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Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Carsten Agger

Tlf.: 21 48 34 24

Orientering
Ungdom:

Bjarne Jensen
Tlf.: 24 68 44 92

Løb:
Kenneth Sørensen
Tlf.: 40 13 04 66

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 28 29 86 32

Cykling
Maleren

Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14 

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 80 37 / mob.:28 69 35 66

E-mail: m.krogs@stofanet.dk

Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 20 85 74 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk

Børn og unge til og med 25 år 262 kr. halvårl.
Senior fyldt 26 år 367 kr. halvårl.
Pensionister fyldt 65 år 262 kr. halvårl.
Familie på samme bopæl 630 kr. halvårl.
Passive 210 kr. årligt.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Rolf Lund Tordenskjoldsvej 8 3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Ruth Waidtløw Hathjulet 45 3140 Ålsgårde 23 86 83 42 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126
Ski: Flemming Larsen Topasvej 8 3060 Esperg. 23 30 41 50 fllarsen@image.dk
Løb: Kenneth Sørensen Heimdalsvej 22 B 3000 Helsingør 40 13 04 66 khs@sampension.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding:
Sekretariat: Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 49 21 80 37 m.krogs@stofanet.dk
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Birgitte Krüger Ydunsvej 14 3000 Helsingør 22 77 08 36 birgitte.k@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 20 85 74 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: John Steenfeldt Stürup Plads 3. 3000 Helsingør 20 13 08 58 jsj@infoconsult.dk
Kassereren: Anna Lise Lyk Rolighedsparken 24 3060 Esperg. 28 44 03 33 allyk@email.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 09:30  Cykeltræning, ...............................................................Nygård
Tirsd.: kl. 17.00  O-tekniktræning ....................................................Klubgården
Tirsd.: kl. 17:00  Løbetræning (Lang tur 15 - 22 km) ..........................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (Interval Sjoskerne) .............................Klubgården
Torsd.:kl. 09:15  Cykeltræning, (Racer) Opsaml. Nygård 9:30....................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne)...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09:30  Cykeltræning, (Racer) ...................................................Nygård
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09:30  Cykeltræning, (Racer) ..................................................Nygård
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården

A dresseændringer,  t i lføjelser,  evt .  e-mailadresser 
til  klubbladet skal meldes til  Kurt .

Udkommer 6 gange årligt.

Næste nr. udkommer oktober

D E A D L I N E
29. september, 2017

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

Stof til Sokken sendes til følgende:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76 
Mob.: 24 29 33 74

Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 28 29 86 32

Ski: Fl. Larsen
fllarsen@image.dk
Tlf.: 23 30 41 50

Løb: Kenneth Sørensen
khs@sampension.dk
Tlf.: 40 13 04 66

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

Annoncer, foto, layout, opsætning:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 28 29 86 32

Tryk:
jc@christensengrafisk.dk
Tlf.: 35 36 01 44

Indsendte billeder der bliver brugt
i bladet bliver honoreret med kr.
10,- forsidebillede med kr. 100,-
Du skal selv meddele kassereren
hvor mange billeder du har haft i
bladet.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument.
Billederne skal også vedlægges
separat i høj opløsning.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til:
Kurt Jørgensen. 
Uopfordrede billeder bedes inde-
holde tekst og/eller navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 2017
Opkrævning sker pr.

1. august og 1. februar

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

Henrik Petersen spurter mod mål i Kronborg - Stafetten

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

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaassffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt

1/10 - 30/4: 30 45 59 97

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Som formand er jeg vanen tro optaget af flere ting. Et fest-
udvalg er gået i gang med at planlægge de kommende
klubmesterskaber og festlighederne i forbindelse med at
klubben fylder 50 år. Vi nåede det ikke i foråret, men sæt-
ter ind med fuld styrke her lige efter sommerferien. Sæt et
stort kryds i kalenderen lørdag den 26. august. Se indby-
delse andetsteds. Der startes med de åbne HSOK-klub-
mesterskaber. Samlet start, men banelængder tilpasset
alder og niveau, så alle har en chance for at komme først.
Vennerne viser sig som sande venner og arrangerer recep-
tionen og en festbuffet.

Før sommerferien havde vi en klubaften, hvor vi diskute-
rede et oplæg til vedtægtsændringer. Bestyrelsen har
arbejdet videre med det forslag, der skal til afstemning på
et tidspunkt. Vi finjusterer stadig, men datoen for den eks-
traordinære generalforsamling er fastlagt til onsdag den
11. oktober kl. 19. Formålet med den ekstraordinære gene-
ralforsamling er at få lavet en vedtægtsændring, så det bli-
ver muligt at vælge en større bestyrelse, end den nuvæ-
rende. På baggrund af den klubaften, vi havde, ser det ud
som om, at der er stemning for ændringerne. Går de igen-
nem skrider vi direkte til valg af en større bestyrelse. Jeg
håber i den forbindelse på at kunne gå af som formand,
men vil fortsat tilbyde min arbejdskraft til klubben. En
mere officiel indkaldelse til den ekstraordinære generalfor-
samling kommer i oktobernummeret af Sokken.

