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SOKKEN

Klubbens
trænere:

Orientering:
Ungdom:

Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 49 20 33 23

Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Finn Postma
Tlf.: 49 70 95 12

Cykling
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

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

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

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

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

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
Sekretariat:
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@hund.dk
Klubtøj: Mette Hansen Gl. Hellebækvej 25B 3000 Helsingør 49 21 31 51 lamet@stofanet.dk
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 49 20 17 55 olai@stofanet.dk
Klubg.form.:Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 49 21 84 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: Anni Nørregaard Sct Georgsvej 5 B. 3060 Espergærde 49 20 15 16 anoerregaard@yahoo.dk
Kasserer: Anna Lise Lyk Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@get2net.dk

Faste træningstider:

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

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

Udkommer 6 gange årligt.
Næste nr. udkommer juni

D E A D L I N E
23. maj

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

Stof til Sokken sendes til følgende:

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

Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@tele2.dk
Tlf.: 49 21 54 32

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

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

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

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

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

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent
helårligt

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

Forsidebilledet Kurt Jørgensen
Grand Prix serien 2009 er skudt igang 

med rekorddeltagelse på LO Skolens arealer. 
Her ses opløbskamp om placeringerne i børneklassen

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

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

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

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Så blev generalforsamlingen afviklet og, som man siger, i god
ro og orden. Imidlertid var generalforsamlingen ikke helt, som
den plejer, idet der fra et medlem var fremsat et forslag om en
ønsket kontingentforhøjelse på ca. 25 %, hvor dette merpro-
venu skulle separeres til en ønsket renovering af klubgårdens
bade-og omklædningsrum. Det er bestemt mange år side, at
der sidst har været forslag om en kontingentforhøjelse - måske
op mod 20 år! - men begrundelsen fra forslagsstilleren var
udmærket, ikke mindst set i lyset af, at de nævnte rum ikke
nævneværdigt er renoveret siden opførelsen i 70´erne,  hvilket
de fremmødte var enige i, hvorfor forslaget blev vedtaget med
stort majoritet.

Vi er naturligvis udmærket klar over, at en forhøjelse af kon-
tingentet kan betyde udmeldelser af foreningen, og det uanset
hvad begrundelsen for en forhøjelse end måtte være, og jeg må
sige, at vi allerede har modtaget nogle udmeldelser. 

Nogle af disse begrundelser for udmeldelserne virker på mig
lidt beskæmmende, hvor udsagn som "nu er det for dyrt" eller
"vi er godt tilfredse med de nuværende omklædningsrum" har
været anvendt! Må jeg til disse personer sige: "Hvorfor mødte I
ikke op til generalforsamlingen, der jo netop er stedet, hvor
disse udsagn skal fremsættes og ikke efterfølgende til mig?

For øvrigt synes jeg ikke, at den nu forhøjede kontingent er
høj, især ikke når man sammenligner med andre klubber af
lignende art. Voksenkontingentet (enlig) er nu på kr. 700,- om
året, hvilket vel stort set er det samme, som man betaler pr.
måned i et fitnesscenter!

For øvrigt kan jeg omkring den ønskede renovering oplyse, at
vi har modtaget det første entreprenørtilbud på en del af reno-
veringen, men mangler endnu et inden vi kan foretage en
egentlig vurdering af projektet, herunder kommunens rolle i
sagen.

I lørdags var jeg til klubbens første Grand Prix løb i 2009, hvor
arrangementet fandt sted på græsarealerne ved  LO-Skolen.
Jeg var der ikke som løber, men som medhjælper omkring

afviklingen af arrangementet, hvor jeg var lidt spændt på,
hvordan løbet ville gå, idet  vi nu skulle anvende vores nyind-
købte elektroniske tidtagningssystem. Som udgangspunkt må
jeg sige, at systemet virkede, om end at der var nogle "skøn-
hedspletter", som nok kunne være undgået, men da disse plet-
ter - efter min opfattelse - nok skyldes "menneskelige" fejl, vil
jeg tro, at systemet er kommet for at blive, og mon ikke, at dis-
se fejl er rettet til det næste løb i serien, der finder sted 29.
marts.

For øvrigt var der rekorddeltagelse til løbet, men det er også et
flot oplæg, der er gjort fra Stig og hans raske svende.

Gymnastiksæsonen er slut for i år. Vi har været en rimelig fast
skare af medlemmer, som synes, at tirsdagsgymnastikken har
vi godt af, så en stor tak til Annette for i år, op på gensyn til
efteråret.

Lige som mange andre HSOK´ere, er jeg en af dem, som hver
den 1. søndag i marts ser "Vasaløbet" i TV, hvor løbet af mange
omtales som det hårdeste og mest prestigefyldte skiløb i ver-
den - og således også i år!

Netop i år var det særlig interessant, idet vi havde 15
HSOK´ere på startstregen, og på nær en enkelt, kom de alle i
gennem. Alle vores deltagere har bestemt ydet en meget stor
præstation, men jeg føler dog trang til at fremhæve Lars, der år
efter år sætter ny PR. og således også i år. Meget flot var det
også af Gitte Dalsborg, der løb på den flotte tid af 7.47.01, men
hun har bestemt også været flittig på rulleskiene op til løbet.

Også orienteringssæsonen starter nu! Når disse linjer læses, er
vores første match i divisionsturneringen overstået. Som
bekendt er vi rykket op i 2. division, hvor konkurrencen natur-
ligvis vil være skrappere end i de år, vi har været nede i 3.
division, så det kræver nok en meget koncentreret indsats,
hvis vi skal blive hængende, men lad os nu prøve! Et godt
middel herpå er træning, hvor klubben selv byder på en masse
træningsmuligheder, især karruselløb. Omkring disse karrus-
elløb i februar og marts har jeg desværre konstateret en lille
nedgang i antallet af startende HSOK´ere, hvilket er lidt trist,
idet disse tilbud netop indeholder den sværhedsgrad af orien-
tering, som du har brug for, så find nu o-skoene frem og kom
ud at løbe, men også for at nyde forårsskoven, som er lige om
hjørnet.

Flemming Larsen
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Indmeldte (4 stk)
Michael Torp (Senior)
Kongedammen 32
3000 Helsingør

Jens Jonassen (Senior)
Hymersvej 6
3000 Helsingør

Lars Ejlersen (Senior)
Gurrevej 41
3000 Helsingør

Karina Hörnqvist Rasmussen
(Senior)
Kongedammen 38, 3.tv.
3000 Helsingør

Udmeldte (18 stk)
Lars Nielsen (Senior)
Torben Sylvest (Senior)
Steen Kruuse (Senior)
Sandra Postma (Senior)
Nynke Postma (Senior)
Julie Jørgensen (Senior)
Lise Jørgensen (Senior)
Michael Bjerrum (Senior)
Lise Gantzhorn (Senior)
Jørgen Lang (Senior)
Hanne Boesgaard (Senior)
Berit Jensen (Senior)
Kasper Jensen (Senior)
Hanne Gade (Senior)
Vibeke Knudsen (Senior)
Svend Aage Andernsen (Senior)
Aase Andernsen (Senior)
Jette Henriksen (Senior)

Adresseændringer (1 stk.)
Rikke (Kofoed) Larsen (Senior)
Ulrikkeborg Plads 9, 3.tv
2800 Kgs. Lyngby

(Ungdom: Til og med 20 år)
(Senior: Alle andre)

Den 19. marts skulle alle kontingent-
opkrævninger være indbetalt.
Vi sender ca. 235 indbetalingskort ud til medlemmerne. Langt de fleste har
ingen problemer med indbetalingen over netbank eller i deres pengeinstitut
inden betalingsdatoen. 
Men jeg modtager af og til beløb, der er sat ind på klubbens bankkonto, uden at
der er angivet navn og opkrævningsnummer. Vær opmærksom på, at banken
ikke automatisk sender indbetalerens navn med til mig. Opkrævningen skal i
netbank behandles som et indbetalingskort kode art 71. Det er vigtig at indbe-
rette kodelinjen, da det er den, der fortæller, hvem indbetaleren er og hvad der
betales for. De sidste 5 cifre i kodelinjen er altid forskellig fra tidligere opkræv-
ninger. Fra banken modtager jeg oplysning om beløbet og kodelinjen, som jeg
bogfører, hvor ved dit kontingent registreres som betalt, og du vil ikke blive
rykket. Der må ikke rettes i beløbet. Husk at skrive dato på dit indbetalings-
kort, når du har betalt det, så du ikke kommer til at betale det 2 gange! 

Nederst på indbetalingskortet:
Hilsen fra 
kassereren.

Kort art kodelinje kreditnummer

71 < 00000002355xxxxx 8903006

Kontingentforhøjelse

På generalforsamlingen den 4. februar 2009 blev et medlemsforslag om en kon-
tingentforhøjelse på ca. 25 % vedtaget med et stort flertal af de fremmødte
medlemmer.
Kontingentforhøjelsen skulle øremærkes til betaling af en ønsket renovering af
bade-og omklædningsrummene i klubgården, i hvilken forbindelse det skal
oplyse, at bestyrelsen har haft møde med klubhusets ejer, Helsingør kommunen,
hvor det blev aftalt, at vi indhenter tilbud fra respektive håndværkere,
hvorefter en drøftelse om en mulig finansiering drøftes med kommunen.  Hvad
den samlede pris vil blive, kan vi endnu ikke sige noget om.

Den samlede kontingent for 2008 var på ca. kr. 136.000,- og for 2009 har vi
beregnet denne til ca. kr. 183.000,-, hvilket udgør en stigning på ca. kr. 47.000,-,
der således vil blive reserveret til omtalte formål.
Vi må dog nok forvente et hvis frafald fra medlemmer, der ikke bruger klubbens
aktiviteter særligt meget, hvorfor det nævnte medprovenu kan blive noget min-
dre.

