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SOKKEN

Klubbens
trænere:

Orientering:
Ungdom:

Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 29 78 00 31

Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

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 29 78 00 31 stig.johansen@skolekom.dk
Ski: Lars Røpke Baldersvej 41 3000 Helsingør 49 21 41 35 roepke@live.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør 49 20 26 06

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
Sekretariat:
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Birgitte Krüger Ydonsvej 14 3000 Helsingør 49 20 36 28
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 25 32 67 39 olai@stofanet.dk
Klubg.form.:Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 49 21 84 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B. 3060 Espergærde 49 20 15 16 anoerregaard@yahoo.dk
Kasserer: Anna Lise Lyk Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@email.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne)....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 17.00  O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Tirsd.: kl. 16:45  Cykeltræning (tempo) .........Ndr. Strandvej (Klædefabrikken)
Onsd.: kl. 09:00  Cykeltræning (langtur)..........................................Klubgården
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 (Klædefabrikken)
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  Cykeltræning ......................Ndr. Strandvej (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 oktober

D E A D L I N E
17. september

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

Stof til Sokken sendes til følgende:

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

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

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk

Tlf.: 29 78 00 31

Vennerne:

dk
Tlf.: 

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

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

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent
helårligt

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

Herligt billede af Malthe, træt og svedig efter et hårdt løb
under JWOC 2010 4-10 juli i Aalborg

Forsidebilledet Henrik Poulsen

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

”Misundelse er en grim ting”, siges det, så naturligvis
vil jeg ikke fremstå som er person, der har den til-
bøjelighed, men prøve at finde nogle andre metoder,
der giver mig ”luft”!
Sagen er jo den, at vi (HSOK) fik et delvist afslag på
vores ansøgning til Helsingør Kommune om økono-
misk støtte i forbindelse med den projekterede reno-
vering af klubgårdens bade- og omklædningsrum,
hvilket kan skabe undren, især når man tænker på, at
klubgården ejes af Kommunen.
Nogle vil måske mene, at der er sparetider for Kom-
munen, herunder at Kommunen ikke ”har” pengene
på budgettet, hvorfor det delvise afslag kan være
berettiget, hvilket så vil være fair nok.
Imidlertid læste jeg for kort tid siden i Helsingør
Dagblad en meget fyldestgørende artikel, hvor en
anden af Kommunens idrætsforeninger (jeg vil natur-
ligvis ikke nævne klubbens navn) i den grad har for-
mået Kommunen til at få pengene op ad kommune-
kassen!
Den pågældende forening har, som det fremgik af
artiklen i H.D. nemlig formået Kommunen til at yde
en ekstrabevilling på 2,9 millioner kroner for at kun-
ne færdiggøre deres renoveringsprojekt, hvorefter
den samlede anskaffelsessum runder de 10 millioner
kroner, der alle ydes af Kommunen!
Det er så her, jeg skal forsøge at undgå at virke mis-
undelig, så i stedet vil jeg sige, at det er flot gået af
denne forening at formå Kommunen til at punge ud,
især med de sidste 2,9 millioner kroner, således at
projektet nu kan gennemføres, og hvor jeg (HSOK)
står tilbage på sidelinjen med et vingeskudt projekt,
der blot manglede kr. 85.000,- fra kommunekassen.
I H.D artiklen fremgår det endvidere, at formanden

for Idrætsudvalget mener, at den pågældende fore-
ning fortjener denne ekstrabevilling på grund af
deres flotte resultater! Jamen, jamen, hvad med
HSOK? Efter min opfattelse er der ikke mange fore-
ninger i Helsingør Kommune, der vinder flere DM-
medaljer end lige netop os!
Og hvad læser jeg så netop i dag i HD? Jo, en anden
af Kommunens idrætsforeninger får sit eget fitness-
center, i hvilken forbindelse Idrætsudvalget nok skal
finde de nødvendige 6 millioner kroner til formålet!
Jeg kan godt undre mig lidt over udfaldet og indstil-
lingen fra Kommunens side i de 3 sager, hvor vores
ønske til Kommunen jo kun er ”småpenge” samtidig
med at vi selv ville betale halvdelen af de samlede
udgifter, så årsagen må nok mere bero på, at ledelsen
i de 2 andre klubber besidder nogle evner, som jeg
åbenbart ikke har, så tænk lige på det næste gang, der
er formandsvalg i klubben!

Jeg må i stedet glæde mig over, at der sker en masse i
HSOK, hvor det bestemt ikke skorter på idrætslige
tilbud. Lige netop her i sommerperioden har o-afde-
lingen kunne byde på en fin og succesfyldt klubtur til
”Hallands 3 Dages”, hvor vi boede i vores svenske
”søsterklubs” klubgård på Koarp, der er beliggende
på Hallandsåsen. Det var en dejlig tur, om end der
var lidt rigeligt med ”knots” (små myggelignende
insekter, der virkelig bider), men tak til især Minna
og Torben for det gode arrangement.
Også motionsafdelingen skal på klubtur i den sidste
uge af juli, hvor turen går til Bornholm for at deltate i
”Etapeløb Bornholm”, hvor deltagerne skal løbe en
maraton, dog fordelt over flere dage, herunder i
meget forskellige terræner.
Men det er naturligvis meget vigtigt at holde sig i
god form, for i begyndelsen af september er der DM
for orienteringsløberne, hvor løbene foregår ikke
langt fra Helsingør, så jeg håber på stor tilslutning fra
medlemmernes side.

Fortsat god sommertræning.

Flemming Larsen
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OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Torben Seir

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER

Indmeldte
Fredrik Hietala (Senior)
Fredensvej 24
3060 Espergærde

Jonas Blomqvist
Nrd. Strandvej 2E, st. dør 25
3000 Helsingør

Verner Rundh
Marienlyst Allé 30
3000 Helsingør

Lars Ludwig Nielsen
Skibsegen 87
3000 Helsingør

Rita Jensen
Hyldebakken 13
3070 Snekkersten

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

TRÆNINGSLØB M.V. 
I EFTERÅRET

Planen for efterårets træningsløb samt andre løb i nærheden har
længe været klar - og nu skal planen omsættes til virkelighed.

Planen er her og indgår selvfølgelig også i HSOKs aktvitetsplan,
som kan ses på hjemmesiden.

Vi ses første gang TIRSDAG 17. AUGUST I KLUBGÅRDEN med
start mellem 17 og 18.

Træningsudvalget

Slut med 
gymnastik

Personlig har jeg
altid været glad for at
gå til gymnastik i
HSOK, hvor jeg har
været med hver
sæson siden midten
af 70 `erne. Selv om
vi har haft gymnastik
i mange år, hvor denne altid er foregået hver tirsdag aften i vinterhal-
våret, har vi haft relativ få instruktører, og hvor alle altid har været
meget engagerede, senest Annette Nederby, der har stået for undervis-
ningen de sidste 12 år.
Imidlertid har vi desværre måtte konstatere, at interessen for at dyrke
gymnastik i HSOK i de sidste par år har været faldende, og desværre i
en sådan grad, at det ikke længere er befordrende at være med, hverken
for deltagerne eller Annette,
Som følge heraf har vi i bestyrelsen besluttet, at det nu er slut med at
tilbyde den ellers udmærkede motionsform.
Fra min side skal der rettes en stor tak både til vores instruktør, Annette,
men tillige til dem, der lige som jeg, har været med i mange år,
For god orden skyld skal jeg nævne, at hvis interessen for gymnastik
senere skulle opstå, starter vi da gerne op igen!

Fl.L.
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Vores alle sammens formand havde
inviteret til sin 70 års fødselsdag i klub-
gården d. 24. juni.
Selv om det var midt i ferietiden var
der fyldt godt op med gratulanter, og
mens svinet lå og hyggede sig på gril-
len, blev der sunget og holdt taler for
vores kære Flemming.
Efter et fortrindligt måltid dukkede
Lise Bertram fra Hornbæk is op og
lavede dejlige isvafler til alle. (Jeg så
der var nogle der var oppe flere gange,
men nævner selvfølgelig ingen navne).
Selvfølgelig blev der sluttet af med
kaffe og hjemmebagt inden en dejlig
aften ebbede ud.

Et stort tillykke skal lyde her fra
redaktionen.

