
1
1
1
1
1
1
Lasse Nilsson
8
2
1
1
2 1
1
Mette Bertram
8
1
1
1
1
1
1 1
1
William Bertram
8
1
1
1
1
1 1 1 1
Jan Larsen
7
1
1
1
1
1
1 1
Palle Breuning
7
2 1
1
1
1
1
Sara Brinch
7
1 1
1
1
1
1
1
Bo Bertram
6
1
1
1
1
1 1
Flemming Larsen
6
2
1
1
1
1
Flemming Wendelboe
6
1
1
2
1
1
Inge Olsen
6
1
1
1
1 1
1
Jens V. Nielsen
6
2
1
1 1 1
John Pihl
6
1
1
1
1
1
1
Ole Vexø
6
1
1
1
1 1 1
Arne Olsen
5
1
1
1
1
1
Bjarne B. Jensen
5
1
1
1
1 1
Jakob Vang
5
1
1
1
1
1
Karina Dixen
5
1
1
1
1
1
Maja Brinch
5
1
1
1
1 1
Mathilde Poulsen
5
1
1
1
1
1
Michael Rasmussen
5
1
1
1
1
1
Ole Hansen
5
1
1
1
1
1
Kirsten Ellekilde
4
1
1
1
1
Laus Seir
4
1
1
2
Lise Betram
4
1
1
1
1
Mette Agger
4
1
1
1
1
Niels Bohse
4
1
1
1 1
"Røde"
3
1 2
Annemone Søndergaard 3 1 1
1
Gull-May Knudsen
3
1
1
1
Karen Østergaard
3
1
1
1
Leif Kofoed
3
1
1
1
Nanna Kanneworff
3
1
1
1
Rosemia Søndergaard
3 1 1
1
Stig Johansen
3
1
1
1
Stine Berg Sørensen
3
1
1 1
Søren Agger
3
1
1 1
Torben Bagger
3
1
1
1
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

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

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

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

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

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

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