Bestyrelsen

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



SOKKEN

5

A n n o n c e r i s o k k e n
Priser for 2009

1/1 side. . . . . . .2 ,000 kr.  pr.  år
1/2 side. . . . . . .1 ,200 kr.  pr.  år
1/4 side. . . . . . . . . .600 kr.  pr.  år
minimum.. . . . . . .500 kr.  pr.  år

Henv. :  Kurt  Jørgensen.  Tlf . :  49 21 54 32
k u r t . j o r g e n s e n @ t e l e 2 . d k

ALLE TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN som ses andet steds 

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

Jeg  prøver  lige  igen!
Når vi har en deadline, betyder det
ikke at man skal vente med at sende
sit indlæg ind lige før lukketid, eller
efter!!
Send dit stof så hurtigt som muligt
efter begivenheden, så kan jeg i ro og
mag gøre lidt mere ud af opsætningen
og planlægge min tid.

Kurt

HSOK-er på SKOVRENSNING
i TEGLSTRUP

lørdag 18. april kl. 13-15
Der arrangeres natur- og skovrens-
ning rundt om i landet om sønda-
gen, men da er mange fra HSOK til
kredsløb i
Gl. Grønholt. Så derfor lørdag. Som
storbrugere af skovene ved vi alt for
godt, at der rundt om i vore skove
ligger alskens affald, smidt af men-
nesker, der ikke har samme forhold
til naturen, som bl.a. orienterings-

løbere og motionsløbere har. 
Det er derfor naturligt, at netop vi deltager i den årlige
oprydning af skovene og naturen i det hele taget.

Mød op med HELE FAMILIEN i KLUBGÅRDEN 18/4 KL. 13
og medbring ARBEJDSHANDSKER. Der bliver uddelt sor-
te sække, man får på et kort tildelt et bestemt stykke af
skoven. Sækkene afleveres fyldte på afmærkede steder,
hvor de så bliver afhentet. Vi slutter af i klubgården med
noget læskende og noget hyggesnak. 

VIS AT HSOK VÆRNER OM NATUREN !!

I året 1992 gik alpeturen til Mayrhofen, Zillertal, A.. Den
sidste aften gik som sædvanlig ikke stille af. Tonni læste-
humoristiske digte op af sin ynglings forfatter Halfdan R.  
Under desserten kom der 4 ”gamle” folkepensionister ind i
manegen, og sang en sørgmodig vise om en pensionists
fortrædeligheder på en alpetur.
Men  -på et split-sekund skiftede det hele karakter. De 4
gamle piger forvandlede sig til unge smarte strippere – og
dem var der go i. Stor jubel fra alle – det var fikst fundet
på. Måske får vi en dag et extra nummer ———— med
lidt mindre tøj på !!!!

Forårs hilsen fra RED.

Nostalgien lever fortsat  ! ! ! ! !
VENNERNE
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    Aktivitetskalender for alle i HSOK 2009
Faste træningstider  for løb, se www.hsok.dk/Motion
DATO SKOV M ØDESTED/oplysn. Krak Arrangør Kategori Start

lø 28-mar Tisvilde Hegn se o-service FIF, OK Ø, Roskilde Spring cup klassisk
sø 29-mar Tisvilde Hegn se o-service FIF, OK Ø, Roskilde Spring cup stafet
sø 29-mar Hornbæk Plantage p-plads strandvejen Craft Grand Prix Mounta in Race 10
fre 03-apr Gurrevang Gurrevej  P Henning Nielsen Grå sokker 10
lø 04-apr Søgård se o-service Åbenrå DM nat
lø 04-apr Tisvilde Hegn se o-service 21g6 OK Øst B irkerød MTB-O Stafet 21
sø 05-apr Tisvilde Hegn P-p lads Tisvi ldeleje 21g6 OK Øst B irkerød MTB-O Stafet 6
sø 05-apr Lunge Bjerge se o-service Odense OK følgeløb t. DM nat
sø 05-apr Ravnsholt se o-service D.S.R. o-sektion Kredsløb
to 09-apr Hornbæk Plantage Sandagerhusvej 17b4 HSOK/Fredensborg Påskecup
fre 10-apr Teglstrup Hegn S. Esrumvej 27k7 HSOK/Frank Påskecup
sø 12-apr Krogenberg Marianelundvej 37c7 HSOK/John M. Påskecup
ma 13-apr Teglstrup hegn NØ K lubgården 28d6 HSOK Påskecup
fre 17-apr Teglstrup S Gurrevej  i  ve jside Torben Caroc Grå sokker 10
sø 19-apr Gl . Grønhol t Vang se o-service Farum  Ok Kredsløb
ti 21-apr Nyrup Skindersøvej 37g7 Hsok Flem ming/John Karrusel o-løb 17
on 22-apr ? FIF Hillerød SkovCup ?
fre 24-apr Teglstrup Ø Klubgården Palle Grå sokker 10
lø 25-apr Vordingborg By se o-service O-63 DM Sprin t
sø 26-apr Forårstur HSOK´s venner Hsok´s venner
sø 26-apr Harager  Hegn m.m . se o-service Ballerup OK DM Ultra lang
ti 28-apr Danstrup Helsingørvej SØ i skov 46k4 HSOK Knud E. Karrusel o-løb 17
on 29-apr Marienlyst Klubgården HSOK SkovCup
fre 01-maj 1 `m aj tur Peter og Annie Grå sokker 10
lø 02-maj St. Dyrehave se o-service Her lufsholm  OK SM stafet
sø 03-maj Gr ibskov Mårum se o-service Tisvilde Hegn OK SM lang
ti 05-maj Teglstrup Hegn Klubgården Hsok Laus Klubmester  o-løb 17
on 06-maj Krogenberg Poli tiets IF-Kbh. SkovCup
on 06-maj Tikøb Idrætspladsen i Tikøb Craft Grand Prix Tikøb 5èren 18.30
to 07-maj Frederiksværk se o-service Tisvilde Hegn OK Sprintcup
fre 08-maj Hornbæk V Strandvejs P John og Vibeke Grå sokker 10
lø 09-maj Tisvilde Hegn se o-service OK S.G. MTB-O
lø 09-maj Palsgaard se o-service Silkeborg OK KUM klassisk
sø 10-maj Ryekol se o-service Silkeborg OK KUM stafet
sø 10-maj Klosterris se o-service Søllerød OK Kredsløb
ti 12-maj Ravnsholt Bregnerød skovvej 95g1 Kildeholm OK Karrusel o-løb 17
on 13-maj OK Skærm en SkovCup
to 14-maj se o-service Tisvilde Hegn OK Sprintcup
fre 15-maj Gl .Grønholt Kratb jerg Peter og Annie Grå sokker 10
ti 19-maj Teglstrup NØ Klubgården 28d6 HSOK Karrusel o-løb 17
on 20-maj Søllerød OK SkovCup
to 21-maj Allerød se o-service Allerød OK Sprintcup
fre 22-maj Klosterris Hornbækvej  trekant Flemming Grå sokker 10
sø 24-maj Gr ibskov vest OK 73 Divisionsmatch
ti 26-maj Krogenberg Marianelund 37c7 HSOK Jens V. Karrusel o-løb 17
on 27-maj KFIU Orientering SkovCup
ti -to 26-28 Træningslej r Åhus Sverige Palle og Søren m .fl . Grå sokker 10
to 28-maj Rude skov Sjælsøhal- Ravnsnæsvej 96h1 OK Øst Karrusel o-løb 17
sø 31-maj Tisvilde Hegn se o-service Tisvilde Hegn OK Pinsestafet
lø 01- jun Tokkekøb Hegn se o-service MTB-O
ti 02- jun Tokkekøb Hegn Kirkel tevej, Allerød 75h6 Kildeholm OK Karrusel o-løb 17
to 04- jun Harrestrup/Jonstrup se o-service Ballerup OK Som mer Cup 1.
fre 05- jun Hamm erm øllen Hel lebæk skole ? HSOK SkovCup finale
fre 05- jun Gr ib Skov Vej 227 Gillelejevej Marie og Benny Grå sokker 10
lø 06- jun Tokkekøb Hegn se o-service Allerød OK MTB-O
sø 07- jun Egebæksvang P-p lads v. Strandv. 250 Craft Grand Prix Espergærdeløbet 10
ti 09- jun Hamm erm øllen Hamm erm øl len 27k2 HSOK Karrusel o-løb 17
ti 09- jun Indre København Lyngby OK Ci ty Løbet
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Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk

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

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

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

Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@get2net.dk

Voksen- og Klubudviklingsudvalg:
Rolf Lund, Tordenskjoldsvej 8, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 17 76, E-mail: rolflund@stofanet.dk

O-løbstilmelder:
Knud Høyer, Odinsvej 38 f, 3000 Helsingør
Tfl.: 49 21 40 83, E-mail: hsok-tilmelding@stofanet.dk

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

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Tre nederlag til HSOK
FKBU arrangerede søndag den 15. marts divisionsmatch for
klubberne i 1., 2. og 3. div. Det skete i Burresøskovene. HSOK
var efter flere år i 3. rykket op i 2. div., hvilket viste sig at være
noget af en udfordring. Modstanderne var Søllerød, Farum og
Allerød. På forhånd var optimismen begrænset, da Søllerød møn-
strede 90 deltagere, Farum 62 og Allerød 46. Sidstnævnte klub
kunne vi måske, med 56 tilmeldte, matche på en god dag. Da vi
forlod pladsen, viste resultatet, at dagen ikke havde været god
nok, idet slutfacit viste tre klare nederlag til HSOK.

Burresøskovene var ikke et hurtigt løbsområde. Ved naturlige
vejvalg blev ens færden generet af grene og kvas, der krævede
høje benløftninger. Det er ikke sagen, hvis gigten har slået sig
ned i ens poter, skal jeg hilse og sige. Men bortset fra det noget
uvejsomme terræn, var der tilfredshed med arrangementet. Det
var et fint løbsvejr, hverken for koldt eller varmt, og engang
imellem kiggede solen endda frem.