Flemming og Ulla byder velkommen til en
festlig aften

Formanden 70 år Formanden 70 år
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DATO SKOV MØDESTED/oplysn. Arrangør Kategori Start
fre 06-aug Hammermølleskoven Edens Have, vi tænder grillen Knud O. og HHJ Grå sokker 10
ti 10-aug aflyst
fre 13-aug Klosterris Havreholm trekant Jørgen J. Grå sokker 10
lø 14-aug Silkeborg Vesterskov se o-service DM MTB-O
ti 17-aug Teglstrup Hegn Gl .Hellebækvej. Golfbanen HSOK motion Kvindeløb
ti 17-aug Teglstrup NØ Klubgården HSOK Jan og Gull-May Karrusel og fam. O-løb 17
on 18-aug se o-service Tisvilde Hegn OK Skovcup-O-løb 16.30
to 19-aug Teglstrup Hegn Klubgården hver torsdag HSOK ungdom O-løb´s træning 17
fre 20-aug Nyrup Hegn Smedebakken/spejderhytten Jakob Grå sokker 10
sø 22-aug Slaglunde Skov KFIU C-o-løb mellem
ti 24-aug Hornbæk Pl. Øst P.plads øst, Strandvejen HSOK Knud E. Karrusel og fam. O-løb 17
ti 24-aug Hornbæk Beach Run HSOK Craft Grand Prix løb 18.30
on 25-aug Ravnsholt se o-service Allerød OK Skovcup O-løb 16.30
to 26-aug Aggebo Græsted se o-service Tisvilde Hegn OK Sensommer Cup
fre 27-aug Horserød N- Esrumvej dobb. P. Peter og Annie Grå sokker 10
lø-sø 28/29 Østjylland se o-service Horsens + Pan DM Mellem +Midgårds-
ti 31-aug Gl.Grønholt Vang Voldstedet Præstemosevej Farum OK Karrusel O-løb 17
on 01-sep Aldershvile Skov Skovbrynet 55 Bagsværd Ok 73 Skovcup O-løb 16.30
to 02-sep Valby Hegn se o-service Tisvilde Hegn OK Sensommer Cup
fre 03-sep Teglstrup NØ Klubgården Hans H. og Agnethe Grå sokker 10
sø 05-sep Rørvig Sandflugts pl. se o-service Vestsjællands OK Kreds o-løb
ti 07-sep Ravnsholt Bregnerød skovvej Kildeholm ok Karrusel O-løb 17
ti 07-sep Nyrup Hegn Naturcentret Kongevej HSOK Minna Familie O-løb 17
on 08-sep se o-service KFIU Skovcup O-løb 16.30
to 09-sep Tisvilde Hegn Nord se o-service Tisvilde Hegn OK Sensommer Cup
fre 10-sep Danstrup Danstrupvej NV hjørne Ole Vexø Grå sokker 10
lø 11-sep Ganløse Orned se o-service Farum ok DM o-stafet
sø 12-sep Gribskov Esrum se o-service FIF DM o-lang
ti 14-sep Teglstrup S Esrumvej P.plads øst HSOK Jens V. Karrusel og fam. O-løb 17
on 15-sep se o-service OK Øst Skovcup O-løb 16.30
to 16-sep SameSame løbet HSOK Craft Grand Prix løb 18.30
fre 17-sep Krogenberg Krogenbergvej midt Bendt Grå sokker 10
sø 19-sep Klosterris Hegn 3kant Havreholmvej N.i skov HSOK Divisionsmatch/ fam O-løb 11.30/11
ti 21-sep Egebæksvang Sdr.Strandvej P.plads HSOK Henning og Arne Karrusel og fam. O-løb 17
on 22-sep se o-service Skovcup O-løb 16.30
fre 24-sep St. Dyrehave Overdrevsvej Marie og Benny Grå sokker  (17 år) 10
lø 25-sep Præstevang Carlsbergvej FIF Hillerød Karrusel O-løb 13
sø 26-sep Rørvig Sandflugts pl. se o-service Vestsjællands OK Divisionsmatch
ti 28-sep Nyrup Hegn Gurre Kirke, Gurrevej HSOK Jørgen J. Karrusel  O-løb 17
fre 01-okt Teglstrup S Gurrevej Peter og Annie Grå sokker 10
sø 03-okt Tisvildehegn vest Tisvilde Hegn OK Kreds o-løb
fre 08-okt Nyrup Hegn Gurredam Arne og Inge Grå sokker 10
lø 09-okt St. Dyrehave Isterødvej, Boltehus FIF Hillerød Karrusel O-løb 13
sø 10-okt Avnstrup Hvalsø OK Kreds o-løb
fre 15-okt Lautrupparken Ballerup MTB o-natsprint
fre 15-okt Klosterris Hornbækvej  nordlige P.plads Jan Larsen Grå sokker 10
lø 16-okt Burresø MTB o-cup mellem
sø 17-okt Tisvilde Hegn MTB o-cup lang
sø 17-okt Store Hareskov Ok Skærmen Kreds o-løb
fre 22-okt Hornbæk Vest Sandagerhusvej Flemming Grå sokker 10
lø 23-okt Stenholt Vang Fredensborgvej FIF Hillerød Karrusel O-løb 13
sø 24-okt Allerød OK Klubmesterskabs o-løb
fre 29-okt Danstrup A6 høje P. Søren og Karen Grå sokker 10
lø 30-okt Horserød N. Klosterris SØ i skoven HSOK Preben Br Karrusel O-løb 13
lø 30-okt Raghammer Bornholm Høst open
sø 31-okt Rø Plantage Bornholm Høst open
on 03-nov FIF Hillerød Nat o-cup
fre 05-nov Teglstrup NØ Klubgården Torben Grå sokker 10
lø 06-nov Helsingørmesterskab i løb HSOK Craft Grand Prix løb 14
lø 06-nov Danstrup Helsingørsvej, SØ i skoven HSOK Leif K. Karrusel O-løb 13
fre 12-nov Gurresø Vest Hornbækvej/Langesø Ruth og Mogens Grå sokker 10
lø 13-nov HSOK´s venner Efterårskomsammen
sø 14-nov St. Dyrehave Ok 73 Jættemilen O-løb
on 17-nov Ok SG Nat o-cup
fre 19-nov Egebæksvang Mirasol Palle Grå sokker 10
lø 20-nov MTB o-vinterserien

Opdateres fortløbende på hjemmesiden.                                              
Træningstider for løb og cykling, se www.Hsok.dk/ motion.   Ungdomstræning orientering, torsdage kl. 17-18.30 fra 19 aug.

Aktivitetskalender 2010 for alle afd. i HSOK
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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

DE UNGE VIL OG KAN!!!
Det glæder en ældre herre at se
unge HSOK-er højt oppe på
resultatlisterne, ja sandelig også
helt i top. Og den samme ældre
herre må jo også fryde sig over,
at de danske juniorløbere i de
seneste år har vist sig at være  i
verdenstopklasse.  Selv om den
samme herre dagligt læser 3-4
aviser, så er det svært at finde
beskrivelser af juniorernes top-
præstationer, og der står heller
ikke meget om de lokale ung-
domsresultater. Det er en skam, det er sådan, for både HSOK og
dansk orientering har brug for de positive omtaler for at vise, at
vores sport har international klasse. 

Nostalgien presser sig på, når man erfarer og en gang imellem
læser om juniorernes bedrifter, for det er mere end 50 år siden, at
jeg selv var iklædt juniorlandsholdsdragten. Dragt er så meget
sagt, for vi fik kun lov til at låne DIFs officielle overtrækstøj, men

løbetøjet var lige så spraglet, som ved alle andre o-løb. Klubløbe-
tøj fandtes ikke, så vi stillede i alt fra korte bukser og skovmands-
skjorter til kedeldragt, overalls og almindelig træningsdragt. Min
mor syede datidens topmodeløbetøj til mig bestående af en 

mørkeblå overalls med stor lomme på klappen og så ellers 
en gammel skjorte under, og som løbesko brugte vi almindelige
tennissko/gummisko. Til brug i vådt terræn havde nogle klippet
skaftet af et par gummistøvler.
Juniorlandsholdsindssatsen var den årlige match mellem Dan-
mark og Skåne. For at forberede os til at løbe på skåningernes
hjemmebane blev det udvalgte hold sendt på træningslejr på
”Kopperhatten” på Søderåsen, hvor vi fik træning i at bruge de
svenske kort i 1:50000 og uden højdekurver, men med hældnings-
streger. I Danmark var vi vandt til at løbe efter Geodætisk Insti-
tuts atlasblad 1:40000, men dog med højdekurver. Jeg behøver
næppe at fortælle, at på svensk grund fik vi læsterlige klø. Det
hører så med, at juniorbanelængden også dengang var disse 6-7
km, men kun med 4 til 5 poster. Vi lærte vejvalg. Det kunne sag-
tens forekomme, at de kort, vi brugte, sidst var reviderede for 40-
50 år siden. Kontrol på posterne var de samme klippetænger, som
togkonduktørerne brugte. Når jeg ser de gamle løbekort, så
undrer det mig, at vi overhovedet fandt frem.

Fryd jer, kære unge mennesker. O-løb i dag er langt mere profes-
sionelt, og jeg tror også mere spændende. 
Kort 1:10000, nyreviderede og med en banelægningstænkning,
der oftest giver gode og relevante udfordringer, og hvor tilfæl-
digheder ikke har gode kår.  Den der orienterer godt og sikkert
og kan løbe i terræn vinder. For over 50 år siden skulle der også
lidt held og tilfældigheder til. Det var måske det, der var årsagen
til min juniorlandsholdskarriere?