Klubben har fået to nye løbshjemmesider: www.ophelia-
kvindelobet.dk og www.hamletlobet.dk. Det er nu muligt
at tilmelde sig online til begge løb. Det er meningen at vi
skal have en lidt mere strømlinet markedsføring af løbene
og forhåbentlig få løftet deltagerantallet på begge løb.
Ophelia Kvindeløbet er lige om lidt: Tirsdag den 15.
august kl. 18.30. Meld dig til - enten som løber, hvis du er
kvinde - eller som hjælper. Hamlet 10’eren er lørdag den
4. november kl. 14.15. Et udvalg går i gang efter sommer-
ferien med at kigge på klubbens hjemmeside og få lavet en
ny og mobilvenlig en af slagsen.

Ellers håber jeg at alle har/har haft en god sommer og er
friske til at træne og konkurrere igen.

Rolf

Husk kvindeløbet tirsdag den 15. august!
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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

"HSOK"s
hjemmeside
hsok.dk

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

Udmeldelse:

Ole Hansen
Falkenbergvænget 36  1.
3140 Ålsgårde

Martin Frederiksen
Olriksvej 7 B
3000 Helsingør

Adresse ændring:

Jens Bertram
Øresundsvej 6
3100 Hornbæk.

Priser for 2017
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.  
28 29 86 32

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

Annoncer i Sokken

Ophelia Kvindeløbet
2017

Husk at årets smukke og traditionsrige
Ophelia Kvindeløb i år løbes tirsdag den

15. august kl. 18.30.
Mere om kvindeløbet inde i bladet

Klubmesterskaber 2017
i Teglstrup hegn.

Tidspunkt: Lørdag den 26. august. Vi har i anledning af at HSOK fylder 50
år i år, ladet løbet være åbent for alle klubber. Umiddelbart efter løbet kan
man deltage i receptionen. Om aftenen efter receptionen er der festmiddag i
anledning af jubilæet.

Løbsform: Samlet start. Længden på banen er tilpasset din alder og køn på
en måde, så det er muligt at løbe på 40 min. Se skema for km-tider og bane-
længder på HSOK.dk. 

Start: Kl. 14.40 går vi samlet fra klubgården til startstedet.

Afstande: Klubgården - start 900 m. 
Mål - Klubgården 1100 m. Start og mål er ikke samme sted og der er ingen
transport af overtrækstøj.

Tidtagning: Der bruges sportident. Man kan låne enhed af klubben. Man
skal huske at få registreret sin tid i klub-gården. 

Præmier: Der er præmie til hurtigste herre og hurtigste dame. Desuden
præmier til den herreløber og dameløber, der er tættest på den dobbelte
vindertid - på den pæne side. (Årets snegl og Årets skildpadde). Præmierne
uddeles i forbindelse med receptionen. 

Tilmelding: Via O-service eller skriv dig på liste i klubgården. Løbet er gra-
tis for HSOK’ere.

Banelægger, banekontrollant, stævneleder mm.: Rolf Lund og Flemming
Larsen.
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Kære HSOKér.
Så er vi klar til at modtage bestilling på klubtøj i Trimtex
gode kvalitet. 
Vi har sammen med Trimtex opdateret designet på o-blu-
sen og singletten lidt og vi håber I synes om det. 
Blusemodellerne er små i størrelserne. Se målskema på
trimtex.no/no/storrelsesguide eller prøv din klubvens tøj
hvis du er i tvivl. Billeder af tøjet ses på hjemmesiden eller i
klubgården.
Vi skal op på 10 bestillinger pr item, så indtænkt kommen-
de julegaver, fødselsdagsgaver, vokseværk og et par år
frem, så vi når op på minimum antal.
Klubben giver et tilskud på 50% til ungdom under 25 år.
Alle andre får 33%. Priserne i skemaet er fratrukket rabat-
ten.
Dine bestilte varer indbetales efter modtagelsen til HSOKs
Konto 2255-0274114126. Husk at skriv ”klubtøj” og navn. 
Bestillingsliste kan findes, enten på hjemmesiden og mailes
udfyldt til birgitte.k@stofanet.dk, eller i klubgården på
ophængt tavle.
Frist for bestilling er onsdag den 1/9 2017. Levering ca. 6-8
uger senere.
Hilsen Lene og Birgitte



Nyt fra kassereren.

I sidste nummer af
Sokken fortalte jeg om
mine kvaler med vores
bankforbindelse
Nordea. Det har åben-
bart gjort indtryk, for
jeg blev ringet op fra Nordea, som udtrykte
beklagelse over, at jeg havde fået en så negativ
oplevelse af Nordea, men mere fik jeg ikke ud af
det.

Mit indlæg havde også gjort indtryk på vores
eget medlem Lone Kuhlmann. Hun kontaktede
mig og tilbød sin hjælp. Det blev jeg rigtig glad
for og tog imod med kyshånd. Desværre er pbs-
betalingsløsningen ikke kommet op at køre
endnu, men det skyldes at Nets har nogle dead-
lines for prøvekørsler, som ramlede lige ind i
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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)

K L U B T Ø J S  U D S A L G
50 KR. PÅ UDGÅEDE MODELLER OG DESIGNS.

Kig i kassen som er stillet i klubgården. Snup den der
passer dig og indbetal beløb med navn, mærket ”tøj”
til klubbens konto.

