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SOKKEN

Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Bjarne Jensen
24 68 44 92

Motion:
Flemming Larsen
Tlf.: 23 30 41 50

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.: 28 29 86 32

Cykling
Maleren

Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14 

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 80 37 E-mail: m.krogs@stofanet.dk

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

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

Klubbens bestyrelse:
Formand: Rolf Lund Tordenskjoldsvej 8 3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Ruth Waidtløw Hathjulet 45 3140 Ålsgårde 49 70 77 60 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Bjarne Jensen Margurittens kvart. 60 2990 Nivå 24 68 44 92 bjje@dsboresund.dk
Motion: Flemming Larsen Topasvej 8 3060 Esperg. 23 30 41 50 fllarsen@image.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
Sekretariat: Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 49 21 80 37 m.krogs@stofanet.dk
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Birgitte Krüger Ydunsvej 14 3000 Helsingør 49 20 36 28/22770836 birgitte.k@stofanet.dk
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 25 32 67 39 olai@stofanet.dk
Klubg.form.:Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 49 21 84 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B. 3060 Esperg. 26 24 29 45 anoerregaard@yahoo.dk
Kassereren: 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. 16:45 cykling tempo 36 km. ......................................Klædefabrikken
Tirsd.: kl. 17.00  O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval Sjoskerne)..............................Klubgården
Torsd.:kl. 09:30  Cykling racer, fra 1. maj kl. 09:00.........................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker)....................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09:30  Cykling racer ......................................................Nygård Skole
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09:30  Cykling Racer.....................................................Nygård Skole
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning...........................................................Klubgården

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 august

D E A D L I N E
25. juli

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

Stof til Sokken sendes til følgende:

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

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

Motion: Flemming Larsen
fllarsen@image.dk
Tlf.: 23 30 41 50

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

Annoncer, foto, layout,
opsætning:

Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32
Mob.: 28 29 86 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 kassereren
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.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument. Billederne
skal også vedlægges separat i høj
opløsning.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til:
Kurt Jørgensen. 
Uopfordrede billeder bedes inde-
holde tekst og/eller navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 2013
Opkrævning sker pr.
1. august og 1. februar

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

Henning Jørgensen fra “Påskeløbene” Her fra Teglstrup Hegn

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

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaassffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Siden sidst er der sket en del. Nogle har vundet nogle
medaljer ved DM i sprint og DM ultralang samt SM lang
og til lykke til dem. Vi fik Dicte udtaget til KUM, hvor vi
ikke har været repræsenteret i mange år. På motionssiden
har Henrik og Sebastian, som er forholdsvis nye i klubben
begge to åbenbart haft glæde af vintertræningen i HSOK.
Begge fik de sat PR ved det nyligt afholdte Copenhagen
Marathon. De var blot to ud af flere, der løb med i år og så
vidt jeg ved gennemførte alle de øvrige også i fine tider. Vi
var også godt repræsenteret ved VM i halvmarathon i
København og ved Paris Marathon, og så jeg har sikkert
glemt nogle flere arrangementer. Det er glædeligt at så
mange sætter sig et mål og udfordrer sig selv- og andre til
konkurrencer, men mindre kan også gøre det. Jeg er bare
glad for at der stadig er mange til træning på de store dage
mandag, onsdag, fredag og lørdag og bruger klubgården.

Og klubgården bliver passet og plejet, hvis der er nogle der
er i tvivl. Ukrudt bliver luget og bygningen passet og på
klubgårdsdagen kom også det gelænder, som jeg nævnte i
sidste nummer. 

Hvis du bruger hjemmesiden, er der gradvist ved at ske
nogle ændringer på motionsdelen af hjemmesiden. I frem-
tiden skulle der gerne ske lidt mere end der har gjort i lang
tid. En vigtig og måske givtig nyskabelse er det nyheds-
brev, som Jørgen har taget initiativ til og udsendt til løbere,
som har deltaget i vores løb sidste år. Vi skulle gerne se
dem igen - enten i klubben eller til vores arrangementer.

Apropos arrangementer. Lige for tiden er jeg travlt optaget
af Kronborgstafetten som allerede første år kommer til at
trække ca 370 fire-mandshold. Det er dobbelt så mange
som vores succeskriterie. Det har været en fornøjelse at
arbejde sammen med kommunen, som har taget mange af
de opgaver, som jeg synes er tunge at løfte - og har gjort
det meget professionelt. Ca. 10 har meldt sig som hjælpere
og det er dejligt blot at hænge en seddel op og se den blive
fyldt af sig selv.