Palle

MASSAGE

NatureLife – Klinik for Massage

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

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

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

• Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min.,  . .kr. 500,-

• Massage, 60 min.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 300,-
(normalpris 400,- kr.)
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Priser for 2010
1/1 side. . . . . . .2 ,000 kr.  pr.  år
1/2 side. . . . . . .1 ,200 kr.  pr.  år
1/4 side. . . . . . . . . .600 kr.  pr.  år
minimum.. . . . . . .500 kr.  pr.  år

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

A n n o n c e r i s o k k e n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN
SOKKEN

3 Skåningar och en Dansk
I år havde vi valgt ”Edens Have” på Skindersøvej som
stævneplads for vores andel af ”3 Skåningar och en
Dansk”, og jeg synes helt klart, at dette var et godt valg.
Stævnepladsen var som skabt til lige netop dette arrange-
ment, hvor der var op mod 700 deltagere, hvoraf de 99%
var fra Sverige!
Fra min side skal der rettes en stor tak til Skov-og
Naturstyrelsen for deres velvillighed omkring brugen af
arealet, herunder brugen el og vand, hvilket gjorde arbej-
det for os som arrangør meget nemmere.
Det var Laus, der i år var banelægger, hvilket Laus tidlige-
re har været i forbindelse med ”3 Skåningar”, og dette
meget vigtige job løste Laus som sædvanlig på flot vis.
Laus udnyttede godt, at samtlige baner startede ud i den
bakkede del af ”Kohaven”, hvor i øvrigt halvdelen af bane-
forløbet foregik, inden løberne kom ind i selve ”Hammer-
mølleskoven” med efterfølgende målopløb i  ”Edens
Have”.
De mange deltagere gennem årene, har altid været glade
for vores etape lørdag formiddag, hvilket bestemt også har
været tilfældet i år, hvor jeg efterfølgende har fået mange
tilkendegivelser herom, så en stor tak til alle jer, der var
med i arrangementet. En særlig tak skal dog rettes til Laus
for de udmærkede baner samt til Jacob for det ligeledes
udmærkede kort, hvilket kort Jacob egenhændigt både har
rekognosceret og rentegnet i løbet af vinteren/foråret 2010.
Endvidere tillige en tak til Søren Ø. og Torben Caroc for
deres modtagelse i færgeterminalen af  de svenske deltage-
re, hvor den efterfølgende bustransport i år var helt uden
problemer. Også en tak til til jer, der - som altid  -  var med
”hele vejen”: Arne O., Henning Jø., og Fl. Marcussen, der
stod for indretningen af stævnepladsen, samt Peter L og
Hans  J.J. for styring af parkeringen. Der var naturligvis
også andre klubmedlemmer, der hjalp til på dagen, så også
en stor tak til jer.
Glemmes skal det ikke, at ”Vennerne” igen i år stod for
kiosken, hvor varesortimentet altid har svenskernes inter-
esse, så tak ”Venner” for denne fine service.
Tak for i år, men vogt jer, for et nye ”3 Skåningar och en
Dansk” truer i 2011!

Fl.
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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)

SOKKEN
O-TRÆNINGSLØB - samt andre løb i nærheden (8/6 2010)

August-december 2010

"??" betyder manglende oplysninger ved oversigtens udarbejdelse. Prøv at se i "O-service"
"p&r" betyder "put-and-run". Ingen tilmelding nødvendig. Kort kan købes på stævnepladsen.
FO betyder "Familieorientering"

DATO SKOV GODK. LØB STARTSTED KL. BANELÆGGER TILM.

ti 17/8 Teglstrup NØ 83952 karruselløb  FO Klubgården, Gl. Hellebækvej 65 17-18 HSOK Gull-May og Jan nej
ti 24/8 Hornbæk Pl. Øst 83812 karruselløb  FO P-plads øst, Strandvejen 17-18 HSOK Knud E. + ? nej
to 26/8 Aggebo-Græsted sensommercup ? ? Tisvilde H. OK ja
ti 31/8 Gl. Grønholt karruselløb Voldstedet, Præstemosevej 17-18 Farum OK nej
to 2/9 Valby Hegn sensommercup ? ? Tisvilde H. OK ja
ti 7/9 Nyrup, kun beg + let, faste po. Familieori.  FO Naturcentret, Kongevej 17-18 HSOK, Minna W. nej
ti 7/9 Ravnsholt karrusel Bregnerød skovvej 17-18 Kildeholm OK nej
to9/9 Tisvilde H nord sensommercup ? ? Tisvilde H. OK ja
lø 11/9 Ganløse Orned DM-stafet ? ? Farum OK ja
sø 12/9 Grib skov Mårum DM-lang ? ? FIF, Hillerød ja
ti 14/9 Teglstrup S 83813 karruselløb  FO Esrumvej P-plads øst 17-18 HSOK Jens V nej
sø 19/9 Klosterris 79329 Div. Match   FO ? ? HSOK p&r
ti 21/9 Egebæksvang 83814 karruselløb  FO Sdr. Strandvej P-plads 17-18 HSOK Henning og Arne nej
lø 25/9 Præstevang karruselløb Carlsbergvej 13-14 FIF Hillerød nej
sø 26/9 Rørvig Sand Div. ,match m/HSOK ? ? Vestsjælland ja
ti 28/9 Nyrup Hegn 83815 karruselløb Gurre kirke 17-18 HSOK Jørgen J. og ? nej
sø 3/10 Tisvilde H. vest kredsløb ? ? Tisvilde H. OK ja og p&r
lø 9/10 St. Dyrehave karruselløb Isterødvej, Boltehus 13-14 FIF Hillerød nej
sø 17/10 St. Hareskov kredsløb ? ? OK Skærmen ja og p&r
lø 23/10 Stenholt Vang karruselløb Fredensborgvej 13-14 FIF Hillerød nej
sø 24/10 ? klubmesterskabsløb ? ? Allerød OK ja og p&r
lø 30/10 Horserød N 83816 karruselløb Klosterris SØ i skoven 13-14 HSOK Preben Br. nej
on 3/11 ? natcup ? ? FIF, Hillerød ja
lø 6/11 Danstrup 83817 karruselløb Helsingørsvej, SØ i skoven 13-14 HSOK Leif K. nej
sø 14/11 St.Dyrehave/Tokkekøb Hegn jættemilen ? ? OK 73 ja
on 17/11 ? natcup ? ? ? ja
lø 20/11 Teglstrup S 83818 karruselløb Gurrevej, S i skoven 13-14 HSOK Carsten A nej
lø 27/11 Klosterris Hegn 83820 karruselløb Hornbækvej, SØ i skoven 13-14 HSOK Hans Lassen nej
on 1/12 Jægersborg Hegn natcup ? ? ? ja
lø 4/12 ? vintercup ? ? OK Øst/Lyngby OK ja
sø 12/12 Teglstrup 83821 juleløb Klubgården 10.00 julemandenTorben S. ja
on 15/12 ? natcup ? ? ? ja
sø 18/12 ? vintercup ? ? OK Øst/Lyngby OK ja
sø 26/12 Teglstrup 83822 karruselløb - julemave Klubgården, Gl. Hellebækvej 65 10.00-11 HSOK ?? nej
on 29/12 Teglstrup klubmester 83823 nytårsnatløb Klubgården, Gl. Hellebækvej 65 17-18 HSOK ?? nej

Der er ikke karruselløb/træningsløb i december og januar,
men der anbefales brug af løbsforslag efter faste poster. Se opslagstavlen og hjemmesiden

Se andre o-løbsmuligheder under "Karruselløb" på www.hsok.dk

Prøv også at lave dit eget o-løb ved brug af HSOKs "faste poster" i Teglstrup, Nyrup og Egebæksvang.
Se  på hjemmesiden www.hsok.dk under "nye medlemmer" og ""faste poster"

Man behøver ikke at være medlem af HSOK for at være med til et par prøvetræningsløb (karruselløb)
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Tips og Tricks
Velkommen til alle klubbens nye medlemmer, som er
kommet de senere år bl.a. gennem familieorientering. Ori-
enteringsløb er ikke en sport man lærer i løbet af en for-
middag, men sådan er det jo heller ikke med badmington
eller fægtning. Men du kan komme hurtigere i gang hvis
du bruger noget tid på:

1. Lær kortets signaturer at kende. Det kan gøres på flere
måder. Sæt dig ved computeren og find “signaturer” på
www.hsok.dk. Der er korteksempel og sammenhørende
billede. Læg mærke til hvad grundfarverne betyder. Sort,
brun, grøn, blå og gul. Man kan også gå en tur med et ori-
enteringskort i hånden og prøve at læse alt på sin vej. Ofte
vil man opleve at der fejl på kortet - selv korttegnere er
ikke fuldkomne - og skoven ændrer sig gennem året. Start
allerede tidligt med at prøve at læse kurver - det er et af
eliteløbernes vigtigste holdepunkter på kortet. Det kan
også blive dit!