Dame:
O-bluse med lynlås 2 stks. Large
Singlet 1 stk.small og 1 large

Unisex:
Singlet 1 stk. X large
Basic O-buks 1 stk. X small

min ferie, og jeg prioriterede ferien højere. Nu
håber jeg på en prøvekørsel i starten af august.
Når jeg er klar til at sende opkrævninger ud,
giver jeg besked via mail gennem Forenings
Administrator. Jeg vil helst have, at I venter med
at betale kontingent til I får en opkrævning, såle-
des at I kan tilmelde jer betalingsservice.

Regnskabsmæssigt er vi igennem 1. halvår og
indtægter og udgifter følger stort set tidligere år.
Jeg kan nævne at Vinterlangdistance o-løb, som
blev afholdt 26. februar gav et underskud på kr.
1.700. Danish Spring afholdt den 24. marts gav
et overskud på kr. 14.900. Påskecup gav et over-
skud på kr. 13.000, og MTB-O afholdt den 14.
maj gav et overskud på kr. 4.400, her mangler
dog regning for tryk af kort. Det er ikke HSOK,
som selv trykker disse kort. Øvrige løb er ikke
afregnet endnu. 

I forbindelse med markedsføring af Kvindeløbet
den 15. august og Hamletløbet den 4. november
er der blevet udarbejdet nye hjemmesider af
FaceMade til en pris af kr. 20.640,-.  I kan se
hjemmesiderne på følgende domæner:
www.kvindeløbet.dk – www.opheliakvindelo-
bet.dk – www.hamletlobet.dk Udgifter til ung-
domsløberne kommer også til at stige i forhold
til tidligere år. Indtil videre har der været
afholdt udgifter for kr. 25.000. Aktivitetsniveaet i
ungdomsafdelingen har været højt og i oven-
nævnte beløb er også medregnet udgifter til
sommertur til Tjekkiet.

Ruth Waidtløw
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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 O. Engelsholm, Fredensvej 65, 3060 Espergærde
Tlf.: 21 72 44 31, E-mail: knud.engelsholm@mail.dk

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

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

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

o.s.v.

49 21 22 11

Helsingør  Therm

Priser for 2017
1/1 side. . . . . . .2 ,000 kr.  pr.  år

1/2 side. . . . . . .1 ,200 kr.  pr.  år

1/4 side. . . . . . . . . .600 kr.  pr.  år

minimum.. . . . . . .500 kr.  pr.  år

Annoncer i Sokken

Henv.:  Kurt  Jørgensen.  
28 29 86 32

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

To x divisionsmatch
Med et mellemrum på tre uger kan vi få lejlighed til
vise, hvad vi skal sætte på vort CV fremover, i hvad
for næste sæson. Som I nok kan huske,( selv om
resultatet fra den første match er bedst tjent med at gå
i glemmebogen ) at vi i Tisvilde Hegn mødte vort
Waterloo i form af hele tre klokkerene nederlag af tre
mulige. I den skønne forårstid, hvor alt syntes lyse-
grønt, indtil resultaterne dukkede op på tavlen, så tog
det grønne snarere form af det grå og triste. Vi tabte
mod Holbæk, der i sammenligning med ”gamle dage”
er blevet en stærk klub, mod Herlufsholm og mod
KFS, som vi plejer at have krammet på. Vi var bare
for få, og heldet havde vi heller ikke med os, og sav-
net af vore dygtige ungdomsløbere var mærkbart. 
Allerede den 3. september er der lejlighed til en klæk-
kelig forbedring, når vi skal møde disse tre modstan-
dere igen. Hvis vi opper os og kommer op på et
anstændigt deltagertal, så behøver vi ikke at tabe alle
matcher! Det er Geel skov og Ravneholm, der er
udset til at være vor kampfelt. Hvis jeg husker ret, fra
den gang jeg var løbende, så er disse terræner præget
af kupperinger. I kan bedst forberede jer til dysten
ved at lade bakketræning indgå jævnligt på jeres træ-
ningsskema! Alle , der ved, hvad et kort og et kompas
bruges til, eller bare har en svag fornemmelse om det,
bør tilmelde sig på o-service  senest den 25. aug. Gør
jer selv den tjeneste, så sparer I derved Bjarne og
Flemming for mange grublerier!
Selv om jeg ikke regner med lutter sejre den 3. sep-
tember, må vi nok se i øjnene, at der venter os en ny
dyst den 24. september. Både op- og nedrykningsmat-
cher er på samme tid og sted. Stedet er Ravnsholt
skov. Alt hvad der kan krybe og gå bør tilmelde sig
inden den 15. sept. Efter alle solemærker at dømme
er det naturligst, at det bliver en nedrykningsmatch
med FSK som den ene modstander. Sidste år klarede
vi frisag på den konto. Lad det blive en gentagelse i
2017!
Jeg lover jer, både den 3. og den 21. at dukke op med
en kage, hvis jeg kan få kørelejlighed. Eva
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3 Skåningar och en Dansk 2017
Et velkendt udtryk er: ”Som tiden dog går”, og jeg er gan-
ske enig heri, idet det nu var 20. gang, at HSOK arrangere-
de 2. etape af ”3 Skåningar och en Dansk”, der fandt sted
lørdag, den 17. juni.