De ovennævnte marathonløb og halvmarathon løb er
meget dyre at deltage i og der er mange penge i at arrange-
re løb. Vi er sikret et beskedent overskud uanset hvordan
det går til Kronborgstafetten, men jeg kan godt forestille
mig at overskuddet vil vokse de kommende år. Det har jeg
ikke nogle skrubler med, hvis blot løberne også får noget
ud af deres startafgift. Og det synes jeg i høj grad de gør
med dette løb. Jeg vil gerne have vi tjener på vores arran-
gementer, men jeg vil også gerne have at folk synes de får
noget for pengene.

Rolf

HSOK`s hjemmeside.
Siden en gang i vinter, har en mindre gruppe i Motionsaf-
delingen været i gang med at redigere i afdelingens hjem-
meside, hvor resultatet nu kan beskues ved at klikke ind
på nævnte hjemmeside.
Vi håber naturligvis, at ændringerne falder i medlemmer-
nes smag, men vi hører gerne, hvis der er forslag til yderli-
gere ændringer m.v.
En anden nyskabelse er etableringen af Motionsafdelin-
gens nyhedsbrev, der som minimum vil udkomme 4 gange
om året. Nyhedsbrevet vil omhandle alt det, som vi mener
kan have interesse for klubbens medlemmer, både
omkring kommende aktiviteter, men også andre informati-
oner, som vi mener kan have interesse.
Det er primært Rikke Christensen og Jørgen Olsen samt
Kenneth Sørensen og Rolf Lund, der har stået for ændrin-
gerne, så en stor tak til Jer 4.

Fl. Larsen
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LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

www.lundsgaard-el.dk

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

Bagsiden er ledig for ny annoncør.
"HSOK"s

hjemmeside
hsok.dk

Der bliver i øjeblikket arbejdet på
en ny hjemmeside. 

Den kommer til at hedde:
www.hsok.klub-modul.dk

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

Ny adresse:

Ulla Breuning
Gl. Banegårdsvej
4 B 2. th.
3000 Helsingør

Kim Madsen
Fredericiavej 6 B st.th.
3000 Helsingør

Fam. Rikke Christensen
Ndr. Strandvej 246 A
3140 Ålsgårde

IInnddbbyyddeellssee

Åbent hus
med brunch,
i anledning af min

7700 års fødselsdag

Man bedes skrive sig på tilmeldingsliste i klubgården
eller ringe til 49 22 34 72, så vi nogenlunde ved hvor
mange der kommer.

Eventuelle gaver frabedes, send i stedet for et beløb til:
Læger uden Grænser, kontonr. 4190-10136024 
mrk. Leif Sewohl

Med venlig hilsen

Leif Sewohl. 

Lørdag den 9. aug. 2014  kl. 10.00 i klubgården.
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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)

For at sikre tilstrækkelige fornødenheder, 
bedes I tilmelde jer senest 15. august

e-mail: jette-hans@lassen.mail.dk

HANS LASSEN

HHJJÆÆLLPP  MMIIGG  MMEEDD  AATT  FFEEJJRREE  MMIINN  

7700 ÅÅRRSS  DDAAGG

VVEEDD  AANNEESS  HHUUSS  -  HHEELLLLEEBBÆÆKK

LLØØRRDDAAGG  3300..  AAUUGGUUSSTT  kkll  1133-1177

DER SERVERES LIDT TIL MAVE OG GANE
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Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå, 
Tlf.: 24 68 44 92, E-mail bjje@dsboresund.dk

Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 24 62 29 52, E-mail: soeren@os.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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Husk at bruge vores annoncører
-de støtter os

Vi kan sagtens bruge mange flere annoncører. 
Hvis du kender een der måske vil støtte os, 
så ret henvendelse til Kurt tlf.: 28 29 86 32

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

Afbud blev afgørende
Da vi forlod stævnepladsen efter divisionsmatchen i
Ravnsholt skov, så det rosenrødt ud, idet HSOK stod
til at vinde alle tre matcher. Det var for mig nærmest
et mirakel, hvis det forholdt sig således, idet afbud
nærmest var reglen og tilsagn undtagelsen, da jeg
skulle samle folk til matchen. Men træerne vokser
ikke op i himlen, heller ikke i Ravnsholt. Da jeg til
aften kunne se resultaterne på skærmen, forholdt det
sig anderledes.
Det viste sig, at vi kun havde vundet matchen mod 0-
63/NFR/Maribo 51-45, mens vi fik uafgjort mod
OK73 50-50, og mod Køge, der vandt alle tre matcher,
blev det et nederlag på 53-56.
Vi havde 38 tilmeldt, nogenlunde det samme som
Køge og OK73, mens den kombinerede konkurrent
havde lidt færre. Det blev udslagsgivende, at vi på
nogle baner overhovedet igen løbere havde ( det
gjaldt tre af damebanerne) og på andre manglede
folk. På H1 havde vi blot Lasse med, og selv om han
bravt kæmpede sig igennem til gode point, havde det
lunet med et par stykker mere.
Det skal dog siges, at vi havde en dejlig dag i skoven,
hvor mange gjorde det rigtig godt. På H2 var der
dobbeltsejr ved Bo og Bjarne, og på H3 imponerede
Torben Bagger ved at vinde banen. Det var dejligt at
se friske Søren Agger i skoven igen. Det ser jeg gerne
også næste gang.  