2. Lær at holde rigtigt på kortet. Der er noget rørende ved
at se små børn med et kort i hånden, som næsten er halvt
så stort som dem, men ret hurtigt bør man lære sig at folde
kortet. Fold kortet så det fylder som A5-ark eller en gang
mere, så er det lettere at finde ud af hvor man er. Brug
kompasset til at nordvende kortet, så det er altid er nord-
vendt uanset hvordan du end drejer dig. Mange sætter
tommelfingeren på det sted de er kommet til. 

3. Lær at bruge et kompas. Har du endnu ikke købt et
kompas vil jeg
anbefale et tom-
melfingerkom-
pas, da det er
meget simplere
og lettere at lære
at bruge. Forde-
len ved et tom-
melfingerkompas
er  at der er
mulighed for at
have kompasset
på kortet og dreje
kroppen til man
løber i den rigtige
retning (og det
skal være hele
kroppen der dre-
jes, ikke bare
hænderne!) Tom-
melfingerkompas
findes både til
højre og venstre

hånd og det er en smagssag, hvad man finder bedst. Per-
sonligt skifter mit kort plads fra højre til venstre hånd tit,
mens tommelfingerkompasset er fast på venstre hånd og
sportidentbrikken på højre pegefinger. 

Rolf

Nye o-løbere kan starte her….
Træningsløb er vældig godt. Du kan beslutte dig i sidste
øjeblik, om du vil løbe eller ej. Du kan tilmelde dig på ste-
det, indtegne din bane, løbe en tur i dit eget tempo, kom-

me hjem, rose banelæggeren for hans eller hendes store
arbejde og så tage hjem igen. Og når så skoven ligger i Hel-
singør kommune er hele turen klaret på ca. 2 timer. 

Vil du prøve lidt mere kan du melde dig til en konkurren-
ce. Divisionsmatcherne er et godt sted at begynde. En divi-
sionsmatch er et turnering mellem de forskellige klubber i
landet og HSOK er for tiden i 3. division og ligger i opryk-
ningskamp til 2. division. Klubben kan altid bruge nye
løbere på de korte og lette baner, og selvom det er en kon-
kurrence kan du stadig løbe i dit eget tempo, for ingen hol-
der øje med dig i skoven. En lille spurt i mål kan man vel
godt klare. De fleste vil opdage at når kortet er indprikket i
forvejen, når der er startbokse og et ur der bibber, poster
der står på stativ og man bruger en elektronisk dims
(sport-identbrik) til posterne, ja så skærpes koncentratio-
nen og man tager det lidt mere seriøst, og det gør det
meget sjovere. 

Andre konkurrencer, der
er gode at starte til: Påske-
cup, Sommercup, Sensom-
mercup er alle tre en serie
løb hvor man kan deltage i
enkelte af dem eller i dem
alle. Klasseinddelingen er
enkel og man konkurrerer
på tværs af alder. 

Kreds o-løb er lidt større
konkurrencer med et
meget varieret udbud af
klasser og sværhedsgra-
der. Spørg de rutinerede i
klubben hvilken klasse du
vil få mest ud af at starte i.

Det er jo ærgerligt at løbe en alt for let bane, men det er på
den anden side surt at får et knæk på en alt for svær bane. 

Toppen i Danmark er mesterskaberne. Du behøver ikke at
have løbet i mange år for at stille op. Netop i år kan jeg
anbefale at prøve at løve DM-lang og DM-stafet, som fore-
går i weekenden den 11-12 september. Begge løb foregår
på Sjælland og skovene er ikke så svære, så man risikerer
at blive væk i timevis.

Fælles for konkurrenceløbene er at man skal tilmelde sig i
forvejen. Der er ganske vist tit åbne baner, hvor man kan
tilmelde sig på dagen, men hvorfor ikke prøve kræfter
med den bane som din alder og niveau lægger op til. Til-
melding sker gennem O-service, som man finder på inter-
nettet: http://www.o-service.dk/Du får dit brugernavn og
password af en af klubbens ansvarlige f.eks. Torben Seir,
tsh@seir-analyse.dk.

Når du har åbnet siden logger du på i øverste højre hjørne
og derefter kan du klikke på de enkelte måneder og tilmel-
de dig til alle de løb du har lyst til. Som det fremgår kan
man leje en sport- ident brik. Du kan oven i købet holde øje
med din saldo, det er jo ikke gratis som træningsløbene er.
I det hele taget er der mange nyttige oplysninger på siden.
Bedst er det måske at du kan se hvilke andre der skal med
til løbet og derved finde ud om der er mulighed for sam-
kørsel.  Ses vi i startboksen? 

Rolf

Som det kan ses har både Johannes
og Maja Knudsen lært at folde kortet.

SOKKEN
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Læsø 3-dages 15-17 juli 2010 

Nete og Hans Henrik havde inviteret
Røde og undertegnede til at bo hos dem i
deres sommerhus på Læsø i forbindelse
med Læsø 3-dages. Jeg havde ikke tidli-
gere været på Læsø, men hørt en del om
den flotte natur og de spændende o-løbs
terræner med indlandsklitter og åbne
lyngområder. Derfor var jeg ikke i tvivl
om at det skulle prøves. Det blev en rigtig
skøn oplevelse - både naturen og de kilo-
meter lange sandstrande og ikke mindst
Netes og Hans Henriks store gæstfrihed.
Torsdag aften var der sprint i Vesterø by
og havn. Vi deltog i de nye klasser Oldie
og Knarks der løb samme bane. Leif og

Kirsten løb i Granny og Morfar klassen.
Efter at et lille bom på 1. posten, som
kunne ses bag et plankeværk, gik det godt
resten banen. En af posterne stod inde i et
skur og 4 poster lå i klitterne ved stran-
den. Det var min første sprint og det endte
med en sikker sejr. I sommerhuset blev
vejvalg og stræktider efterfølgende disku-
teret livligt. Fredag gik det løs i Læsø klit-
plantage syd, og det blev lige så svært
som jeg havde ventet/frygtet. I den ste-
gende sol lykkedes det at bomme 2 poster
med i alt 8 min., men de andre bommede
også, så det blev til en kneben sejr. Røde
fik også en sejr, idet han var hurtigere på
det ene delstræk, men
det høre vi sikkert mere
om. Hans Henrik havde
fået en bedre tid, hvis
ikke han havde tabt sine
briller, da han sprang
over en grøft. Den sam-
lede tid for de to løb
afgjorde Læsø mester-
skabet. Der var fælles
grill party på camping-
pladsen fredag aften
hvor Læsø mestrene blev
hyldet. Af de over 300
løbsdeltagere tror jeg

halvdelen deltog i grill partyet , her i
blandt en del fra udlandet. Lørdag var der
så revanchematch i Læsø klitplantage
nord. Her lykkedes det bedre at holde
hovedet koldt, så det blev kun til et lille
bom ved en udløber og endnu en sejr i
knarks klassen, hvor der var 17 deltagere.
Den sidste post lå i strandkanten og mål
på stranden. Det var skønt med en dukkert
lige efter løbet – nogle gik direkte i van-
det med løbetøjet på.  Søndag var hjem-
rejsedag efter nogle skønne dage på Læsø.
Resultater og billeder kan ses på vibor-
gok.dk .  Jørgen J.

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

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

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

Familie-  
og  

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

Sommerferien er godt i gang, og
for orienteringsløbere betyder det
ofte en udlandstur eller måske en
tur til Jylland for at opleve andre
terræner end dem vi kender fra
Nordsjælland. Der er også flere af
klubbens løbere der har været
både tilskuer til og deltager i løbe-
ne omkring Junior VM, der blev
afholdt i Nordjylland. Bl.a. deltog
Malthe i 4 af de 6 publikumsløb,
der foregik i de samme terræner
som de unge verdensstjerner kon-
kurrerede i.  Og det gik også rigtig
flot for danskerne ved Junior VM, der vandt hele 5 medaljer på
hjemmebane.
Mens der er deadline på dette blad er hele 30 af klubbens løbere,
her iblandt mange ungdomsløbere, taget til Hallands tre-dages,
der i år afholdes i den sydlige del af Halland. Terrænerne varierer
fra klitorientering som vi kender det fra plantagerne i Danmark
til mere ”almindelig” svenske terræner, med få stier, mange klip-
per(stype) og moser. Indkvarteringen foregår i HSOK`s (Helsing-
borg) klubhus i Koarp.
Sommerferieorientering ved Eva er netop blevet afviklet, og kar-
rusel løbene tirsdag og ungdomstræningen torsdag genoptages
midt i August, henholdsvis 17. Og 19. Begge dage er det kl. 17. 