I min egenskab af stævneleder synes jeg, at hele forløbet
gik godt -  rigtig godt endda, hvor årsagen hertil bl.a. skyl-
des alle jer hjælpere, der gjorde en fantastisk indsats for at
de mange deltagere, heraf alene ca.  800 fra Sverige, for at
de skulle få en god oplevelse i Krogenberg Hegn.
Fra de første busser ankom fra Helsingør med de svenske
deltagere, og til den sidste bus kørte tilbage til færgelejet i
Helsingør, gik er ca. 4 timer, i hvilken periode stævneplad-
sen emmede af aktivitet. ”Vennernes” kiosk blev flittigt
benyttet, hvor især Hans-Henrik (”Maleren”) havde succes
med de røde pølser, som især de svenske deltagere var
vilde med (gerne med en porter), men også kaffe + alle de
hjemmebagte kager og boller m.m., var der godt salg i, så
endnu en gang en stor tak til ”HSOK`s Venner”, for uden
jer (nej, det tør jeg ikke skrive….).

Startstedet var i år placeret 650 meter fra stævnepladsen.
Det var en flot og smart måde John Mienè og Jacob Vang
havde udtænkt og etableret startområdet på, hvilket
mange af deltagerne også gav udtryk for. Starten kan
bestemt være en stressfaktor, men selv om der hvert minut
i over 2 timer startede op til 8 – 10 personer ad gangen, gik
det perfekt, så en stor tak til John og hans startteam, hvor
John havde udvalgt ”Røde” til at styre fordelingen af del-
tagerne mellem de ordinære og åbne baner – med stor
myndighed fra ”Rødes” side, selvfølgelig. 

Når 90% af deltagerne ankommer i bus til stævnepladsen,
bliver der heldigvis ikke behov for store områder til parke-
ring af personbiler, men lidt besværligt var det nok, at par-
keringspladsen lå lige ud for den stærkt trafikerede
Hornbækvej, men det gik, så en stor tak til Peter Larsen og
Leif Sewohl for jeres indsats.

Stævnekontoret, herunder salg af åbne baner, blev atter i
år flot styret af Vibeke og Ulla, med hjælp fra Lene, hvor
sidstnævnte dog primært var ”førstehjælper”, men heldig-
vis kom der kun 2 – 3 personer med nogle smårifter, der
hurtigt blev klaret.

Som nævnt kom der godt og vel 800 deltagere til vores
etape, hvoraf 99% havde valgt at benytte Scandlines. Hvor
transporten skete hver hvert 20. min. og var fordelt over 2
timer. Til at styre denne ankomst i Helsingør, herunder
fordelingen i de 4 busser, vi havde chartret til formålet,
havde Rolf med hjælp af Lasse påtaget sig denne rolle, så
også her var der styr på sagerne, så en stor tak til Rolf og
Lasse.

Afslutningsvis skal det med, at op til stævnedagen havde
vejret bestemt ikke været det bedste (regn og blæst), men
på selve stævnedagen, samtidig med at de første deltage-
res ankomst, kom solen også frem, og blev der resten af
dagen, så det blev også på dette – lidt vigtige – område en
fin dag i skoven.

Tak for i år, hvor det allerede nu ligger fast, at næste års ”3
Skåningar och en Dansk” finder sted 15. – 17. juni.

Stævnelederen
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Gennem flere år, dog kun hver andet år, har Skagen OK og
Skive AMOK, afholdt deres store arrangement, Skaw-dysten.

Arrangementet består af 4 løb:  MTB-orientering, sprintløb og
2 traditionelle orienteringsløb, og de 4 løb fandt sted fra 7. til
9. juli med Skagen som udgangspunkt. Vi var en mindre flok
fra HSOK, der havde fundet vej til stævnet, hvor vejret i
øvrigt alle dage var noget blæsende og lidt køligt, men uden
regn.

Det første arrangement var MTB-løbet, der skulle køres i
Højengran Plantage, hvor vores udmærkede bladfabrikant
(”Sokken”), Kurt Jørgensen,
var på startlisten. Kurt er jo, og
har altid været, en god cykel-
rytter og har også tidligere
været en rimelig god oriente-
ringsløber indtil knæene ”dril-
lede”, men da cykling med
rette er Kurts stærke side, var
tilmeldingen sket i den læng-
ste klasse, hvor distancen var
på 13,2 km., en distance som
Kurt fandt var lige kort nok,
men virkeligheden blev en
anden, idet de anførte bane-
længder altid opgives i fugle-
flugt” , så da Kurt (endelig) kom  i mål viste computeren, at
distancen blev på i alt ca. 31 km., og det var endda uden store
bom!
Sidst på eftermiddagen samme dag fandt sprintløbet sted
midt inde i Skagen med start og mål fra Kirkepladsen, der var

meget velegnet til formålet for de 600 deltagere.
Resultatmæssigt gik det fint for Kirsten Ellekilde, der blev nr.
4 i sin klasse, men sprint er jo også Kirstens speciale.

De 2 o-løb hhv. lørdag og søndag skulle afvikles i Bunken
Plantage, der ligger ca. 15 km. syd for Skagen. I denne planta-
ge er Råbjerg Mile beliggende (endnu) og den fantastiske
”sandbunke” indgik også i løbet, hvor de lange baner havde
stræk op over milen, men hvor stort set alle deltagerne var
enige om, at begge dage havde budt på spændende oplevelser
og store udfordringer.
Resultatmæssigt gik det fint for Marie Krogsgaard, der blev
hhv. nr. 3 og 2 i sin klasse, meget flot, Marie.