Trods resultatet var der meget at glæde sig over. Det er altid hyg-
geligt, når vi er mange. Det var flot, at kun et par enkelte blev
forhindret i at møde op, og flere af deltagerne viste positive tak-
ter. Det er da flot af en gammel dreng som Rolf, at han stadig kan
slå så mange af de skrappe løbere på bane 1. Han blev nr. 4.
Også overraskende, at Mads W kunne placere sig midt i feltet.
Hvad kunne det ikke blive til, hvis han begyndte at træne? (Eller

måske gør han det i det skjulte?) På bane 2A var Ole Hansen i
hopla og løb sig ind som nr. 2 af de 34 på banen. Gad vide, hvad
Sonja har givet Jacob til morgenmad? Efter at han i flere år
næsten ikke har kunnet løbe, strøg han turen rundt og blev bane-
vinder. Selv John Miené måtte bøje sig, med 10 sek. Max point
på bane 4A! Bane 6 gav også sejr over alle tre modstandere. Ger-
da Jensen blev banevinder, Lin B. Røpke blev nr. 3, og det
mødrende ophav, Lis klarede sig også pænt. Birgitte Krüger hav-
de et godt løb på bane 3B, hvor Stine Berg Sørensen heller ikke
havde problemer med den længere og sværere bane, hun løb for
første gang. 32 deltagere
var der på bane 3A, så det
var ikke så ringe af Flem-
ming W at blive nr. 2. Jeg
kan godt lide, når folk sæt-
ter alt andet til side for at
være med i divisionsmat-
chen. Således lod Malthe
Poulsen hånt om, at han
havde fødselsdag. Den blev
bare fejret dagen før, og han
spænede igennem bane 8 i
et tempo, der gav ham en
ekstra gave i form af en
tredjeplads. Også Sara Brin-
ch og William Bertram klarede
sig pænt. Sidstnævnte forcerede
opløbet op ad bakken, så ”skyg-
gen” havde problemer med at følge med!

Resultatet: HSOK-Søllerød 84-113, HSOK- Farum 81-107 og
HSOK-Allerød 88-99. 
Søllerød vandt alle tre matcher (mod Farum dog kun 97-96), Far-
um fik 4 matchpoint og Allerød 2. 

Hvad skal der så til for at det kan gå bedre i returmatchen den 24.
maj i Gribskov? Ja, først og fremmest skal vi have dem med,
som var forhindrede denne gang, og vi må se, om vi ikke kan få
styrket damebanerne på en eller anden måde. Flere ungdoms-
løbere er også et stort ønske. Vi kan håbe på, familieorienterin-
gen til foråret kan give nogle emner, så Laus, Lasse og Morten
får flere unge at arbejde med. 

I forbindelse med at samle tropperne til en match, er det dejligt,
at så mange er begyndt at tillmelde sig, ganske frivilligt, over o-
service. Men det er drønirriterende, når jeg ikke kan komme i
kontakt med folk, jeg lige spørge, om det ikke er en forglemmel-
se, de ikke har meldt sig? Hvis I lader jeres fastnettelefon ”fly-
ve”, kan I så ikke huske at meddele klubben jeres mobilnummer?

Sara Brinch var med på bane 8
og gav 1 point i alle 3 matcher.

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

Tips og Tricks
Hvordan vinder man orienteringsløb? Det er såmænd
meget enkelt. Du kan arbejde på 3 fronter:

1. Løb hurtigere
2. Tag de hurtigste vejvalg 
3. Lad være med at bomme!

Hvis ikke du har tid, talent eller på grund af skader ikke
kan blive en bedre løber, må du satse på at være den smar-
teste og tage de hurtigste vejvalg og lade være med at
bomme og så håbe at hurtigløberne laver fejl. Og det sker
da heldigvis.

Som drengeløber lærte jeg på kurser at finde sidste sikre
udgangspunkt. Det er det sted, hvor du med sikkerhed
ved hvor du er og hvorfra det er let at tage posten.  Dette
hedder i vore dage indløbspunktet, da det ellers virker
som alt er usikkert efter sidste sikre udgangspunkt!

Når jeg løber natløb, løber i svært nordisk terræn eller  i
klitterræn tænker jeg meget på at komme så tæt på posten
som muligt af gode sikre terrængenstande. I eksemplet,
som er fra DM lang på Rømø er post 5 meget svær, med
mindre man får øje på vejvalget hvor man kan tage posten
bagfra. Det gule bælte fører løberen ret tæt på posten. Jeg
brugte højene som indløbspunkt. Jeg besluttede mig for
dette vejvalg, fordi jeg kunne se at jeg på den måde kunne
få posten uden at bomme. 

I dette tilfælde var der sammenfald mellem det sikre
vejvalg og det hurtige vejvalg. At løbe højre om som jeg
gjorde var også langt det hurtigste, men sådan er det ikke
altid.

I mange tilfælde kan det dog for den urutinerede godt
betale sig at satse mere på at løbe bomfrit end at tage det
hurtigste vejvalg, da tidsforskellen måske er under et halvt
minut, mellem de forskellige vejvalg, hvorimod risikoen
for at bomme mange minutter er overhængende. 

Prøv at træne i at finde gode indløbspunkter til posten og
lad det være bestemmende for dit vejvalg. Har du besluttet
dig for et sikkert udenomsvejvalg, forhindrer det dig ikke i
at skære hjørner af. Så sparer du alligevel tid. Vi ses på pal-
len!
Rolf

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne
- for hele familien
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Nyt  indenfor  MTB-OO
Der er kommet nye regler: Fra 2009 må der i Danmark
også køres i de 100% gule områder. Regelændringen gør
det lettere for korttegnere og banelæggere samtidig med at
snyd, hvor ryttere lige er kørt ind over et lille gult område,
som forbinder stisystemet, bliver elimineret. I Tisvilde
Hegn betyder det bl.a. at der nu må køres på brandbælter-
ne.
Ny klasse: Fra i år indføres H70 som ny klasse.
Løb 2009: Som noget nyt er der i år indført FM i stafet. For
alle andre end D21 og H21 er det 2 mands hold, som på
skift hver skal køre 2 ture. Der er lagt vægt på at det skal
være sjovt, underholdende og med masser af action på
stævnepladsen. Arrangementet finder sted d. 18. oktober i
Vestjylland nærmere betegnet Marbæk plantage. Dagen
inden er der DM i Blåbjerg plantage. Lad os lave en tur
derover. Foreløbige tilkendegivelser må gerne gives til
undertegnede.
Friluftlands MTB-O cup lægger ud med 1. løb i Fussingø-
Ålum d. 9. maj. I år der langt flere MTB-O løb en tidligere.
Vores eget løb er planlagt til 15. august, men er ikke en del
af Friluftlands MTB-O cup, hvilket vi forhåbentlig får ænd-
ret. Ny dato kan i så fald blive 6. september.
På Dof`s hjemmeside under MTB-O kan i læse mere både
om løb men også om opdateringen af reglement og kortn-
orm. De sidste vil blive offentliggjort inden 1. afd. Af MTB-
O cup d. 9. maj.
Er du interesseret i at blive opdateret indenfor MTB-Orien-
teringen, kan du maile til sjp42@stofanet.dk og komme på
klubbens mailliste. Du vil så få direkte besked, når der sker
nyt.
Fremover er undertegnede at betragte som klubbens kon-
taktperson, når det drejer sig om MTB-Orientering. MTB-O
har ikke plads i bestyrelsen mere.

Tommy
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Referat af generalforsamling den 20.02.2008, hvor der var ca. 45 medlem-
mer til stede.
Formandens beretning følger i sin helhed, og hvor afdelingernes følger i
stikord.
Formandens beretning:
Velkommen til generalforsamling - den 69. i HSOK´s regi.
Jeg kan oplyse, at HSOK blev stiftet den 11.02.1941.
Jeg vil starte med at oplyse, at vi i 2008 har sagt et sidste farvel til 2 af
klubbens medlemmer. Det er Anette Jensen og Erik Klogborg,  hvor
Annette nok var mest kendt som Jørgens Jensens kone, mens Erik var
meget aktiv o-løber. Æret være deres minde.

Og så vil vi gå over til den egentlige generalforsamling. og dermed punkt
1 på dagsordenen, nemlig valg af dirigent.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne foreslå Laus Seir.

Vi har i bestyrelsen - som i tidligere år - valgt at opdele beretningerne,
således at hver afdelingsformand aflægger sin beretning.

Jeg vil gerne sige lidt om følgende punkter:

1. Medlemsstatistik 
2. Klubgården
3. Sokken
4. Gymnastikken
5. HSOK´s Venner
Punkt 1:
Mange af jer har sikkert allerede via vores udmærkede hjemmeside set
medlemsstatistikken eller medlemsudviklingen for 2008, hvilken statistik
udarbejdes af Torben Seir. Men uanset om i har eller ej, så er det for mig
meget glædeligt at kunne oplyse, at medlemsudviklingen i 2008 har været
særdeles tilfredsstillende. Det er nemlig sådan, at vores samlede medlem-
santal ultimo 2008, ekskl. passive, var på 365, hvilket er en stigning på 27
medlemmer i forhold til ultimo 2007, Ultimo 2006 var medlemsantallet på
293, så det er en meget fin udvikling, vi er inde i.
Det er Torben, som nu fører medlemsstatistikken, herunder diverse ind-
beretninger til de respektive forbund, hvilket du skal have en stor tak for.