På D4 var der dobbeltsejr ved Marie og Vibeke, og
den model plagierede Louise (kommendeD21A-
løber) og Rikke Boesen på bane D7. På D8 toppede 
mor Birgitte foran Dichte og Sarah. På bane 9 blev 
Soon-Ae vinder, og Maggie supplerede til de maksi
male to point.
Når vi senere skal have returmatch, det bliver hen på
sommeren, håber jeg, at heltene fra Ravnsholt kan bli-
ve suppleret med de ca. 15, vi måtte undvære i dag.
For at komme i oprykningsmatch er betingelsen sikre
sejre i alle tre matcher, så må vi se, om det rækker!

EVA
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Priser for 2014
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 /  28 29 86 32
k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

Annoncer i Sokken

Sidste nyt om turen til O-Ringen
19 til 26. juli

Så er der ved at være fyldt op til sommerturen til O-Rin-
gen, og vi er ved at planlægge de sidste detaljer.
Vi rejser derover lørdag den 19 juli, hvor vi får afhentet
klubposer og bliver indlogeret. Herunder kan i se hvem
der kører og hvem der bor sammen.
Vi bestiller p-tilladelser til bilerne og lægger en køreplan til
etaperne når vi kender starttiderne
Vi har "Boafall" fra kl 18:00 om lørdagen, og første måltid
på "Boafall" bliver kage te og kaffe lørdag aften kl 21:00…
så bilerne skal selv finde noget aftensmad, enten i "O-rings
staden" lørdag aften eller hvad i nu finder ud af.
1 Etape er søndag. 2 Etape er mandag. 3 Etape er tirsdag
…onsdag = hviledag …4 etape = torsdag og 5 etape = fre-
dag.
Vi skal selv gøre rent og forlader Boafall lørdag formiddag
når vi er færdige.
Der skal medbringes sengelinned, håndklæder og alt hvad
du skal bruge til en uge med løb, hygge, myg, osv.

Økonomi:
Prisen for overnatning + spisning 1 uge er 975 d.kr for
voksne.

Ungdom får tilskud efter reglerne og skal selv betale de
350 d.kr
Hver bil deler selv udgifterne til kørsel + færge ud og
hjem.

Værelses og bil
Eneværelse: Birgitte Andersen

Dobbeltværelse: Fl. Wendelboe & Birgitte Krüger
Laus & Jens Peter Gundorf
Karen & Søren Østergaard
Rolf Lund & Lene Jensen
Kirsten Ellekilde & Leif Kofoed
Peter Larsen & Annie Maltby
Berit Petersen & Sophie

3 sengs værelse: Jørgen Jensen
Flemming Larsen
John Pihl

4 sengs værelse: Bjarne+Louise+Sarah+Dicte

Bilfordeling:
Rolf - Lene - Fl .Larsen-John Pihl
Bjarne - Louise - Sarah - Dicte
Jørgen - Berit - Sophie
Leif - Kirsten - Karen - Søren Ø.
Flemming W - Birgitte - Annie - Peter L
Laus - Jens Peter Gundorf
Birgitte - med køkken indkøb, klubtelt, stander osv.
Der er stadig 2 pladser ledige i 1 dobbeltværelse, hvis ikke
de 2 pladser sælges, bliver værelset benyttet til besøgende
som har lyst til at komme forbi i ugens løb. F.eks børnenes
forældre.
Jeg vender tilbage med flere oplysninger når vi kommer
tættere på

Bjarne B

O-gang.  Begynderkursus.
Forår 2014.

Så er vi ved at være færdig med forårets 7 tirsdages O-
gang.
Det er gået rigtig godt. Vi har haft 13 deltagere og vi har
haft Ulla Larsen som hjælpeinstruktør – samt Inge og Arne
en enkelt gang.
Vi har prøvet Teglstrup Hegn fra Klubgården og fra Sko-
vbrynet samt Hornbæk Plantage. Hver tur har taget fra 1½
til 2 timer.
Alle har holdt ved – bortset fra enkelte forhåndsmeldte
afbud.
Holdet har fungeret rigtig godt med et fint sammenhold i
de grupper der nu måtte danne sig undervejs med hver sin

instruktør.
Den 20. maj havde vi en rig-
tig hård tur i Hornbæk Plan-
tage med poster på skrænten
og flere vanskelige vejvalg.
Det gik fint – selvom flere af
vores deltagere mente at vi
havde været lidt hårde ved
dem. Der var dog godt
humør både ved start og mål.
Behøver vi at nævne at vi

havde fint vejr alle kursusdage!
Ruth og Mogens

Jette Bædkel og Ulla ad små stier.