Referat fra en deltager uden det store sportslige resultat.
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Som “en deltager” skrev, var jeg med i et MTB-
oløb i forbindelse med Skaw-dysten. 
Løbet foregik i Højengran Plantage, 5 km syd for
Skagen.

Lise og jeg var med Kirsten og vores børn i sommerhus i
Skagen Strand feriecenter. Et passende sted, -for Kirsten
og Rikke, samt Michael skulle deltage i Skaw-dysten i
Skagen by og omegn.
Da der samtidig var et MTB-oløb, fik jeg også mulighed
for lidt motion. Højengran Plantage, er en lille skov lige i
nærheden hvor vi boede. Skoven vekslede med enten
store stier hvor man kunne race derudad, blandet med
ganske små stier, hvor man først skulle fjerne nogle grene
før man kunne se stien. De små stier var meget vanskeligt
passable og tillige fyldt med sand som man skulle trække
cyklen igennem. 
At Flemming skriver at det var uden de store bom, må
nok være med modifikationer, men det var sjovt at være
med igen, det, det er efterhånden længe siden sidst.

På Sjælland er der desværre ikke mange chancer for at
køre MTB-oløb, der er kun få løb i løbet af sommeren og
falder ofte sammen med at man er på ferie. Der er selvføl-
gelig også vinterserien, men det er tit koldt og med et glat
og fedtet føre. Kurt

Trængsel da man skulle have læst sin brik af:
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Tips og Tricks
På TVkunne man her fornylig se WM i Estland. Det var ikke
ligeså gode programmer, som sidste WM i Sverige, men for
orienteringsløbere var det interessant og specielt når man har
gode minder fra Estland. Det var dog nogle ret grumsede
skove, de løb rundt i. Dårlig sigt og en del væltede træer. På
mellemdistancen så jeg den franske veteran Thierry
Gueorgiou vinde igen, igen. Det var en fornøjelse at se hans
vejvalg og teknik. Hans motto er “fuld fart og ingen fejl”. Det
er et godt motto.
For uindviede så har den i øvrigt meget sympatiske Thierry
Gueorgiou domineret især på mellemdistancen de sidste 15
år. Han vandt sit første WM på mellemdistancen i 2003. Han
har en speciel evne til at gennemføre sine vejvalg ved at for-
enkle. Han udvælger nogle få holdepunkter på vej mod
næste post og koncentrerer sig udelukkende om dem. Han
gør nok noget mere end bare det. Han forbereder sig grun-
digt på terræntypen og laver en plan. Jeg har tidligere læst
om hans tanker i forbindelse med terrænerne til et O-ringen.
Han foretrækker at løbe efter højder, fremfor lavninger og
løber gerne på rygge og finder ledelinjer i terrænnet på bag-
grund af kurvebilledet. 
Netop i de nyligt overståede mesterskaber var terrænnet præ-
get af mange lavninger, men hvis man nåede at se det valgte
Thierry Gueorgiou at bruge de få højder, der var. 
Jeg har ikke fundet Thierry Gueorgiou’s vejvalg på nettet,
men kortudsnittet er fra mellemdistancen og kunne være et
eksempel på hans teknik. Der løbes fra post 4 til 5. Det
højre/røde vejvalg bruger udløber/lysning, en flad høj og en
flade med lavning på venstre hånd som indgang til posten.
Venstre vejvalg bruger lavninger og slugter som ledelinjer,
men indgangen til posten er langt mere risikabel.

Det er værd at huske på, at alle brune streger på kortet kan
bruges, også når der kun er en enkelt. De er ikke tegnet tilfæl-
digt og ofte er kurverne både den bedste og eneste mulighed,
man har for at finde vej, med mindre man sværger til at
bruge kompasset. Ved at bruge kurvebilledet ved man hvil-
ken retning man løber i, hvor langt man er kommet og når
man evner at korrigere, hvis noget ikke stemmer, har man
rigtig gode chancer for at komme fejlfrit igennem.

Held og lykke med efterårets konkurrencer Rolf
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Ved afviklingen af den årligt tilbagevendende Tre
Skåninger og en Dansk havde Vennerne årets sidste kiosk. 
Vi skulle sørge for mad og drikke til de ca. 700 svenskere,
der gerne skulle have en dejlig dag i skoven.
Som sædvanlig havde mange fra de Grå Sokker meldt sig
som kagebagere. Mange bagte to eller flere kager, og flere
bagte også boller, så vi havde et rigtig flot sortiment at
byde på.
Verner havde købt ind af pølser, både de tykke og de
røde, som svenskerne så godt kan lide.
Der var heldigvis godt gang i salget. Vi fik stort set
udsolgt af kagerne. Bollerne var der mindre afsætning på,
men i pølseboden var der også meget travlt.
På dagen havde vi god hjælp i teltet af Grete og Anni N,
så tak til dem. Og også tak til Leif, Henning og Hans
Henrik for deres store hjælp med at stille op og pille ned,
og i øvrigt alt det praktiske hele dagen.
Svenskerne er hyggelige gæster. Der var aldrig nogen sure
miner, selvom køen var lidt lang ind i mellem. De står tål-
modigt og sludrer med hinanden, mens de venter. Deres
køkultur, mens de venter på at komme med busserne til-
bage til færgerne er også imponerende.
Da Anna Lise gjorde kassen op, endte vi med et overskud
på godt 4000,-kr. Et meget flot resultat. Nu varer det et
godt stykke tid, inden næste kiosk, så de mange trætte
kagebagere kan få et velfortjent hvil.