Skovcupfinalen 
Årets Skovcupfinale blev i år afholdt i Liseleje Plantage/Melby
Overdrev 5 Juni. I modsætning til sidste år i Hellebæk var vejret
meget bedre i år, med højt solskin hele dagen og dejligt varmt.
Derfor blev både løbetøjet og badetøjet luftet. Der var lavet 5 for-
skellige baner, der igen var delt ud på 14 klasser, efter alder, køn

og niveau. HSOK havde 6 løbere med til finalen og derudover
var der flere forældre med samt Torben og Lasse som en del af
arrangørgruppen. 
Alle HSOk`s ungdomsløbere klarede sig rigtig flot og hele tre af
dem fik en medalje for det. Malthe vandt H10A med 13 sekunder
ned til Lasse Falck Weber, der var på hjemmebane i Liseleje. Der-
udover blev Claudia nr.1 blandt pigerne og nr.3 samlet på åben 2,
mens Nathalie blev nr.3 blandt pigerne og nr.4 samlet på åben 3.
Stort tillykke med de flotte medaljer. Herudover blev Sara nr. 5 i
D10A, Maja nr.7 i D14A og Mathilde endte midt i feltet i den
kæmpe klasse åben 2, der havde ca. 110 deltagere !

Endelig i klubkonkurrencen blev HSOK nr.8. Denne placering
kan blive endnu bedre næste år, hvis der er flere tællende løbere
fra klubben. Jeg tor alle havde en rigtig god dag ved stran-
den i Liseleje.

Skovcup efteråret 2010
Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at
fremskaffe en fuldstændig liste over efterårets skovcup
arrangementer. Men det foregår over seks fortløbende ons-

Ungdom
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Dato Skov Mødested Mødetid 

Tirsdag d. 17. august  Teglstrup Hegn  HSOKs Klubgård, Gl. Hellebækvej 63A 17:00 

Tirsdag d. 24. august  Hornbæk Plantage Ndr. Strandvej, østligste P-plads  17:00 

Tirsdag d. 7. september  Nyrup Hegn  Naturcentret, Kongevejen  17:00 

Tisrdag d. 14. september Teglstrup Hegn  Esrumvej, østligste P-plads  17:00 

Søndag d. 19. september Klosterris Hegn  Havreholmvej 11:00 

Tirsdag d. 21. september Egebæksvang Sdr. Strandvej, østlige P-plads  17:00 

Kommende løb og arrangementer

dage med første gang 18 August. Skovcup foregår på sam-
me måde som foråret hvor man frit kan møde op mellem
16.30 og 17.45 og løbe en af 5 baner, fra børnebane til svær
orientering. 

Forældremøde 
Efter ungdomstræningen d. 17 Juni, var der forældremøde,
hvor man startede med at grille pølser og Bøffer med til-
hørende salat og brød for at få stillet sulten. Der var en god
og hyggelig stemning, hvor ”gamle” og ”nye” mødtes og
lærte hinanden bedre at kende. I mens der blev spist var
der flere indlæg fra Familie- og ungdomsudvalget om bl.a.
en evaluering af de første måneder med en fast torsdag-
stræning og der kom også feedback fra forældrene i form
af ønsker til træningen og kommentarer til hvordan det
hidtil er forløbet. Derudover blev der informeret om som-
merferieorienteringen, skovcup, familieorientering og lidt
generelt om klubben for nye. Aftenen sluttedes af med kaf-
fe og kage, mens flere af børnene spillede spil i klubgård-
en.

Der er d.14 august mulighed for at deltage i en 2 mands
stafet i Aldershvile skov/Bøndernes Hegn. Søndagen efter
er der et mellemdistanceløb i Slagslunde Skov.
I september er der i weekenden 11. Og 12. DM stafet og
DM Lang, der i år foregår på Sjælland, nærmere bestemt
Ganløse Ore og Søskoven (Grib Skov).
Dernæst er der de to kommende weekender Divisionmat-
cher, hvor HSOk begge gange har et solidt aftryk. 19/9
arrangerer vi for klubberne i 1-2 og 5-6 Division, der skal

afgøre op- og nedrykning. Dette foregår i Klosterris Hegn
syd for Hornbæk.
26/9 gælder det vores egen op/nedrykingsmatch mellem 2
og 3 Division. Vi skal møde Ballerup, Midvest og Allerød.
Hvis vi skal have en chance for at kunne rykke op er det
derfor vigtig at vi er så mange som muligt, så vi kan tælle
på alle banerne. Og her er det jo ofte afgørende med de
bonuspoint som ungdomsløberne kan få.
Med præsentationen af de kommende løb håber jeg alle får
en god sommer.

Ungdom
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Ligesom sidste år blev der i år lavet en klubtur til Hallands 3
dagars. Løbene ligger bekvemt tæt på Helsingør og der er
rigeligt med udfordringer i rigtigt svensk terræn. Jeg tror der
var deltagerrekord i år med ca 1950 forhåndstilmeldte. Dertil
kom vel 2-300 på åben bane. I år var Torben og Minna turar-
rangører og det klarede de fornemt. Overnatning skete i Hels-
ingborgs klubhus ved Koarp. Madopgaverne var delt ud og
blev lavet i fællesskab. I alt 28 havde meldt sig i år og heraf
var der 9 børn. 

Hallands 3-dagars som Claudia oplevede det.

Det skal lige nævnes, at dette 3-dagars stævne i Sverige var
Claudias første rigtige orienteringsløb bortset fra skovcupfina-
len. Hun glædede sig rigtig meget til at løbe rigtig konkurren-
ce, og meldte sig derfor i D10, hvor man ikke må skygges eller
blive vejledt ved starten. 

Desværre skete der det, at ingen havde fortalt hende, at start-
trekanten på kortet ikke var der, hvor hun startede, men 45
meter længere ude i terrænet. Hun kunne derfor ikke finde
første post og kunne ikke få kortet til at passe og var meget
meget ked af det. Hun blev fulgt i mål af en voksen og var
altså udgået. 

Vi fik derefter at ændret hendes bane D10 til U-2, hvor der må
skygges. 
Claudia skriver følgende om resten af løbene: 

De sidste to løb gik da meget godt… bortset fra om lørdagen,
da havde jeg fået en forkert bane… altså en "åben - bane 2" og
selvfølgelig var der en grund. Og grunden var, at mig og mor-
mor besluttede, at jeg skulle have en lettere bane, end den der
D10, så vi lavede den om til en "U-2" men fordi hende sven-
skeren som skulle lave den om, hørte det som Ø-2 (åben-2,
red.) så fik jeg så sådan en… og så gik mig og min MOR, ud
for at løbe den… det gik så lidt dårligt, fordi at den var svær
og næsten ikke lå på stierne og dobbelt så lang som D10. 
Næste dag havde jeg ikke så meget lyst til at løbe Ø-2, og så
fik vi lavet den om til en Ø-1 (åben-1), fordi at man kunne
ikke vælge U-2 af en eller anden grund, som at jeg ikke ved. Ja
og så her sidste dag løb jeg så åben-bane 1, det gik meget fint,
og jeg løb på 18.34 min. og så kom jeg på en 6. plads ud at
41… eller man kan også sige 43 fordi at der var 2 der ikke var
godkendt…   
Hilsen 
Claudia 

Åben-1 viste sig at være identisk med D10.
Indsendt af Gull-May

Minna, Torben Lykke og Mathilde på stævnepladsen

Og det er børnene som leverer refe-
raterne fra turen:
Maja, Nathalie, Claudia, Johannes,
Sara, Malthe, Mathilde, Maja og
Mikkel

Grillaften på Koarp - før knottene kom.

Ungdom
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FASTE POSTER

- fortæl vidt og bredt 

om muligheden

Fredag d. 16. juli tog jeg med min mor, far og lillesøster til
Halland 3Dagars. Det var første gang jeg skule løbe i Sveri-
ge og jeg var spændt på, om jeg kunne finde vej. På stæv-
nepladsen var der rigtig mange mennesker, Torben fortal-
te, der var over 1900 tilmeldte, så det var rigtig nok - rigtig
mange o-løbere alle vegne.

Ved start fandt jeg ud af, at jeg skulle løbe med nummer,
som den eneste fra HSOK - ret sejt. Mit løb gik godt og jeg
fandt alle mine poster.

Vi skulle bo på Koarp, et hyggeligt sted med blandt andet
en lille klippevæg, man kunne klatre på. Der var også en
masse myg og knotter. Man kunne selv have telt med eller
bo på loftet. Jeg valgte at sove på loftet med min lillesøster.
Sov bare ikke så meget første nat, så da vi blev vækket kl. 6
havde jeg allerede været vågen 1 time.