Så vi har da - om ikke andet -  stoppet den negative udvikling, som vi
oplevede omkring år 2000 og nogle år frem, hvilket naturligvis er positivt.
I hvert nummer af "Sokken" kan vi jo følge medlemsudviklingen, og
naturligvis er det meget glædeligt at se, at der hele tiden kommer nye
medlemmer, men der forsvinder naturligvis også lidt
Man kan så spørge: Hvor kommer alle de nye medlemmer fra og gør vi
nok for at aktive dem, herunder om vi kan tilbyde dem kvalificeret
træning?
Ja, det er jo et spørgsmål, som man altid kan - og vel også skal -  diskute-
re.
Selv om vi har et godt klubhus, og lige omkring os har vi nogle af de
smukkeste rammer, man kan tænke sig i form af skov og strand, så er det
altså ikke  alene nok til at holde på medlemmerne. Der skal også være et
godt træningsmiljø og en stor synliggørelse af klubben alle steder og per-
sonligt mener jeg, at de 3 afdelinger gør en masse for at synliggøre sig,
hvorom jeg bl.a. vil nævne:

1) Familie-og Ungdomsudvalget v/Minna m.fl., der blev stiftet i
2006
2) Begynderorientering og banelægningskursus v/Rolf og Frank (
en succes)
3) Klubbens træningsløb, der tillige er karruselløb, der jo har
været en rigtig succes især det sidste år. Udvalget styres meget flot af Pal-
le Breuning - tak
4) O-løb via "skærmen"
5) Påskeløbene, som vi kender dem i dag, blev afholdt for 4. gang,
men hvor deltagerantallet også i 2008 oversteg vore forventninger
6) Motionsafdelingens Grand Prix (50 - 60 børn + 200 voksne),
hvor vi nu står på helt egne ben, altså uden HIF, hvilket viste sig at være
et meget stor succes, så tak til Stig m.fl. fordi I turde gøre det! Nu mangler
vi bare at få indkøbt et passende tidtagningsanlæg, så er vi 100% løbende,
men måske er vi tæt herpå med et sådan anlæg, men det fortæller Stig
nok noget om i sin beretning.!
7) Skiafdelingen, der også i 2008 har haft Lars Røpke som tovhol-
der, er også en vigtig afdeling for HSOK. idet der bydes på oplevelser i
form af skiture fra 3 dage til en ugetur, men fælles for alle disse udmær-
kede tiltag er, at de skaber stor glæde for medlemmerne, hvilket naturlig-
vis også er det absolut vigtigste, men vi har tillige set en vis medlemstil-
gang på grund af skiturene, og jeg tror bestemt ikke at disse nye medlem-
mer fortryder deres medlemskab efter den utrolige flotte og velarrangere-
de tur i uge 7 2008, som Lars stor for og som vi også venter os meget af i
2009, hvor turen tillige går til R. Jeg vil også gerne fremhæve her, at ikke
mindre end 16 eller er det 17 klubmedlemmer har tilmeldt sig årets Vasa-
løb, hvilket må siges at være ganske imponerende så det er ikke uden
grund at vi nu har ansøgt HSU om tilskud til køb af skitrainer, der iflg.
Lars vil kunne nedsætte rulleskitræningen og dermed alle de risici, der nu
engang er forbundet med rulleskitræning på de mørke veje om vinteren.

Pr. mæssigt mener jeg også at HSOK´s navn udadtil ofte bliver omtalt,
hvilket især skyldes Eva Müllertz pen.
Eva har jo gennem mange år synliggjort HSOK især gennem pressen, men
også på anden måde.
Eva har skrevet et utal af indlæg til aviserne, og meget, meget ofte bliver
der trykt det, som Eva har skrevet, jfr. bl.a. HD fra i går, hvor Evas artikel
fra skiløbet I M. var omtalt. Mange af os har sikkert også set det flotte bil-
lede fra løbet rundt om Gurre Sø den 24., som jo også er bekendtgjort på
vorte hjemmeside, men Eva sendte det tillige til HD, der både i ord og bil-
lede redegjorde for dette arrangement.
Tak Eva!
Og når nu vi er ved pr-området, så vil jeg også gerne nævne HSOK´ s
hjemmeside.
Det er Rolf Lund, der jo tillige er redaktør for "Sokken", der fortsat står for
udviklingen af denne  side. Gennem hele året har Rolf og også andre

udviklet denne, således at den i dag fremstår som en fantastisk god ting
for klubben - så tak Rolf. Hvor siden nu også er forsynet med tæller!
Og apropos hjemmeside, så er det jo i dag sådan, at mange medlemmer
reklamerer med vores navnelogo på deres klubtøj, hvilket jo langt hen ad
vejen også skyldes klubkassen, der har bidraget stort med anskaffelserne.
Glemme skal vi vel ikke, at det sociale liv også spiller en meget stor rolle.
Jeg mener klart, at der findes et godt socialt liv her i klubben, hvilket -
langt hen ad vejen - skyldes vores udmærkede klubgård, der så får de
sociale aktiviteter til at blomstre ...
Tænk på alle de grupper vi har i form af "veteransjoskerne, turbotøserne,
De grå Sokker, onsdagsdamerne m.fl. Endvidere skal ikke glemmes de
årlige klubture, hvor turen sidste år gik til Rømø ifb. med DM i oriente-
ring.
Lidt PR. er der vel også i divisionsturneringen, hvor vi nu befinder os i 2.
division, idet vi vandt rækken  i 2007, 

Punkt 2:
Klubgården er jo vores samlingspunkt og heldigvis bliver denne flittigt
brugt, ja vel stort set dagligt.
Bestyrelsen er meget tilfredse med den måde klubgården drives på, hvil-
ket vi naturligvis også håber, at medlemmer er, men i modsat fald hører
vi gerne herom.

Jeg synes i den forbindelse at rengøringen har været aldeles tilfredsstil-
lende, så tak til Henning og Arne for jeres måde at styre klubgården på.
Bestyrelsen besluttede en gang i efteråret at anlægge en vaskeplads til
brug for afvaskning af cykler. Dette arbejde er netop afsluttet, hvor plad-
sen er anlagt ud for herrernes omklædningsrum. Vi har anvendt de fliser,
som tidligere var brug som parkeringsplads for den for længst stjålne
campingvogn, men hvor det præcis var sådan, at antallet af fliser fra cam-
pingvognsparkeringspladsen, netop var det antal, der skulle bruges til
vaskepladsen, så vi fik samtid ryddet lidt op efter p-pladsen.
Omkring vaskepladsen skal jeg sige, at inden brugen skal der åbnes for
vandet inden for i herrernes omklædningsrum, men husk i den forbindel-
se at lukke igen efter endt brug. I forbindelse med anlægget: en stor tak til
Skovbøg, Esben og Arne for veludført arbejde.
Der har i år været en del snak omkring en mulig renovering af bade-og
omklædningsrummene, især herrernes.
Indledningsvis må jeg oplyse, at installationerne i herrernes omklæd-
ningsrum, herunder gulvvarmen og bruserne, ikke har været efterset
siden opførelsen i begyndelsen af 70`erne. I dag er det sådan, at gulvvar-
men kun delvis virker ligesom mange af vægfliserne er defekte. Ligeledes
kan man sige, at vægge og lofter vel ikke er det smarteste design mere, så
en udskiftning heraf til hvide vægge og lofter er måske ønskelig.
Som bekendt er det kommunen, der er ejer af ejendommen. Vi har derfor
kontaktet kommunen og i mandags havde vi (vi = Henning J. og jeg) et
møde med Bjarne Johansen fra kommunen her i klubgården, hvor vi i den
forbindelse fik fortalt om vores ønsker. B.J. er chef for drift og vedligehol-
delsen af kommunens bygninger.
Og lad mig sige det klart og tydeligt: Det var et positivt møde med en
meget positiv embedsmand, men nogen konklusion om en mulig gen-
nemførelse af projektet kunne af mange grunde ikke træffes.
Emner der blev drøftet:
1) En total renovering som ønsket fra vor side uden vor medvir-
ken, vil løbe op i mange 100 tusinde.
2) Kun herrernes baderum: Ca. 200.00,-
3) Vi kan evt. selv stå for "nedrivningen"
4) Vi kan måske også selv stå for opsætning af vægge m.m.
Imidlertid er det absolut nødvendigt, at vi får udarbejdet et økonomisk
overslag, hvilket er påkrævet fra kommunens side, så dette må være start-
knappen, inden vi kan komme videre.
Momsbesparelse, 
Anvendelse af egenkapital: Hvad vil vi ofre?
Jeg håber, at vi kan få en snak om dette projekt, når jeg er færdig med min
beretning eller måske under eventuelt.

Klubgården rummer jo også klubbens materiel m.m.. og i den forbindelse
vil jeg også fremhæve Arne Olsen for hans store engagement omkring
klubgården, herunder skistalden, kælderen, 1. sal. og ikke mindst uden-
omsarealerne, (gårdspladsen) så tak, Arne, men tillige en tak til Kjeld
Thygesen, der jo også er en slags havemand for HSOK.

Punkt 3:
"Sokken", der jo udkommer 6 gange om året, er også et bindeled i klub-
ben. 
Om "Sokken" må jeg sige, at bladet vel i dag har det udseende og format,
som vi vil fortsætte med. Jeg synes at især de mange billeder pynter.
Det er dog stadig tordenskjolds soldater, der står for bladets fremstilling,
men på trods heraf har de stadig evnerne til at følge med tiden, hvilket
"Sokken" efter min opfattelse klart beviser.
Imidlertid har jeg i år bemærket, at der har væres mange indlæg fra med-
lemmerne, som bestemt er med til at højne bladet, så det håber jeg vil
fortsætte i 2009.
Jeg får til stadighed overbragt en masse roser omkring bladet udseende
og indhold, så "Sokken" kan vi bestemt ikke undvære i HSOK.
Den største tak omkring "Sokken" skal naturligvis rettes til Kurt Jør-
gensen, der jo er den store "bagmand" omkring "Sokkens" fremstilling,
men selvfølgelig også til redaktør Rolf Lund, der jo er idemanden bag
"Sokken".
Som alle vel er klar over, så distribueres "Sokken" nu gennem egne med-
lemmer, hvilket de kørende bladbude skal have tak for, men vi får økono-
misk støtte fra Biblioteksstyrelsen. 
Punkt 4:
Jeg håber, at gymnastikken i HSOK er noget som medlemmerne fortsat
gerne vil kunne gå til, hvortil jeg kan oplyse, at jeg netop har søgt om at
kunne opretholde lejemålet i sæsonen 09/10.
Indsatsen fra medlemmernes side i de første måneder var rimelig, men
desværre heller ikke mere (ca. 25), men har efter jul været lidt dalende,
men dog acceptabel.
Jeg er dog fortsat af den opfattelse, at vi skal bevare denne mulighed for
at gøre gymnastik - og tro mig, vi har medlemmer, der udelukkende bru-
ger HSOK på grund af gymnastikken, så når vi nu er så heldige at have
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HotStone Massage
Hawaiiansk Lomi Lomi Massage

Organisk Massageterapi

NatureLife – Klinik for Massage

v/ Minna Warthoe
H.P. Christensensvej 1, 3000  Helsingør

Tlf.: 2071 9890
info@minnawarthoe.dk
www.minnawarthoe.dk

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

(normalpris 575,- kr.)

• Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min.,  . .kr. 425,-
(normalpris 500,- kr.)

• Organisk massage terapi, 60 min.,  . . . . . . . . .kr. 325,-
(normalpris 400,- kr.)

en rigtig god instruktør, så kan jeg kun anbefale at I møder frem, idet
sæsonen først slutter den 24.03.09
En STOR tak til Annette.  