Sisse

ÅRETS SIDSTE KIOSK

Vennerne
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HSOK orienterings  årlige sommertur gik i år til Bohemia 5
days orientering i bjergene nord for byen Novy Bor i det
nordlige Tjekkiet. Vi kørte derned i 3 biler, hvoraf den ene
kørte en dag tidligere og de havde så en overnatning
undervejs. Turen derned var også en stor mundfuld, idet
det styrtregnede fra Køge til Berlin.  Efter 12 timers trans-
port landede vi på vores 1 stjernede hotel i en lille som-
merby, med udendørs Aqualand, et par spise steder og
pensionater af tvivlsom karakter samt et omrejsende
Tivoli, men vi sov Indendørs, kunne tørre tøj og der var
noget at spise til morgenmad. Vores aftenmåltider blev
indtaget på byens førende restaurant, som kunne bespise
hver mand med gode drikkevarer for under 70 kr ikke
ringe for øllet var ypperligt og glassene og portionerne
store. 
Det var ikke just et stille og roligt område hotellet lå i, ja
nærmest et vejkryds, hvor den ene vej var lastbil vej til
Prag. Men vi blev dog "kun" forstyrret af lastbiler, skralde-
biler, styrtregn, luftalarm fra hustagene når brandvæsenet
skulle møde og når de royale tjekkiske jernbaner havde
noget vigtigt at berette om i højttalerne på stationen, som
også lå lige ved hotellet og højttalerne var ikke skruet ned,
men ellers var her ok ro og prisen derefter.
1 etape var en langdistance med udgangspunkt fra stæv-
nepladsen, som var den samme de første 3 etaper, man løb
så i 3 forskellige dele af bjergene. stævnepladsen lå på en
sæter, ca 500 meter oppe i bjergene og første etape var
hård og krævende med mange højdemeter men det for-

styrrede ikke hverken Rolf Lund eller Jørgen Jensen som
blev 1 og 3 i deres klasser. Der var iøvrigt ca 1700 forhånds
tilmeldte og med åbne baner var der ca 2000 deltagere for-
delt på banerne. Hjemme efter løbet skulle der plejes
ømme lår og trætte ben, så det blev kun til en lille rundtur
i byen om eftermiddagen.
Natten til 2 etape kom der et massivt regnvejr ind over
området, og da vi mødte op på stævnepladsen til 2 etape
var vores klubtelt kolapset, flere ben var knækket og telt-
dugen flænset. Så det blev pakket sammen og så er der lidt
reparations arbejde til de lange vinter aftener. 2 etape var
en kort distance og igen var det Jørgen Jensen og Rolf
Lund som placerede sig i top, denne gang med Jørgen som
1 og Rolf som 2. Samtidig fik også Dicte gang i de trætte
ben og fik løbet sig op på 11 pladsen sammenlagt blandt
de 32 i D14.
2 dagens eftermiddag gik for ungernes vedkommende i
Aqualand, imens vi gamle hvilede de nu helt smadrede
ben og skiftevis gik nede til badeområdet og kiggede til
ungdomsløberne.
Spørg mig lige om man var øm, tung og træt da vi stod op
til 3 etape, hold nu op et hyr at få gang i benene, vi skulle
alle starte tidligt så op og hop og ned og spis og så ellers
afsted, og får det så ikke skulle være løgn begyndte endnu
et regnvejr og hanerne var virkeligt åbne da vi kom igang
med 3 etape. Det med terrænets beskaffenhed, som vi
egentlig troede havde toppet, blev bare endnu værre, flere
høje skrænter skulle bestiges og de var etage hus høje og
klipper og laaangstrakte bakker som bare steg og steg og
nu også stenede områder som pinede vores trætte stænger
endnu mere, Der blev gået og kravlet en hel del på 3 etape
og vi undgik hverken skuffelse eller opgivelsens ånde,
men kom dog igennem.

Sommertur til
Tjekkiet
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Om aftenen har vi lidt præmier til den der har forbedret
sig mest på etapen og så har vi " dykanden" til den der er
gået mest tilbage. Denne dag var der ikke en eneste som
var gået frem, alle var gået tilbage på nær Nynne og
Jørgen som opnåede præcis de samme placeringer som
dagen før og Jørgen var også den eneste med en top place-
ring ide han igen blev nr 1.
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Efter de 3 første etaper flyttede stævnepladsen til et nyt
sted, en lang eng op ad en blød bakke, flere hundrede
meter lang og stod man oppe på toppen var der det fineste
blik ud over hele pladsen hvor alt var placeret, fra øl telt
over bad til parkering.
4 etape lørdag var igen en bjerg etape, den 4 af slagsen, og
nu var tonen ligesom lagt, Rolf løb super godt, Dicte og
Nynne var stabile, imens Jørgen Jensen måtte sande at
selvom man nu er oppe på en føring på et lille kvarter, så
er det så svært og så specielt at det stadig kan gå galt og
man har først vundet når målstregen er passeret som før-
ste mand på 5 etape, men chancen var der endnu, for det
var kun ca 20 minutter Jørgen tabte, men det betød dog at
han gled ned på anden pladsen små 5 minutter efter den
førende.
Lørdag aften syntes Rolf at vi trængte til lidt dannelse, så
han havde arrangeret at vi skulle se og høre en violinist
give en klassisk koncert, hvilket
forgik på et slot eller måske en
borg, på toppen af en sandstens
klippe. Vi kom derop ad en lille
lodret trappe og det var vel det
som kunne kaldes en intim
koncert, for der var plads til 90
tilhørere inde i det der rum,
eller nærmest en udskåret
gang, men flot var det med 100
vis af stearin løs og så spillede