Lørdag startede vi med at spise morgenmad og smøre
madpakker til frokost. Og så ellers af sted til dagens stæv-
neplads - Torben skulle vise os vej, men han havde vist
ikke helt styr på det, så vi var lidt omkring.

Da vi kom frem, var der ikke så lang tid til, at jeg skulle
starte, så jeg gjorde mig klar med det samme og vandrede
mod start, som var langt fra stævnepladsen. Da jeg var nået
halvvejs begyndte det at styrte ned og jeg blev helt våd.
Men kunne ikke nå tilbage og skifte tøj, så jeg måtte jo bare
løbe helt gennemblødt. 

På min bane skulle jeg kun finde 6 poster på 2,8 km. Så der
var nogle lange stræk. Jeg kom forbi en masse åer, moser,
sten og blåbær-buske. Da jeg endelig var på vej til min slut-
post faldt jeg, men der skete heldigvis ikke noget, andet
end mit kort blev mudret.

Da alle havde løbet, kørte vi hen til en sø, hvor man kunne
bade. Vandet var dejligt varmt, men også meget grumset.
Efter vi havde badet tog vi tilbage til Koarp og ved 5-tiden
lavede jeg grillmad sammen med Minna, Rolf, Mathilde,

Mikkel og Morten. Efter vi havde spist, fik alle os børn en
lille præmie - en lille kop og en ting, der er både ske, kniv
og gaffel, - sejt.

Søndag startede dagen lige som lørdag med morgenmad.
Og så ellers af sted til stævnepladsen.

Sidste dag var der jagtstart og det havde jeg ikke prøvet
før. Jeg fik da vist overhalet et par stykker fra min klasse. 

Det var en rigtig spændende og sjov weekend, og jeg glæ-
der mig allerede til næste år.

Maja Brinch 13 år 

Den 16. - 18. juli var der klub-
tur til Halland 3-Dagars, og der oplevede jeg en masse.
Første dag var det rigtig meget varmt at løbe, men jeg kla-
rede det godt og blev nummer 6. Efter løbet kørte vi hen til
Koarp, hvor vi skulle bo. Der blev min aften brugt på at
lege med de andre HSOK-børn, som var med. 

Den første nat var jeg uheldig med min luftmadras, og den
blev helt flad, så der fik jeg slet ikke sovet. Heldigvis skulle
alle tidligt op til fælles morgenmad og lave madpakker. Vi
kørte tidligt af sted til stævnepladsen, som var et andet
sted end første dag. Det gik igen rigtig godt med mit løb,
selvom mine ben var trætte fra dagen før. Lørdag var det
Malthe, som løb rigtig stærkt og blev nr. 6.

Da alle var færdige med at løbe, kørte nogle af os ud til en
sø, hvor der var rigtig godt at bade. Der var også en masse
vilde blåbær, som jeg plukkede og spiste sammen med
Malthe.

Om aftenen spiste vi grillmad, og alle ungdomsløberne fik
en lille gave, - og Malthe og jeg fik en gave, fordi vi havde
været de bedst placerede. Jeg prøvede at sove tidligt lør-
dag, men kunne ikke falde i søvn, så jeg var meget træt
søndag morgen. Hvor vi igen havde fælles morgenmad og
madpakke-lavning. 

Det sidste løb gik slet ikke godt, for da jeg var ude ved min
post 3, fik jeg vendt mit kort helt forkert og løb den gale
vej. Heldigvis fandt jeg tilbage til start og fik hjælp af en
svensker. Det var ikke så sjovt, men jeg vil helt sikkert med
på klubtur igen næste år. For hele weekenden var rigtig
hyggelig.

Sara Brinch - 10 år

Den muntre afdeling ved aftenspisningen. 

Ungdom
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JWOC 2010
4-10 juli i Aalborg

I starten af min sommerferie skulle jeg til JWOC, sammen med
min mor, far og lillesøster. Jeg skulle løbe publikumsløb hvor jeg
løb lette baner (bane 7).
1. dag skulle vi til Blokhus og løbe, det var rigtig varmt. Det var
en god bane med masse sand, klitter og grantræer - start og mål
var helt nede på stranden.
2. dag skulle vi ikke løbe, men vi tog ind til Aalborg Universitet
og så JWOC løberne løbe. Vi så Ida Bobach komme i mål som
guldvinder.
3. dag skulle vi til Svinkløv og løbe, det blæste meget. JWOC

løberne skulle løbe langdi-
stance. Jeg kom på en 6.
plads på min bane. Det var
en nem bane, hvor man
kunne vælge at løbe ind
over, og det gjorde jeg.
4. dag var JWOC hviledag -
vi var i Fårupsommerland.
5. dag skulle JWOC løberne
løbe kvalifikationsløb til
mellemdistance. Vi holdt
løbe fri og besøgte familien
i Kettrup.
6. dag JWOC løberne skulle
løbe finale i mellemdistan-
ce i Kollerup. Jeg syntes det
var en fantastisk skov, men
jeg tog nogle dumme
vejvalg ind over. Jeg løb

den rigtige vej, men jeg tabte tid på det - og jeg har lært at det
ikke altid kan betale sig at løbe ind over.
7. og sidste dag vi skulle løbe var i Rebild bjerge (bakkre). JWOC
løberne skulle løbe stafet.
Vejret var stegende varmt, der var ikke skygge nogen steder på
stævnepladsen (man kunne stege æg på en sten).
Jeg skulle løbe en halv time efter de voksne. Min bane var god
men den var varm at løbe, mit stræk fra 6 - 9 var op ad bakke -
med trapper. Jeg blev nr. 22 og løb de 2,2 km på 20,42 min. Jeg fik
lavet et dumt vej valg fra 2-3, så jeg kom tl at løbe op af en
MEGET stejl bakke.
Danmarks piger vandt guld og drengene vandt bronze.
Skrevet af ungdomsløber, Malthe Poulsen

JEG HAR MØDT EN NY VEN
Under JWOC i Aalborg fik jeg en ny ven, der hedder Noah - han
er fra Australien.
Hans storebror
Oliver var oppe og
løbe JWOC, så
familien var oppe
og heppe og løbe
publikumsløb.
Noah oh jeg har
hygget os rigtig
meget sammen.
En aften var vi
hjemme hos ham i
sommerhuset,
hvor der også var
andre Australier
på besøg. Vi smag-
te en Australsk
dessert  (Pavlova)
- ummm…
Når vi var på
stævnepladserne om dagen, legede og talte vi sammen - så jeg er
blevet bedre til engelsk.
Vi har aftalt at vi vil maile sammen, og så håber vi at vi mødes til
et andet løb en gang.
Skrevet af ungdomsløber, Malthe Poulsen

TAG PÅ O-LØBS KURUS
Til et mini kursus i vinter, mødte jeg Mikkel Lau Petersen fra
Allerød OK og vi blev rigtig gode venner.
Jeg har været på mini kursus sammen med ham en gang til i
foråret.
Så selv om man er konkurrenter, kan man godt være gode ven-
ner.
Så det er en god idé at tage på o-løbs kurser, og møde løbere fra
andre klubber.
Skrevet af ungdomsløber, Malthe Poulsen

Næste mini kursus, for dig der ikke er fyldt 11 år endnu, er den
21/8.
Tilmelding via o-service.

Næste U1 kursus, for dig der 11-12 år , er den 13/11.
Tilmelding via o-service.

Noah og Malthe ved JWOC Sprint på Aalborg Uni-
versitet

Ungdom
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JWOC 
i Nordvestjylland

JWOC står for VM for juniorer og dette
arrangement fandt sted i Jylland i dage-
ne 4. til 10. juli med Ålborg OK som
arrangør. Det var nok ikke lige det med
juniorer, der fik en flok HSOK´ere til at
deltage, men alene, at der tillige var
publikumsløb, hvor vi i alt kunne delta-
ge i 6 orienteringsløb og hvor juniorerne
løb deres VM opgør om formiddagen
og vi tog over om eftermiddagen.
Som nævnt fandt løbene sted i NV Jyl-
land, hvor man til lejligheden havde
fundet noget af det bedste o-terræn,
man kan tænke sig! 
Det første løb for os ”publikummer”
fandt sted i Blokhus Plantage, hvor par-
kering, stævneplads, start og mål var på
selve stranden, men så var det ”nem-
me” også overstået! Der blev nemlig
budt på nogle særdeles svære og fysisk
krævende baner, men spændende var
det, og så lå Vesterhavet og ventede på
os kun 25 meter fra målet.
Næste dag var der sprintorientering i
Ålborg Universitetspark, der viste sig at
være et pragtområde til dette formål. Vi
kunne her følge med i den danske VM
succes, med 2 guldmedaljer til hhv. Ida
Boback og Rasmus Thrane Hansen. Om
eftermiddagen var det så vores tur, hvor
vi løb på de samme baner, som juniorer-
ne, men tiderne var ikke helt de samme!
Så skulle der igen løbes i klit-og skov-
område ud mod Vesterhavet, hvor det
nu var Svinkløv Plantage, der var valgt.
Jeg skal oplyse, at vejret var med fuld
sol og juniorerne skulle løbe VM langdi-
stance i det meget hårde terræn, så det
var igen imponerende at se de danske
løbere, hvor godt de klarede sig, især