Punkt 5:
Vi er jo en klub, der er så heldig at have en støtteforening, som går under
navnet "HSOK´s Venner".
Vi er naturligvis mange her i stuen, som er medlemmer af Vennerne, men
alligevel vil jeg rette en stor tak til "Vennerne" for deres hjælp i året, der
gik, og samtidig også opfordre dej af jer tilstedeværende, som ikke er
medlem af "Vennerne", at det bliver I.

En tak for deres uddeling af såvel lederpris som for de øvrige donationer
i årets løb, hvor jeg især vil fremhæve den økonomiske støtte til køb af
nyt målur, men også en stor tak for 
kioskhjælp ved klubbens stævner.

Lad mig slutte min beretning med at sige, at det som glæder mig meget
er, at vi er ved at få liv i ungdomsafdelingen igen. Langt hen ad vejen
skyldes dette vel nok dette, at vi har fået en træner, som bestemt kan sit
kram. Det er Laus, der har påtaget sig trænergerningen, men jeg håber
dog, at mange af os med o-erfaring vil støtte og hjælpe Laus i denne, såle-
des at klubben fortsat kan udvikle sig og gerne således at vi inden for få
år også kan genhuse en elite.

Flemming Larsen

Motionsafdelingen:
Beretningen blev aflagt af afdelingens formand, Stig Johansen, der bl.a.
sagde:
Træningen er stort set foregået som i tidligere år.
Om mandagen styre Trolle "Turbotøserne", der består af en flok trofaste,
friske piger, og hvor der meget glædeligt er en del nye ansigter.
Mandagens træning for "sjoskerne", er desværre gået noget nedad bakke,
hvor færre benytter sig af tilbuddet.
Onsdagstræningen er velbesøgt, men der er plads til flere.
Trolle svinger også pisken om fredagen, hvor en stor flok samles om 400
m interval træning.
Lørdags træningen er i perioder yderst velbesøgt. Der løbes længere
intervaller eller tempoløb. 
Om søndagen løbes der "rolige" ture.
Tak til trænerne, Jørgen O., Leif Kofoed, Bjørn T. og Erik Trolle.
Stig omtalte, at Niels Hansen på meget flot vis havde vundet DM i 5000
m. for veteraner i klassen H 50.
Om afdelingens egne arrangementer omtalte Stig bl.a.:
"Craft Grand Prix 2008 var en stor succes med deltagelse af ca. 200 - 250
løbere pr. gang - og over 600 deltagere i alt.
Der var også indgået et nyt løb i serien - "Espergærdeløbet", som dog tid-
ligere har været på programmet.
Økonomien i serien har været meget tilfredsstillende, hvilket tillige skyl-
des de mange sponsorer.
Også årets "Kvindeløb" blev en meget stor succes med deltagelse af 155
damer, hvilket er rekord for løbet.
Cykelenkeltstarten, der blev arrangeret i samarbejde med Cykelklubben
Kronborg v/Finn Postma blev også med rekorddeltagelse - i alt 44 og
med en meget flot pressedækning fra Helsingør Dagblads side.
Samme gruppe stor tillige for afviklingen af det årlige MTB Cross Duat-
lon, der fandt sted i november og hvor der tillige var en meget tilfredsstil-
lende deltagelse - ca. 80.
Stig omtalte også det lille hyggelige interne indslag "Stieler Memorial",
der hvert år finder sted i november som en slags afslutningsløb.
Stig udtalte en tak til "HSOK´s Venner" for der økonomiske støtte ved køb
af målur.
Orienteringsafdelingen:
Beretningen blev aflagt af afdelingens formand, Torben Seir, der startede
med at omtale de mange velfungerende udvalg, der findes i afdelingen - i
alt 7 stk., hvortil kommer "De grå Sokker", der ud over at løbe oriente-
ringsløb hver fredag formiddag tillige virker som et velfungerende
udvalg i og for afdelingen.
Torben gennemgik kort de rigtig mange arrangementer, som afdelingen
har haft i år, hvor det faktisk er blevet til i alt 21 arrangementer!
Endvidere har afdelingen med succes arrangeret 4 "sommerferie-o-løb"
v/ Eva Müllerts og 13 familie-o-løb v/Minna Warthoe.
Det blev også fremhævet, at vi i Divisionsturneringen vandt de to indle-
dende løb og efterfølgende blev nr. 2 i oprykningsmatchen - og dermed
oprykning til 2. division i 2009.
Ungdomstræningen v/Laus, Mette, Lasse, Tommy og Morten har funge-
ret tilfredsstillende i år.
Kortudvalget forestår en løbende revision af ca. 17 kort, hvor arbejdet pri-
mært styres af Jacob V. og John Miené.
Faste poster er opsat i Teglstrup Hegn (30 stk.), Nyrup Hegn (30 stk.) og
Egebæksvang (21 stk.), hvor disse poster flyttes næste gang i 2010.
Anvendes bl.a. af skolerne. Postplaceringerne kan ses på www.hsok.dk
Torben oplyste, at der i 2008 har været 69 træningsløb i vores nærområde,
hvoraf HSOK har stået for de 39, hvilket er 14 løbstilbud mere end året
før. Antal løbstilbud er stigende, men vores andel er vigende, hvor årsa-
gen hertil skyldes, at andre klubber kommer med flere løbstilbud, hvilket
er fint for os. Det gennemsnitlige deltagerantal til disse træningstilbud
har for vores vedkommende været 23,6, hvilket er 1,2 mere end året før.
En stor tak til de mange banelæggere.
Torben oplyste, at der var 70 personer på "Morakkerlisten for 2 halvår,
herunder at Peter Larsen vandt både forår og efterår.
Skiafdelingen:
Lars omtalte de afholdte 2 ture til hhv. Idre og Ramundberget, der begge
var afviklet på bedste måde.
Endvidere oplyste Lars, at 16-17 medlemmer var tilmeldt til det foreståen-
de Vasaløb.
Et stort ønske fra skimedlemmerne er anskaffelse af en "skitrainer" (ikke
en person, men en maskine, der langt hen ad vejen kan afhjælpe rulleski)
så denne har høj prioritet i afdelingen.

HSOK’s bestyrelse
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Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk

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

Eva Müllertz
Gurrevej 116 B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@hund.dk
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
Tlf: 49 21 97 16 (arbejde)
e-mail: seir@post.tele.dk 

Familie-  
og  

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

Konkurrencer i April og Maj
I påsken arrangerer HSOK sin årlige påskecup i skovene
omkring Helsingør. Man løber torsdag til mandag på nær
lørdag, altså i alt fire gange. Det er ikke nødvendigt at del-
tage i alle løbene, da det kun er tre af løbene der tæller i
den samlede stilling. Og den sidste dag løber man i Tegl-
strup Hegn, hvor der efter løbet er mulighed for bad, og så
plejer folk at spise medbragt mad, mens vinderne på
banerne afsløres og de vinder som regel et påskeæg.

D. 19 April er der kredsløb i Gl. Grønholt Vang ved Fre-
densborg, og ugen efter er der DM weekend med sprint og
ultra lang orientering.

Maj starter med Sjællandsmesterskaberne i Stafet og Indi-
viduel orientering. Selvom du måske ikke kender to andre
at løbe med til stafetten, så tilmeld dig alligevel eller kon-
takt ungdomstrænerne, så vil de hjælpe dig.

Den 5.Maj arrangerer Laus det ærefulde klubmesterskab,
hvor der også er en bane til ungdomsløberne.

Søndag d.10 Maj er der kredsløb i Klosterris Hegn ved
Hornbæk.

24. Maj er det den anden divisionsmatch i 2. Division, og
det kommer til at foregå i Grib Skov, og det er jo vigtigt at
vi får så mange af jer ungdomsløbere med, dels er det en
god mulighed for at lære andre i klubben at kende og så
tæller i også ekstra points til det samlede resultat.

Endelig slutter maj med en ny stafet kaldet pinsestafet som
løbes den 31. i Tisvilde Hegn.

Og i juni måned venter både sommercup, City-løbet og tre
skåninger og en dansk, men det gemmer vi til næste sok-
ken.

Skov-cup
6 onsdage fra 22. April frem til 27. Maj er der skov-cup for
børn og unge i Nordsjælland og i Storkøbenhavn. Det er et
hyggeligt løb, hvor også mange andre af dem du løber
mod til de andre løb deltager.

Den 29 April er det HSOK som står for en afdeling af Sko-
vcup, det foregår i Marienlyst slotspark.

Efter de 6 onsdags løb er finale i Skov-cup fredag d 6. Juni
ved Hammermøllen i Hellebæk, hvor der løbes med SI
brikker som i de almindelige konkurrencer. Og mon ikke
der også bliver mulighed for en tur i Øresund, så husk
badetøjet.

Sommerlejre
I slutningen af Juni og i juli er der sommerlejre for U1, U2
og U3 samt juniorgruppen. Ungdomskurser er der først
igen på den anden side af sommerferien.

Familietur til Hallands tre dages
Som det blev skrevet i sokken for februar så bliver der
lavet fælles tur til Hallands tre dages for familie og ung-
domsløbere. Det kommer til at foregå fra den 10. Juli til
den 12. Juli.

Mette har bestilt fire hytter i stugbyn i överlida, og selve
konkurrencerne kommer til at foregå ca. 40 km nordøst for
Falkenberg.
Der kan kun opfordres til at man deltager i denne tur. Det
giver et godt sammenhold med sine klubkammerater og så
får man også set nogle skove som er helt anderledes end
dem vi normalt løber i.
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Sommerferieorientering.
I lighed med tidligere har HSOK også i år lagt billet
ind på sommerferieorientering. Endnu ved jeg ikke,
om vort tilbud bliver accepteret, idet fristen for afgi-
velse  af tilbud endnu ikke er udløbet. Men jeg ser
frem til, at vi også i 2009 kan byde friske drenge og
piger på en tur i skoven.

Jeg har fremsat ønske om tirsdag og torsdag i uge 28
og 29, altså den 7., 9., 14. og 16. juli, fra 10-12. Unge,
der kunne tænke sig at være instruktører (det er hyg-
geligt, og så får man endda penge for det!) bedes
plotte datoerne ind på lystavlen. Der er behov for tre-
fire instruktører pr. gang. Sidste år hjalp Morten, Lin,
Stine, Ditte og Andreas. Interesserede må gerne give
mig et praj i god tid. 