hun ellers det bedste hun havde
lært, kendere af klassisk musik
sagde hun var knaldhamrende
dygtig. Spændende at opleve og
også vores ungdomsløbere var
med og fik hørt noget andet en
Bieber....
Søndag stod den på 5 og sidste
etape samt en lang hjemkørsel.
Løbsmæssigt holdt Jørgen Jensen
sin 2 plads, kom på podiet og fik
sin goodiebag, Dicte løb sir bedste løb og fik 7 hurtigste tid
og Rolf der også lå til en plads på skamlen sammenlagt,
sprang en post over og blev disket, det var vel den korte
version af sidste etape, som var præget af lidt stress, tidligt
op og pakke og ikke for sent afsted imod færgen efter
løbet, da der var langt og vi ikke vidste hvordan hjemrejse
trafikken var.  Jeg selv nåede ikke engang at løbe hele
banen da jeg var evigheder efter i den samlede stilling, så
jeg måtte løbe tilbage 2/3 dele inde på banen, et hurtigt
bad og så kørte vi.
I modsætning til udturen i 13 grader og skybrud, var
hjemturen i kogende hede og sol, ikke mindre en 35 grader
sneg den sig op på da vi rundede Berlin, men vi kom til
Rostock, nåede færgen og trods lidt problemer med at
skaffe benzin der midt om natten, så blev problemerne løst
og vi var tilbage i Helsingør kl 02:00 13 timer efter vi
havde forladt stævnepladsen .
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Der blev også tid til en tur til Prag 
3 dagen er også den dag vi plejer at tage på udflugt, så vores død trætte ben blev motioneret på en skøn tur til Prag,

hvor vi så det man skal se, Tyn Kirken, klokke spillet, Karlsbroen osv. Vi opgav dog slottet og kirken som jo tårner sig
op over byen, fordi det ligger på et bjerg og vi havde altså fået bjerge nok for nu.
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Ungdom

Sommer i ungdomsafdelingen
Sommeren er over os og det betyder at mange har været
på ferie, men også at nogle har været på kurser, ligesom et
af de større etapeløb i Europa, nemlig Bohemia 5 Days, har
besøg af flere af ungdomsløberne.

I HSOK Ungdom har der også været en kort sommerferie,
imens forbundets sommerlejre hat kørt i Nordjylland og
Sverige og vi startede selv op igen lørdag den 22 Juli, hvor
vi startede efterårs sæsonen med en hyggedag.

Vi skal spiste brunch, så 10 mila ungdomsstafetten på tv (
den vi selv deltog i) og så skulle vi for tredje gang på den
årlige bakke tur.

Allerede om tirsdagen den 25/7 var der så afrejse til årets
sommertur, der altså  i år går til Tjekkisk 5 dages i Novy
Bor

Første rigtige træningsdag bliver tirsdag den 15 August,
og så alligevel ikke, for det er denne dag der er HSOK`s
kvindeløb, så det deltager vi selvfølgelig i, det er jo kun 5
km. Herefter følger vi planen som i kan se andet steds i
dette blad.

Bjarne

2 sejre i Ballerup sommercup til ungdom løberne

Sommercuppen sluttede med grill arrangement og præmi-
eoverrækkelse hvor Nynne og Emily kunne trække sig til-
bage med hver sit gavekort på 300.- efter sejre på hen-
holdsvis den lette og den mellemsvære bane.

Det blev den 2 etape i Slagslundes vildnis der blev afgø-
rende. Skoven var meget tæt og tilgroet og derfor super
svær at finde rundt i. På Nynne og Emilys baner var der
flere udgåede og fejlklip end gennemførte og her blev de
værste konkurrenter i de 2 klasser elimineret.

Nynne var oppe imod 8 andre løbere på mellemsvær og til
sidst var der kun 2 som kunne få en samlet tid fra de 3
etaper og Emily var oppe imod 7 på den lette begynder
bane og her var der ligeledes kun 2 som fuldførte alle 3
afdelinger uden fejlklip .

Flot resultat af de 2 HSOKere hvor det kun var Emilys
anden konkurrence.

Bjarne Jensen

Novy Bor
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Ungdom

Ungdomsafdelingen startede efterårs sæsonen
2017 med Brunch og Bakke tur 

HSOK "s venner gjorde det muligt endnu engang at lave
en årlig Brunch og Bakketur,
Det er næsten gået hen og blevet et tradition, i år var det
tredie gang turen fandt sted.