Ida Boback, der igen vandt guld.
Løbsområdet var specielt på den måde,
at første halvdel af løbet foregik i skov-
område, hvorefter vi kom ud i det åbne
klitlandskab kaldet ”klovene” (der
siges, at området ligner klove på en gris,
derfor navnet), hvor terrænet udover at
være utrolig fysisk krævende tillige er
meget imponerende, så igen en dejlig
dag i skoven, hvor man tillige fik noget
for sine startpenge!!
Herefter stod den på byorienteringsløb
midt i hjertet af Ålborg. Det er nok et
svigt fra mine forældres side, at jeg ikke
tidligere har været i Ålborg, kun drønet
igennem, men nu har jeg altså været der
og lad mig klart sige, at det var meget
hyggeligt, ikke så meget selve o-løbet,
men mere det at arrangørerne havde
placeret en post i en baggård med ind-
gang fra Jomfru Ane Gade, og da løb
ned af nævnte gade, hvor der var et hav
af glade tilskuere, som nok ikke var
kommet primært for at se o-løb, slog
disse mennesker mig ud af rytmen med
alle deres tilråb (gode råd, naturligvis),
hvilket bevirkede, at jeg faldt i ”grøf-
ten” og dermed i tilskuernes selskab,
men det var nu ”ikk så ringe endda”!
Så var der mere ro på næste dag, hvor
løbet fandt sted i ”Kollerup Plantage”,
der ligger op mod ”Svinkløv Plantage”.
For juniorernes vedkommende var der
tale om ”mellemdistance” og for første
gang blev der ikke tale om danske
medaljer, hvilket nok skyldes dette, at
Ida Boback under kvalifikationsløbet
dagen før vrikkede om på benet, hvor-
for hun meget klogt valgte at hun sparer
sig til det afsluttende stafetløb. Vi
HSOK´ere, fik dog alle en god o-dag,
hvor selve terrænet ikke var så fysisk
krævende, men mere teknisk, så det var
jo lige os….
Og så til den sidste dag, hvor afslutnin-
gen fandt sted i Rebild Bakker. Indled-

ningsvis må jeg oplyse, at vejret næppe
kunne blive varmere med fuld sol og
ikke en sky på himmelen, så temperatu-
ren i det meget åbne løbsområde var
meget høj. Rebild Bakker er noget
særligt, men i et sådan vejr stilles der
store krav til fysikken, så naturligvis
valgte mange at udgå, men ikke fra
HSOK. Banerne var strikket således
sammen, at enten skulle du op ad de
meget stejle bakker (mange steder krav-
lende) eller også nedad, men trods alt
var det en fin afslutning på 6 gode løb.
Jeg skal selvfølgelig nævne, at de unge
piger vandt guld på stafetløbet, og da
jeg efterfølgende så pigernes stafetbane,
må jeg sige, at der er meget imponeren-
de, at de kan løbe så hurtigt og sikkert i
det terræn – flot, flot.
Herefter var det farvel og tak for denne
gang, hvor familien Poulsen, Tommy og
jeg selv lige skal hjem og ”pakke om”
inden klubturen til ”Hallands 3 Dages”
i den efterfølgende weekend, mens
familien Kofoed (Kirsten og Leif) skulle
til o-løb på Læsø. Også Marie og Benny
var med på turen, hvor de naturligvis så
benyttede lejligheden at også at være
sammen med Heidi og Kjeld (tidligere
HSOK´ere, men nu bosat i Jylland, og
hvor Kjeld er Maries lille dreng).

Fl.L.

Sommerferieorientering 
2010

I ugerne 27 og 28, tirsdage og torsdage fik
vi afviklet årets sommerferietilbud i orien-
tering. Morten Wendelboe var bossen, der
stod for banelægning og postudsætning,
mens Ida Jelager Stürup og Maja Brinch
var instruktører, der gelejdede deltagerne
rundt på banen, hvis der var et ønske der-
om. Alle tre hjalp hinanden med at ind-
drage posterne, og jeg svævede over van-
dene, holdt mandtal over deltagerne og
bagte lidt brød, som sammen med safte-
vand kunne indtages efter anstrengelser-
ne.

Jeg må sige, at det der med at holde
mandtal over deltagerne i år var en uhyre
overkommelige opgave. Aldrig har der

været så få, der tog imod vor indbydelse
som i år. Måske spiller vejret en smule
ind, idet det de to første gange var ret så
varmt (stranden virkede måske mere til-
trækkende?), og de to sidste gange
småregnede det, og de småbyger har
eventuelt holdt nogen hjemme. Det var nu
synd for dem. For selv om vi ikke var så
mange, der var godt en halv snes i det
hele, så havde vi det ret så hyggeligt. Ind
imellem fik vi tid til at spille ludo, og det
viste sig, at Morten på det felt havde for-
midable evner, idet han vandt hver gang.
Han var også tilpas kynisk til at slå folk
hjem, hvis han kunne komme af sted med
det, mens en anden en havde mere følelse
for ens medspillere. 

Det mest skuffende var, at jeg forlods hav-
de modtaget en 7-8 tilmeldinger fra delta-
gere, jeg ikke så skyggen af, og kun et

enkelt forældrepar undskyldte efterføl-
gende deres udeblivelse. Det mindste,
man kunne gøre, hvis man havde fundet
noget mere attraktivt, var dog at sige fra.

Alligevel synes jeg ikke, vis skal smide
håndklædet i ringen. De andre år har vi da
fået megen positiv respons, så vi må prøve
igen. Måske skal vi udvide tilbudet, så
deltagerne, foruden en orienteringstur i
skoven, også fik lejlighed til at prøve vort
tidtagningssystem ved en gang sprintori-
entering. Det er i hvert fald en stor succes
ved Skov Cup, og det kan godt nås på de
to timer.

Tak til mine hjælpere for jeres hyggelige
måde at være på! Jeg håber, vi kan få et
godt arrangement til næste år!

Eva

Ungdom
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"Espergærdeløbet" - endnu en
sommerdag i paradis

170 aktive atleter deltog søndag den 6.
juni i "Espergærdeløbet" - Fjerde afde-
ling af Craft Grand Prix 2010 - Nye atle-
ter på podiet!
Endnu et af Craft Grand Prix seriens
smukke løb, en skøn rundstrækning i og
omkring Egebæksvang i Espergærde, viste
sig i år fra noget af den bedste side, man
som aktiv løber kan ønske sig: Dejligt
sommervejr og ingen vind! Om det var
det skønne sommervejr, der lokkede de
friske løbere i skoven, skal være usagt,
men det var et rigtig flot og stort felt, der
snoede sig gennem den kuperede som-
merskov.
Igen fik Craft Grand Prix seriens løb en ny
vinder på herresiden. I favoritternes fra-
vær, løb Lasse Lyhne med sejren - ikke
overraskende, men alligevel bemærkelses-
værdigt. - Lasse Lyhne vandt således også
"Espergærdeløbet" forrige år. Lasse Lyhne
gennemførte det 5 km lange og kuperede
løb i tiden 17:14 - En flot præstation.
Nummer to i løbet blev Patrick Mølholm.
Patrick Mølholm kom i mål i tiden 17:18.
Patrick Mølholm lå længe sammen med
løbets nummer tre, Ulrik Schledermann,
og kæmpede for at holde trit med Lasse
Lyhne. Ulrik Schledermann måtte dog
slippe førerfeltet efter ca. 3.5 km, mens
Patrick Mølholm fulgte med til der mang-
lede ca. 1 km. Ulrik Schledermann gen-
nemførte i tiden 17:26. Ulrik Schleder-
mann måtte dog kæmpe for sin podiepla-
cering med en anden garvet atlet; Søren
Baran, Team Baran. Søren Baran har i år
vist storform og opnået flotte resultater i
dette års Craft Grand Prix serie. Således

har Søren Baran placeret sig i top 5 i de
tidligere løb. Søren Baran gennemførte i
tiden 17:27. Jens Jonassen, HSOK Craft.se,
blev en flot nummer fem i tiden 17:48 - en
rigtig fin præstation af Jens Jonassen, der
igen år har nået storformen.

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev Rikke Kofoed, O-
Racerne - Hun vandt på fornemmeste vis i
tiden 20:41 - 1 minut og 14 sekunder foran
nummer to Rikke Nygaard Monrad, O-
Racerne, der kom i mål i tiden 21:55.