Jeg håber, vi i lighed med sidste år kan få fortrykte
kort. Det letter processen for os, at vi med det samme
kan vise kortene frem og instruere ud fra dem. Natur-
ligvis runder vi hver gang af med saft og kage, og
den del af arrangementet skal jeg nok tage mig af. 

Eva

Ungdomstræning  Marts,  April  og  Maj
Marts
31. Ungdomstræning Teglstrup Hegn NØ Skovlegepladsen 17

April
21. Karrusel Nyrup Hegn Skindersøvej 17
28. Karrusel Danstrup Hegn Helsingørvej SØ-ende af skov 17

Maj
05. Klubmesterskab Teglstrup Hegn Klubgården 17
19. Karrusel Teglstrup Hegn NØ Klubgården 17
26. Karrusel Krogenberg Mariannelund 17
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H.S.O.Ks VENNER.
Referat af generalforsamling,
d. 19.febr.
Da de 48 deltagere havde fået sig bænket
kunne formanden,Anni Nørregaard ,
byde velkommen og 
glædede sig over det store fremmøde. Vi
startede med at synge nr. 32 i venne-sang-
bogen. Klubbens smør-
tenor, Knud Høyer, var
forsanger.
Knud  O. Engelsholm
blev enstemmigt valgt
til dirigent og erklærede
generalforsamlingen for
lovlig.

Bestyrelsens beretning.
Formanden fremhævede bl. a. klubbens
forårstur til frilandsmusæet på en solrig
majdag .  Omkring midsommer afholdtes
de traditionsrige O-løb med grill-fest af
stabelen med god tilslutning.  Alpeturen i
uge 31 havde også god
tilslutning med 37 deltagere, som nød de
herlige alpeture i det skønne Stubaital i
Østrig. Stor tak til vores eget
”Alpeturs – bureau ”KlitVang”, adresseret
til Pierre og Jakob. Glædeligt at se at
turen hvert år trækker nye medlemmer
til klubben. Vi håber så, at de nye vandre-
re også får lyst til at deltage i andre af
vore arrangementer.
Efterårs-vennefesten den 11. okt. måtte
aflyses på grund af manglende tilslutning.
I bestyrelsen har vi diskuteret hvad årsa-
gen kunne være ?  Så – kære medlemmer
– såfremt I har nogle gode  in-put tager vi
gerne imod.
Kiosken har i årets løb slået teltet op 3.
gange og er kommet ud med et pænt over-
skud til vores klub. Vi ser det fortsat som
et godt formål at kunne betjene oriente-
rings løberne med lidt til ganen og lidt
flydende til halsen.  Også tak til alle vore
”kagekoner” som møder op med hjemme-
bag.  Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære
møder i 2008.  Medlemstallet var ved
årets udgang 167 – rimelig stabilt.

Ved en kort stilhed mindedes vi 4 af klub-
bens medlemmer som ikke er iblandt os
mere.  Sluttelig takkede formanden de
venner, som har bidraget med hjælp. Tak
til Jakob som redigerer vores hjemmeside.
Tak til Arne Nielsen som ofte hjælper
med trykning af vores materiale.  Der var
også tak til HSOK ,ved formand Flem-
ming Larsen, for husly i klubgården. Den
sidste tak gik til bestyrelsen for et godt
samarbejde i året 2008.
Beretningen godkendt med behørige klap-
salver.

Regnskab:
Kasserer Anna Lise Lyk gennemgik det
reviderede regnskab, som balancerede
med  Kr. 53.999,04.

Kontingent:
Fastsat uændret til Kr. 60,00 p.a. Såvel
regnskab som kontingent blev godkendt.
Indkomne forslag :   ja – dem var
der ingen af.

Valg:
Der var genvalg til Anna Lise Lyk og
Werner Rundh .  Nyvalgt til bestyrelsen
blev Kirsten Madsen og Lise Lotte Høj.
Nyvalgte supleanter:  1) Laus Seir  - 2)
Benny Olsen .
Revisorerne Kir-
sten og Annie
ønskede at gå på
”efterløn”.
Nye revisorer
blev : Jette Jes-
sen Jensen og
Lis Kornerup.
Revisor supl.
Vibeke Miene

Eventuelt:
HSOKs formand, Flemming Larsen, glæ-
dede sig over det flotte regnskab og
udtrykte at  han havde ”kløe” i fingrene
efter at have set kassebeholdningen. Det
er jo ikke ukendt, at det i dag er en dårlig
ide at have penge i banken, så Flemming
opfordrede vennerne til at sætte pengene i
HSOK, hvor en forestående renovering
kræver nogen kapital.
Tak for donationerne, - venner  - held og
lykke fremover. Med  disse bevingede
ord, kunne dirigenten slutte general-
forsamlingen med et leve for HSOKs
VENNER.

Generalspisningen:
Det tør nok siges ,at der var linet op i køk-
kenet med 153 stk. velsmurt smørrebrød.
Hele 4 gange kunne forsamlingen tage en
runde omkring det ovale bord – 3 stk til
hver – plus oste buffet. Under den gemy-
tlige spisning var der afskedsgaver til  
Benny Olsen og Laus Seir, med tak for
deres store indsats i bestyrelsen. Det sam-
me overgik Annie Maltby og Kirsten
Nielsen.

Alpeturen 2009:
Pierre Klitgaard kunne fortælle at alpetur
nr. 22 nu var overtegnet, idet hele 51 hav-
de tilmeldt sig til turen til Vigo di Fassa  i
Dolomitterne I.
En helt igennem fin generalforsamling
med megen snak og skyllen efter,- med en
vand eller en hånd ”bajer”  SKÅL

H.S.O.Ks Venners 
lederpris 2009. 

Til Stig Johansen

På vennernes generalforsamling 2009
blev lederprisen for 2008 overrakt til  Stig
Johansen. Formanden Anni Nørregaard
motiverede udvælgelsen som følger:
Stig får prisen for sit store arbejde med at
have udviklet konceptet ”Grand Prix
serie” for HSOK. Grand Prix løbene har
tidligere været udformet og afviklet i sam-
arbejde med HIF. Men under Stigs ledelse
er det nu på 3. år – et rent HSOK arrange-
ment. Deltagermæssigt har disse løb
udviklet sig meget positivt, og i 2008
fremstod arrangementet nok som det mest
besøgte motions arrangement i kommu-
nen.
Stort tillykke til Stig – Udvælgelsen  blev
fra hele forsamlingen gengivet med ståen-
de ovationer.

DOFs Initiativ pris:
Blev i i jan. 2009 uddelt af HSOKs ven-
ner og gik til Torkil Hansen P.I. for hans
store arbejde  i børne og ungdomsudval-
get indenfor DOFs østkreds..

HSOKs venners bestyrelse:
Den nye bestyrelse har konstitueret sig
som følger:
Formand      : Anni Nørregaard
N.formand   : Lise Lotte Høj
Kasserer      : Anna Lise Lyk
Materiel      : Werner Rundh
Sekrætær    : Kirsten Madsen
Kommende arrangementer:
26. april .    Forårstur
20. Juni      O-løb og grill-fest
28. aug.      Afrejse Alpetur
7.   nov.      Efterårsfest.
Hus-kat sætte  X  i kalenderen
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Motion

Vi gentager succesen!
- Og inviterer til 

Uofficielt klubmesterskab i
duathlon
Hvornår?

Lørdag den 20. juni 
2009 kl. 11:00

Hvor?
Start, mål og skiftezone er på Nygård Skole

- Der løbes og cykles på
rundstrækningen:

Rødegårdsvej, Karlsgårdsvej, Nørreløkkevej,
Hellebækvej og Esrumvej

Distance
Løb: 5.0 km

cykling:21.6 km
løb: 3.0 km

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 19. juni kl. 15:00

Løbs arrangementer for 
HSOK motionister:

Ud over deltagelse i Craft Grand Prix
2009 er der også mulighed for at få rørt
sine lemmer ved at deltage i ”Helsingør
løbet” og “Espergærdeløbet.” - To rigtig
gode og traditionelle løb i Helsingør
Kommune.
- Og to løbsorganisationer, der støtter
Craft Grand Prix, hvorfor jeg også synes,
vi bør støtte op om deres løb. - Så hvis I
en given søndag får lyst til lidt ekstra
sved på panden, vil jeg foreslå, at I ligger
vejen forbi enten Teglstrup Hegn eller
Egebæksvang.
Kommende løb i de tre serier:

Helsingørløbet ved “forældreinitiativet”:
* Søndag den 26. april 09 kl. 10:00

Espergærdeløbet ved Puls3060:
* Søndag den 05. april 09 kl. 10:00
* Søndag den 10. maj 09 kl. 10:00

Craft Grand Prix 2009
* Tikøb 5’eren onsdag den 6. maj 09 

kl. 18:30 ved Tikøb skole
* Espergærdeløbet søndag den 7. juni 09

kl. 10:00 -Egebæksvang - Bemærk ven- 
ligst nyt startsted!! - Ved P-plads på  
Strandvejen. 

Kommende
arrangementer i
HSOK Motion
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Motion

Flot start på Craft Grand Prix
2009
223 aktive atleter deltog lørdag
den 7. marts i Craft Grand Prix
seriens første løb - HSOK's
"Forårs Cross" på LO-Skolens
græsarealer - Det var deltager
rekord for løbet!

Vinder af løbet blev Kenneth
Rasmussen, Running Rhino Elite, i
suveræn stil. Han gennemførte den
6 km lange, seje og kuperede rute i
den flotte tid 19:58. En rigtig flot
præstation, når vejrliget tages i
betragtning. Det havde småregnet
før løbet, så LO-Skolens græsplæne
var noget "tung" under selve løbet.
Kenneth havde på den første af i
alt fire runder følgeskab af Daniel
Skaaning Sandersen, Running
Rhino Elite og Michael Søren-
sen, O-Racerne.
Daniel Skaaning Sandersen
kom i mål i tiden 20:44 og
Michael Sørensen, blev num-
mer tre i tiden 20:48. Efter
den første runde trak Ken-
neth Rasmussen dog fra og
siden fik også Daniel Skaa-
ning Sandersen rystet
Michael Sørensen af. Men på
de sidste 200 meter kom
Michael Sørensen ellers
stærkt igen og det var kun
med en sidste kraftanstrengel-
se, at Daniel Skaaning Sander-
sen beholdt andenpladsen. En
yderst flot præstation af de tre
første. - Og der tegner sig allerede
nu et billede af mange jævnbyrdige
kappestrider i resten af Craft Grand
Prix. 
På fjerde pladsen kom Lasse Lynhe,
Running Rhino Elite, i tiden 21:07 og
på femte pladsen kom Per Zillmer i
tiden 21:20. 