Lørdag samledes ungdommerne kl 10 til Brunch hvor vi
samtidig så tv udsendelsen fra ungdoms stafetten ved 10
Mila, hvor vi jo selv deltog. Spændende at se hvordan de
andre taklede de svære baner i Gøteborg via kameraerne i
skoven og gps tracking direkte på kortene med banerne
vist på skærmen.
Over middag stod den så på togtur til Klampenborg og
mange timers spænding, kilden i maven, gys og grin når
alle forlystelserne skulle testes, flere af dem mange gange.
Lørdag ved 20 tiden drog vi hjemad så kunne vi lige nå at
pakke og få sovet ud for tirsdag tidlig morgen går det til
Tjekkisk 5 dages v/ Novy Bor.
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Ungdomsafdelingens program frem til jul
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Ophelia Kvindeløbet 2017
Husk at årets smukke og traditionsrige Ophelia Kvindeløb
i år løbes tirsdag den 15. august kl. 18.30.

I år har løbet (igen) fået sin egen Facebookside – Ophelia
Kvindeløb og - som noget nyt - sin egen hjemmeside
www.opheliakvindelobet.dk. Begge dele er nydesignet og
lavet af professionelle grafikere – meget flot. På hjemmesi-
den kan man tilmelde sig – og der er allerede en del til-
meldte – dejligt.

Som de tidligere år er distancen 5 kilometer. Løbet er for
kvinder i alle aldre og på alle niveauer. Ruten er på store
skovstier med mange hjælpere undervejs. Vi starter løbet i
skoven på Gl. Hellebækvej ved golfbanerne – ved
”Helsingørløbets start”.

Som altid vil der i målområdet være forfriskninger til alle
løbere, og efter løbet er der hyggelig after-run i klubgår-
den med kaffe, te og kage mm. 

Vi satser på igen i år at afvikle den traditionelle lod-
trækning blandt alle løberne, hvor man kan vinde lækre
lodtrækningspræmier.

Tag en veninde, en kollega eller et familiemedlem med og
få en dejlig oplevelse sammen med andre friske kvinder.
Vi ses

Praktisk info om løbet
Dato: Tirsdag d. 15. august 2016 klokken 18.30

Start/mål: Krydset v/golfbanen på Gl.
Hellebækvej Distance: 5 km.
Startafgift: 50,00 kr. 

Tilmelding på www.opheliakvindelo-
bet.dk eller på dagen i HSOK’s klubhus
fra kl. ca. 17.30. Startnummer udleveres
i klubhuset på løbsdagen.

Oklædning:

HSOK’s klubhus. Gl. Hellebækvej 63A

Præmier
Lodtrækningspræmier og præmie til vinderen

Information:
Flemming Larsen tlf. + 45 4913 1284
Jørgen Olsen tlf. +45 4911 2561
Kenneth Sørensen +45 40013 046

Parkering
Vi henviser til parkeringspladserne ved Helsingør Hallen.

Øvrige oplysninger:
Der er en god kilometer fra tilmeldingen til starten i sko-
ven, så kom i god tid og brug turen til opvarmning.

Der kan købes kaffe/the og kage til meget rimelige priser
efter løbet.

Du kan få flere oplysninger på vores Facebookside
Ophelia Kvindeløb.
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Årets Kronborgstafet blev foreløbig det bedste vi har lavet, men der er stadig plads til forbedringer. Den store udfor-
dring er at styre de mange mennesker, som opfører sig forskelligt år for år - afhængig af vejret. Det er også svært at til-
godese både superløberne og de mange gående motionister, men der er enighed i arrangementsgruppen, at der er fokus
på bredden. 
Tak til alle hjælperne, som lavede et fantastisk stykke arbejde i forberedelser og afvikling. Vi har efterfølgende fået stor
ros for arrangementet. Rolf
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Skitur 2018
Da der var fin deltagelse til
klubbens skitur i februar
2017, vil vi naturligvis for-
søge at gentage succesen i
2018.

Som nogle er klar over, har
vi prøvet at kikke på områ-
der, som vi tidligere har
besøgt, og som vi gerne ville prøve igen, men fælles for disse
skiområder er, at enten bliver det over for mange dage eller også
for besværligt, fordi vi ikke længere er mange nok til selv af
kunne chartre en bus.

Min lille forespørgsel til jer for en lille måned siden, har dog

givet mig nogle svar, hvor flertallet ønskede, at vi også i 2018
skulle vælge Beitostølen. Jeg har i den anledning indhentet et til-
bud fra Thinggaard Rejser (samme bureau som sidst), der tilby-
der rejse i uge 5 2018 med bus fra Helsingør lørdag aften og
hjemkørsel fredag aften samt med logi i de udmærkede lejlighe-
der i Stølstunet. Prisen er sat til kr. 2.200,- pr. person, med et
tomsengstillæg på kr. 600,- som vi kender det fra sidst.

Jeg håber naturligvis, at ”den er I med på” og hvis dette er tilfæl-
det, bedes I venligst give mig accept herpå senest den 15.
august 2017, der kan gives via mail eller telefon til undertegne-
de. Efter denne dato får  I mere præcise data om turen, herunder
størrelsen af depositum.

Flemming Larsen
fllarsen@image.dk

23304150
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* 1 stk. 4 kanals harddisk optager, 1000 GB harddisk,

indbygget 4 ports poe switch.

* 4 stk. Bullit m. IR lys, 3 mpixel, Poe (IP66)

* 4 stk. 20 mtr. netværkskabler medfølger.
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* Forskellige typer montagebeslag kan tilkøbes.
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