Num-
mer tre
blev
Helle
Svend-
sen,
HSOK
Mix.
Helle
Svend-
sen
gen-
nemfør-
te i
tiden
22:41.
Helle
Svend-
sen er
et "nyt"

frisk pust i toppen af kvinderækken. Og
hendes podieplacering kan måske være
med til at anspore hende selv og andre
lovende atleter til at gi den gas i forbindel-
se med hverdagens træning. Det kan beta-
le sig! 
Nummer fire i kvinderækken
blev Charlotte Jørgensen, Lady
Birds, i tiden 23:01. På femte
pladsen kom Katrine Grrissen, i
tiden 23:51. 

Børnerækken
Vinder af børnerækken for dren-
ge blev Jakob Karlsen, Stald Hyl-
le. Han vandt suverænt den 1,3
km lange rute rundt i Egebæks-
vang i den fine tid 4:49. Nummer
to blev Christian Honoré Olsen,
Hornbæk Is, i tiden 5:00. Henrik

Zimmerman, Hornbæk Is, blev nummer
tre i drengerækken i tiden 5:30. Malte
Poulsen, HSOK Kids, blev nummer 4 i
tiden 5:38. Mens Kim Emil Petersen, Stald
Hylle, gennemførte i tiden 6:02. Det rakte
til en femte plads. 
Hurtigste pige blev Martine Andersen, i
tiden 5:09, der samtidig rakte til en samlet
tredje plads i børnerækken. Super flot
løbet af Martine Andersen. Nikoline Lund
Jensen, Controlling.dk, blev nummer to i
tiden 5:33. Maja Brinck, Badepigerne, blev
nummer tre i tiden 5:45. Salli Baran, Team
Baran, blev nummer fire efter en rigtig
opslidende dyst med Laura Colsted Peter-
sen, Controlling.dk. De kom i mål i hen-
holdsvis 5:53 og 5:57.

Craft Grand Prix 2010

“Espergærdeløbet”
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HSOK placeringer
Hvordan gik det ellers for de friske HSOK
atleter?
På herresiden blev det som nævnt til rigtig
flotte topplaceringer for Jens Joanassen.
Rolf Lund blev nummer 6 i tiden 17:57,
Jørgen Olsen nummer 8 i 18:09. Motions-
formanden havde også fundet sine gamle
og mølædte løbesko frem og gav den gas!
- Det resulterede i en flot 13. plads i tiden
18:48. Michael Bentzen løb endnu et rigtig
godt løb og kom i mål på en samlet 17.
plads i tiden 19:54. Og også Bent Solberg
gav den gas og gennemførte i 20:23 - Flot!
Ditte Holme, der har været en del plaget
af skader på det sidste, kæmpede sig til en
fin 6. plads i tiden 23:56. Lin Røpke løb et
fint og blev samlet nr. 9 i tiden 24:19. Lis-
beth Jørgensen blev nr. 11 i tiden 24:34.
Carina Svendsen blev nummer 12 i tiden
24:36, mens Katrina H. Rasmussen, der
også har været yderst flittig med trænin-
gen blev 14 i tiden 24:40. 
- Alt i alt rigtig flotte præstationer! - Men
det er dog mest bemærkelsesmæssigt,
hvor godt det går for vores friske kvin-
der”!- Super sejt og dejligt at opleve!

Næste løb
"Beach Run" - Hornbæk Strand
Craft Grand Prix serien holder nu som-
merferie. Næste løb i Craft Grand Prix er
tirsdag 24. august. kl. 18:30, hvor det er
HSOK, der arrangerer "Beach Run" - Et
rigtigt smukt løb, hvor der løbes på stran-
den fra Hornbæk Havn mod Villinge-
bæk/Dronningmølle og retur ad stier og
gennem klitterne - Et rigtigt flot og ander-
ledes løb. 
Vi håber at se alle de knap 500 deltagere
fra de første løb, men også nye deltagere.
Det er ikke et krav, at man skal deltage i
alle løb i serien. - Og så skal man huske, at
børn deltager gratis i hele løbsserien!

Den samlede resultatliste kan ses på HSO-
K's hjemmeside:hsok.dk.

Johansen

Craft Grand Prix

2010
“Espergærdeløbet”-

fortsat...
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Craft Grand Prix
2010

STØT VORES SPONSORERE! 
DE STØTTER OS!!

...DE ER
KLAR!!

ER DU
!?
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...Et super godt initiativ fra Ivan & Søren
C. - Der dog begge måtte undgå af det
flotte løb! - Søren C. faldt desværre om og
kom slemt til skade! Heldigvis er Søren
igen “fit for fight!” - Men det var en

noget voldsom oplevelse både for Søren,
men også for de andre HSOK deltagere i
arrangementet. Men som sagt så er det
dejligt, at Søren igen er i gang!
Ellers var der dømt hygge for alle penge-
ne! 17 friske HSOK’ere havde taget imod
“indbydelsen” til at deltage i “Holmens
mil 2010. - Nogle løb, andre var med som
heppere og indpiskere!
Og HSOK viste flaget med rigtig mange

flotte præstationer blandt de 426 deltage-
re!
Efter løbet var der som sagt dømt hygge
på Holmen! Der blev spist og drukket til
den store guldmedalje! 
- Vi håber, at vi igen til næste år kan stille
med et rigtig stort HSOK hold til dette
fine og flotte løb!

Johansen

Holmens mil 

2010
- Et super løb!

Motion
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SKISÆSONEN
2010 – 2011

Her hvor temperaturen udenfor nærmer sig de 30 gr., er det ved at
være tid til at overveje hvordan skisæsonen 2010 –2011 skal forløbe.
Vi kan jo håbe, at der bliver de samme fantastiske muligheder for
skiløb herhjemme som vi havde den foregående sæson.
Der er jo en del af klubbens medlemmer der løber på ski og vi vil fra
skiudvalgets side gerne tilbyde en organiseret træning frem mod de
mål som den enkelte sætter sig. Målet behøver ikke at være deltagel-
se i Vasaloppet men kan jo f. eks. også være forberedelse til klubtu-
ren til Furnäsdalen.
Klubben råder over to par rulleski med henholdsvis ”Salomon” og
”NNM II” bindinger, som kan lånes efter aftale med skiudvalget, det
eneste man selv skal medbringe er støvler og stave.
Vi ved også at der her i Helsingørområdet er en del der er begyndt
at løbe på rulleski, men er ”klubløse”. Vi vil gerne prøve at ”fange”
dem op, så her er en opfordring til alle HSOK’ medlemmer, at hvis

man kender nogle der er begyndt at ”rulle” så fortæl dem om HSOK
og de muligheder vi tilbyder.
I skiudvalget har vi lavet en foreløbig plan for hvordan vi kunne
tænke os at sæsonen kan se ud, men vi er helt klart åben for alle for-
slag.

Hvis du er interesseret i at være med til fælles træning eller har nog-
le spørgsmål så kontakt et af skiudvalgets medlemmer.

Her er vores plan som den ser ud på nuværende tidspunkt.

September:
Opstart af fælles rulleskitræning
Tirsdag kl.17.00 fra klubgården: Intervaltræning ca. 1.5 time
Søndag kl. 9.30 fra klubgården: langdistancetræning 2.5 time
En af de første gange laver vi en test for at finde det individuelle
niveau.
Ud fra det individuelle niveu trapper vi distancerne op.

Oktober – November
Rulleski træning fortsætter, suppeleret med vægttræning.

December:
Fra torsdag d. 2 til søndag d. 5: Klubtur til Skeikampen.
Rulleski + vægttræning.

Januar:
Vi har overvejelser i gang om at deltage i Jizerska, i det nordlige
Tjekkiet, løbet er på 50 km. og afholdes søndag d. 9. januar

Afhængig af snesitualtionen: Evt. træningstur til Sverige
Rulleski + vægttræning

Februar:
Lørdag d. 5. februar: Evertsbergrennet 45 km. 
Løbet er seedningsløb til Vasaloppet.

Fra lørdag d. 12 til søndag d. 20: klubtur til Furnäsdalen

Marts:
Vasaloppet søndag d. 6. marts, 90 km Sälen til Mora
I ugen op til Vasaloppet er der KortVasan, TjejVasan på 30 km,
HalvVasan på 45 km. og StaffetVasan på 90 km. samt Öppet spår på
90 km.

Henrik Bang

Skiudvalget
Formand:
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
E-mail: roepke@live.dk
Henrik bang
Sudergade 2 C
3000 helsingør
Tlf.: 30 85 52 54
E-mail: hen@bang.mail.dk
Christian Madsen
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.:40 26 41 20
E-mail: chr.madsen@live.dk

Gitte Dalsborg
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.:40 26 41 20
E-mail: chr.madsen@live.dk
Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk
Instruktører:
Kurt Jørgensen, (langrend)
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32 /28 29 86 32
E.mail: kurt.jorgensen@it.dk

--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  !!!!

30 år med rulleski!



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