Ellers var det værd at bemærke, at
HIF's unge og talentfulde atlet Mihn
Kyun Cho, gennemførte de 4 hårde
og seje runder i tiden 22:13 - Det rak-
te til flot samlet 8. plads. Mihn Kyun
Cho er kun er 14 år, men valgte alli-
gevel at prøve kræfter & talentet af i
de "voksnes" løb. - Og det forløb jo
yderst lovende! Det tegner til endnu
en rigtig fin sæson for den unge
atlet.

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev Malene Mun-
kholm, Sparta All Stars - Hun vandt
på fornemmeste vis i tiden 25:01.
Malene Munkholm er i det lokale
løbemiljø et relativt ukendt navn,
men mon det varer ved efter lørda-

gens flotte præstation!! Num-
mer to i kvinderækken blev

Meja Wester, ESérne, i
tiden 27:42. - Hun fik lige
akkurat slået et andet
nyt og talentfuldt navn i
Craft Grand Prix sam-
menhæng; Ditte Hol-
me, Nordvestskolen
Mix, i spurten. Ditte
Holme gennemførte i
tiden 27:43. Ditte Hol-
me er først på de sene-
re år kommet i gang
med at løbe og viser nu
stor fremgang. - Ditte
Holme træner også med

Trolles “Turbotøser” - Et
nyt frisk pust HSOK regi!

Nummer fire i kvinderæk-
ken blev Rikke Christensen,

HSOK Mix, i tiden 28:09. Rik-
ke Christensen har tidligere vundet
afdelinger i Craft Grand Prix, hun
har desværre ikke helt holdt trænin-
gen ved lige på grund af længereva-
rende rejseaktivitet. Men mon ikke
hun snart er oppe på fulde omdrej-
ninger igen. På femte pladsen kom
endnu en atlet fra Sparta: Yvonne

Shashoua. Hun gennemførte i tiden
28:16.
Det tegner til en yderst spændende
og jævnbyrdig sæson i Craft Grand
Prix. Med nye navne, der blander sig
i top striden hos både herrerne og
damerne i dette års Craft Grand
Prix.

Ellers er det glædeligt, at der både er
deltagere fra den danske elite inden-
for atletik og orienteringsløb med i
vores løbsserie sammen med motio-
nisterne  - Det er hele idégrundlaget
for løbsserien  - Ja, der var faktisk
flere af deltagerne, der udtrykte, at
der havde været en spændt, men
alligevel afslappet stemning over
løbet; at der var plads til alle, der
blev givet plads, ingen skubberi og
der bliver ikke kigget skævt til én,
fordi man er rigtig hurtig eller knap
så hurtig!"

HSOK placeringer
Hvordan gik det ellers for de friske
HSOK atleter?
Ud over de tidligere nævnte kvin-
der, blev det også til fine placeringer
for Linda Hansen - Endnu et nyt
frisk pust i HSOK. Linda gennem-
førte i tiden 29:02 og blev samlet
nummer 7 i kvinderækken Og så
løber hun  for HSOK’s Turbotøser!!
Formanden for motions afdelingen
kan ikke få sine arme ned!! - Endelig
er det lykkedes at stable et “Turbo-
tøse” hold på benene!! - Dejligt!! Og
hvilket hold det er!!   Lisbeth Jør-
gensen 33:07,  Mikala Nielsen 33:14,
Stine Berg Sørensen 33:29 og Birgitte
Krüger lå længe og kæmpede med
hinanden om at blive næstebedste
“Turbotøs” - På dagen var det altså
Lisbeth, der trak det længste strå!
Lise Bertram, der dog løber for fami-
lieforetaget “Hornbæk Is.” - gjorde
det også rigtig flot! Hun kom i mål i
tiden 32:31.

Craft Grand Prix
2009
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På herresiden blev bedste HSOK’er
Rolf Lund i den fine tid 22:28: Men
placeringen kom først i hus efter en
lang og opslidende kamp og fight
med et nyt medlem i HSOK; Jens
Jonassen! - Jens Jonassen, der endelig
har set “lyset,” er dog ikke et ube-
kendt navn i Craft Grand Prix sam-
menhæng! - Han har i flere år været
med til at præge løbet og altid været
en stor irritations factor for os HSO-
K’ere!! Jens gennemførte i tiden 22:30.
Både Rolf og Jens løber for holdet
“HSOK Craft.se.” Og blev henholds-
vis samlet nummer 11 og 12. 
På 13. pladsen kom Michael Stenvang,
HSOK SameSame.dk i tiden 22:55. -
Flot løbet af Michael, som vi dog sjæl-
dent ser i HSOK...Kristoffer Thygesen
junior junior, HSOK Craft.se, gav den
også gas på dagen og blev samlet
nummer 16 i den fine
tid 23:30. Jørgen Olsen
kom i mål i 23:43. -
Det var nok til at slå
Peter Arhnung, der
trillede i mål i tiden
23:47. Niels Hansen
kom i mål i tiden
23:55. Det rakte til en
samlet 23. plads! - Vi
kan desværre konsta-
tere, at det kniber med
top placeringer for
vores ellers så friske
atleter! - Om det skyl-
des alderen eller om
der er kommet mere
konkurrence fra “frem-
mede” løbere skal være usagt! ¨
Meeen.....

Børnerækken
Vinder af børnerækken for drenge
blev Magnus Lund Ulnits, Stald Hyl-
le. Han gennemførte den 1.5 km lange
rute i den fine tid 5:39. Nikolaj Gra-
ves, Stald Hylle, blev nummer to i
tiden 5:39. Timo Kronborg Ratting,

blev en flot blev en flot nummer tre i
tiden 6:12. Men podieplaceringen
kom først i hus efter en opslidende
dyst - En rigtig "herrekamp" og væd-
deløb, med Kasper Schou Rosenquist,
Hornbæk Is, blev slået med 2 sekun-
der i mål. Kasper Schou
Rosenquist gennemførte i
tiden 6:14. Nummer fem
blev Loui Kjelberg, Stald
Hylle, i tiden 6:21.
Hurtigste pige blev Signe
Ebstrup Bitsch i tiden 6:31.
Signe Ebstrup Bitsch lå
længe og kæmpede med
Maja Brinch, HSOK Kids.
Men på dagen måtte Maja
Brinch se sig slået med fire
sekunder i mål. Maja Brin-
ch i mål i tiden 6:37. Num-
mer tre hos pigerne blev

Astrid Arhnung
i tiden 7:12
Julie Christen-
sen og Charlotte
Stidsen blev nummer fire
og fem i henholdsvis 7:52
og 7:58.
Fælles for de første i dren-
geklasen er, at de er rigtig
ihærdige og talentfulde
løbere og at de løber på
holdet "Stald Hylle." - Som
holdnavnet antyder, bliver
de trænet af Michael Hylle-
sted; en rigtig ildsjæl
indenfor den lokale løbe-
sport.

Hjælpere
Til sidst skal der fra motionsafdelin-
gens formand lyde et rigtig stort “Tak
for hjælpen!” til alle de flittige hjælpe-
re - Specielt Ivan B. og Søren C. har
igen igen ydet en rigtig super stor
indsats i forbindelse med hele arran-
gementet og kreeret en rigtig god og
spændende cross rute - TAK!
- Og til aller aller sidst skal der endnu

en gang også lyde et rigtig stort TAK!
til vores trofaste præmie sponsor, ikke
bare i forbindelse med HSOK Cros-
s’en men også i forbindelse med “Hel-
singørmesterskabet i 10 km landevej/
klub 10’eren” - Murerfirmaet Lars M.

Nilsson ApS ved
David Nilsson -
Han giver løbene
den sidste finish! -
TAK!
Og samtidig siger vi
også tak til vores
hovedsponsor i for-
bindelse Craft
Grand Prix serien:
Craft sportsbek-
lædning.

De næste løb
Når dette læses har
vi afholdt det seje
og velkuperede løb
i Hornbæk Planta-

ge. - "Mountainra-
ce" - Et rigtig spændende løb med
udfordrende bakker, hvor de friske
atleter fra HSOK forhåbentlig gjorde
en god figur og viste HSOK ære og
klubbens farver!!
Den 6. maj er det tid for det altid
spændende løb i Tikøb - “Tikøb
5’eren,” hvor der skal løbes på de blø-
de bakker i og omkring Tikøb!
Et rigtigt “flot” løb med den skønne-
ste udsigt over Esrum Sø.
-Vi håber at se alle fra det første løb,
men også nye deltagere. Det er ikke et
krav, at man skal deltage i alle løb i
serien. - 
Den samlede resultatliste kan ses på
HSOK's hjemmeside:hsok.dk.

Klubtøj - Brug det

...og ikke et ord om.....resultatformid-
lingen!!!

Johansen

HSOK’s 
Forårs Cross
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Bent Solberg gir’ sig fuldt ud i
forårs crossen på LO Skolens terræn
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Motion

NNyyee  mmååll

Vi er nu kommet ind i sommertid og raceren skal støves af. Der er sat nye mål
for det nye år, nemlig den store Alpetur, hvor vi skal op ad de skrappeste
bjerge.
Der bliver rig mulighed for at cykeltræne flere dage i ugens løb. Vi holder fast i
de samme dage og tider fra sidste år, som er:
Tirsdage kl. 16:45 ved Klæ defabrikken  hvor der bliver kørt tempokørsel.
Lørdage kl. 9:30 ved Klædefabrikken, her bliver det en roligere tur på ca. 60 km.
Søndage kl. 9:30 ved Klædefabrikken, hvor der bliver kørt langtur på 60-80 km.
Disse dage er faste, men ind imellem når vejret tillader kører vi efter aftale, så
forhør dig hos Trolle eller Kurt.
Det er en god idé at være med fra start inden farten bliver skruet op.

Kurt

Billedet her er fra sidste års tur i Italien.
En utrolig smuk tur i Toskana

Skal  vi  have  en  sensom-
mer  weekendtur  i  år?
Kenno er kommet med et forslag til en
weekendtur et sted i midtsjælland den
sidste weekend i august. For dem der
ikke før har været med, kan vi oplyse
at turen foregår således:
Vi starter fredag lige over middag, så
vi kan nå ned til aftensmaden. Lørdag
morgen kører vi en tur på ca. 100 km.
opdelt i 4 konkurrencer, med præmier
til den samlede vinder mm. Om afte-
nen hygger vi os med dejlig mad. Vi
kører hjem søndag efter morgenma-
den.
Kenno vil gerne have en hurtig tilmel-
ding, så der kan reserveres plads. 
Der bliver sat en tilmeldingsliste op i
klubgården som du kan tilmelde dig
på.
Nærmere oplysninger fås hos:
Kenno tlf.: 42 77 34 10 
eller Kurt tlf.: 49 21 54 32
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Skiudvalget
Formand:
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
Alpininstruktører:
Finn Postma
Ålsgårde Stationsvej 12
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 70 95 12
E-mail: postma@mail.dk
Stine Laforce
Jernbane Allé 35B
3060 Espergærde
Tlf.: 49 16 11 92
E-mail: Stine@laforce.dk

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

--Rul med Holm-sport!

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

Ring og hør mere!

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

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

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

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

Så må du også prøve at løbe på rulleski

HOLM SPORT

RRuulllleesskkii  !!!!

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

30 år med rulleski!

Så gjorde han det
igen
-Lars satte ny
personlig rekord
med over et
kvarter i forhold
til sidste år.
Tiden blev så
fornem som 5.12.56

Også Gitte Dalsborg løb et meget flot
Vasalop. Hun deltog for anden gang
og forbedrede sin tid med 1 time og
39 min. til en tid på 7 timer og 47 min.
en fantastisk flot tid. Gitte har også
været meget flittig på rulleskiene
under Lars brede vinger. Så træning
lønner sig. Ærgerligt at hendes mand
Christian måtte melde afbud med en
dårlig fod. Han havde også trænet
hårdt til løbet.

Skituren  til  Ramunberget  uge  7
Der er desværre ingen referater, men det ser da ud til at
deltagerne har moret sig



21

SOKKEN



SOKKEN

22

VVaassaallooppppeett  22000099
Af Gitte Dalsborg

Sidste år løb jeg
Vasaloppet for første
gang. 
Christian købte for 5
år siden 2 par brugte
rulleski, et par til os
hver, men mine stod i
skuret i 2 år, inden jeg prøvede dem.
Han begyndte at rulle med Lars og Tor-
ben, men jeg havde mange rigtig gode
undskyldninger: man ser total dum ud,
folk råber efter en, det er med livet som
indsats, og det er overhovedet ikke sjovt!

Tja…. De 2 første påstande holder jeg
stadig fast ved, men må med skam
erkende, at jeg faktisk synes det er rigtig
sjovt og super god træning. Og jeg var
aldrig kommet gennem Vasaloppet 2008
uden rulletræning.

I vinter har der som de sidste år, været
fælles rulletræning tirsdag, og det er et
rigtig godt tilbud.  Selvom vi løber i
mange forskellige tempi har det funge-
ret fint. I weekenderne har vi rullet
langt, og derfor mere hver for sig.
Udgangspunktet for at få et godt Vasa-
lopp i år var fint, så måtte vejret afgøre
resten.

Desværre blev Christian ramt af en
ondsindet roseninfektion i sin fod ugen
forinden, og
kunne derfor
ikke tage
med. Øv øv.
Trist for os og
rigtig surt for
ham. 

Onsdag styrede vi mod Limaforsen,
hvor vi ligesom sidste år skulle bo pri-
vat hos Mats og hans familie, lige over-
for Skiers Inn. 
Det gik fint at køre, jeg havde heldigvis
ingen nærkontakt med elge i år, men
nøjedes med at se 3 styk stå inde i sko-
ven.
Vi blev som sidste år indkvarteret i det
lyserøde pigeværelse med sølvpalmer-

ne. Her skulle 4 af os sove, mens de
resterende 3 skulle sove nedenunder.
Maden spiste vi på Skiers Inn.

Torsdag formiddag var vi lige ude og
prøve sporet af, og løbe ca. 15 km stille
og roligt. Derefter kørte vi til Sälen for
at hente startnumre og lige købe et par
småting i ”teltet”. Ja… jeg har aldrig rig-
tig haft et shoppe gen, og troede derfor,
at når jeg nu var af sted med 6 mænd, så
ville den indkøbstur hurtigt være overs-
tået. Men…. Ja, jeg blev klogere. Der gik
en rum tid inden de havde formøblet
familieformuen på det nyeste skivoks
og andet livsnødvendigt udstyr.

Fredag skulle vi løbe stafet. Sidste år
klappede det bare, alle kom fint til start,
men sådan skulle det ikke gå i år. Der er
sikkert mange gode undskyldninger til
hvorfor vi kom for sent til 2 skift, men
jeg mener nu bare, at vi klokkede i det!
Der var mange flere hold med i år, men
vi kunne godt finde parkeringspladser. 
Så …måske skulle vi bare have haft en
lidt mere realistisk tilgang til vores løbe-
tider, hvor meget tid vi havde til at stå i
toiletkø, samt hvor meget tid der var til
at ”drikke kaffe” hjemme i varmen…
Hm! Det gør vi bedre næste år, hvis vi
skal deltage igen.

Fredag eftermiddag og lørdag gik med
at gøre skiene færdige, flytte biler, købe
nye stave og bekymre os over om vejr-
meldingen nu også holdt. Hele lokal-

samfundet blev forgiftet af alt det fluor
tryllepulver, som drengene strøg på ski-
ene. Det lignede nærmest nordlys inde i
Mats skur. 

Søndag. Op kl. 3.30, i tøjet og pakke
bilerne, morgenmad kl. 4.00, af sted til
Sälen kl. 4.30. Kl. 5.00 stod vi så i mørke
og kulde med vores ski i kø for at kom-
me ind i båsene som åbner kl. 6.00, men
så fik vi også rigtig gode pladser.
Det var mellem 10 og 12 frost grader, og
stjerneklart, men det ændrede sig lidt i 

løbet af morgenen og dagen. En let vind
fra syd fik flagene på stadion til at blafre
og os til at fryse lidt mere.

Endelig blev kl. 7.45 og vi skulle stå i
båsene og varme op. Kl. 8.00 gik start-
skuddet, og så var det bare af sted mod
første stop: bakken.
I løbet af vinteren har de udvidet bak-
ken med 2 ekstra spor, så der var lidt
mere plads i år. Sneen var også meget
bedre, da det jo var frostvejr, så de fleste
kunne komme op af bakken uden at
styrte. Der var mere bevægelse, man
kom faktisk lidt fremad. På vej op ad
bakken stod jeg pludselig lige ved siden
af Carsten, som var startet i ledet foran
mig. Sjovt at faktisk se en man kender,
når der nu er 15.000 skiløbere i sporet.
Desværre havde Carsten en halv slås-
kamp med en nordmand lidt efter, og
knækkede sin skistav.
Da vi kom op over bakken, var der
spor! Det var bare så godt. Sidste år var
der overhovedet ingen spor.
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Etaperne til Smågan og Mångsbodarna
gik fint, selvom der var rigtig mange
løbere i sporene. Alle var glade og ingen
sure miner, selvom flere overhalinger
var på kanten af at være i orden

Da jeg kom til Evertsberg efter 41,1 km
kunne jeg se på storskærm, at de inter-
viewede vinderen Daniel Tynell, som
lige var kommet i mål. Nåja jeg mangle-
de da også kun 48,9 km på det tids-
punkt!
Den sidste del af løbet sneede det lidt,
så der var ikke super godt glid. Heldig-
vis havde jeg ok fæste så jeg kunne skif-
te imellem diagonal løb og stagning. 
De næste km til Oxberg gik også fint,
men da jeg kom til Hökberg var jeg fak-
tisk træt. Puha, og der var jo så ”kun”
19,1 km tilbage. Nå de første 10 var lidt
hårde, men så stod der jo Mora og mål
på skiltene. 2 små chokoladekiks og lidt
vand gav lige det sidste skub og så var
det bare med at komme det sidste styk-
ke og i mål.

Da jeg kom over målstregen, var Lars W
lige bag ved mig, jeg havde åbenbart
lige kørt forbi ham, da han holdt en
pause. Jeg havde overhovedet ikke set
ham, men jeg var jo en anelse træt.
Så var det ellers med at få afleveret skie-
ne og komme op og bade.

Ved ski indleveringen mødte vi Torben,
Bo og Henrik. De havde allerede været i
bad. Torben havde desværre måtte
udgå i Mångsbodarna, da han ikke følte
sig frisk.
Efter badet, skulle vi med bus til Sälen
for at hente vores biler. Det var en lang-
sommelig affære, inden vi var fremme
og fik aftensmad, men ok, det fungerede
da.

Alt i alt, en superfin tur, så der går nu
nok ikke mange dage før jeg melder mig
til vasaloppet 2010.

I den anledning kunne jeg godt tænke
mig lige at slå et slag for, at få flere
kvinder fra klubben til at deltage.
Kom og vær med til rulletræningen til
vinter, så kan I sagtens gennemføre
Vasaloppet, det er en fantastisk oplevel-
se.

Gitte

Til sidst en lille opsummering
af vores løbetider:

Lars Røpke 5.12.56
Bo Hansen 6.44.12
Henrik Holger 6.50.16
Gitte Dalsborg 7.47.01
Lars Wiinblad 7.47.53
Lars Kaufmann 8.15.36
Carsten Krüger 8.32.24
Peter Vognsen 9.28.49
Bo Søndergaard 9.56.11
Lars Nielsen 10.42.30
Lars Ludwig 11.21.47

Gitte

En herlig oplevelse endelig at løbe i mål



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 inden-
for udstyr til løb, gang og gene-
relt til aktiv fritid og hverdag.

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

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

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

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

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