Lis Nielsen går lige mod posten.
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Nyt fra kassereren.

Arbejdsmæssigt har det været en stil-
le periode for kassereren. Jeg kan
godt mærke, at jeg nu har været alle
rutinerne igennem. De samme bilag
er begyndt at gå igen.

Motionsafdelingen passer stort set sig
selv, vel at mærke set fra min post.
Orienteringsafdelingen giver noget mere arbejde. Via de
bilag jeg får til betaling, er jeg blevet opmærksom på, at
der bag hvert stævne ligger et stort organisationsarbejde.
Heldigvis har klubben medlemmer, som både kan og vil
påtage sig opgaven, selvom at de nogle gange stønner og
siger, at nu må andre til at påtage sig opgaverne. Alligevel
står de klar næste gang der skal være stævne.
Danish Spring som blev afholdt 21. marts kom ud med et
overskud på kr. 12.500.
Årets påskecup gav et overskud på kr. 15.400
Måske nogle undrer sig over at overskuddene ikke er
større, selvom der er rigtig mange løbere tilmeldt.  Jeg
synes, vi holder udgiftsniveauet meget lavt, men der er
nogle udgifter som vi ikke kan komme udenom. Der er
udgift til toiletkabiner og løbsafgift til Dansk Orienterings-
forbund på kr. 18 for hver deltager. Dog skulle vi betale
forhøjet løbsafgift for deltagere i Danish Spring kr. 35 pr.
deltager.

Af udgifter, som jeg har betalt i april/maj, er kontingentet
til Dansk Orienteringsforbund, den udgift som gør størst
indtryk på mig. Nok på grund af beløbets størrelse. Kon-
tingentet bliver specificeret således: klubkontingent,
grundbeløb kr. 1.050 hertil kontingent for 83 medlemmer
over 21 år (331x83) kr. 27.473 plus kontingent for medlem-
mer under 21 år (10x141) kr. 1.410. Dette giver samlet en
kontingentbetaling for 2014 på kr. 29.933.

Hvad kan man konkludere på disse oplysninger. Pensioni-
ster betaler kr. 524 om året i kontingent, så hvis man er o-
løber bidrager kontingentet ikke meget til klubbens øvrige
udgifter. Til gengæld er der rigtig mange pensionister som
lægger et stort ulønnet arbejde i klubben ved arrangemen-
ter, og uden dem er jeg bange for, at vi ikke havde en så
veldreven klub.

Ruth

3 Skåningar och en Dansk

Vi er jo en klub med mange traditioner omkring arrange-
menter. Et af disse traditionsrige arrangementer er vores
andel af ”3 Skåningar och en Dansk”, der i år finder sted
lørdag, den 28. juni, og løbet skal foregå i Risby Vang og
Horserød Hegn.
Selve stævnepladsen, der tillige tjener som parkerings-
plads, er beliggende på det græsareal, der ligger ud til
Hornbækvej mellem Risby Vang og Klosterris Hegn, hvil-
ket græsareal tilhører Steen Lauge Hansen, der atter en
gang har stillet dette areal til rådighed for os, hvilket vi er
meget glade for. 
Arrangementet består som vanlig af 4 etaper, hvor tilmel-
dingen hertil sker til Helsingborg SOK, jfr. link herom via
vores hjemmeside.
Omkring vores etape har vi også i år forsøge at ”lokke”
nogle flere danske orienteringsløbere til at deltage ved at
tilbyde dette gennem ”O-Service ” hvor interesserede (her-
under naturligvis HSOK´ere) kan tilmelde sig uden at
skulle tilmelde sig de øvrige 3 etaper, der foregår i Sverige
omkring Helsingborg, så i år vil der være rig lejlighed for
at prøve kræfter med de mange svenske deltagere, hvor vi
forventer op mod 500 deltagere. 
Banelæggeren for vores andel er i år Laus Seir, som tidlige-
re har varetaget denne rolle med stor succes, så mød bare
op på dagen, hvor der tillige tilbydes åbne baner.
Hvis nogle af jer har lyst til at deltage som hjælper i arran-
gementet, så meld jer meget gerne til Laus eller underteg-
nede.

Flemming L.
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Påske Cup 2014
Vejret var med os i år, da vi afviklede vores Påske Cup, der
som bekendt består af 4 etaper, hvor lørdag er fridag.

Om det var det gode vejr, der trak flere deltagere end vi
har set de sidste par år, er ikke til at vide, men for os som
arrangør, er det da dejligt at konstatere, at løbene fortsat er
tillokkende.

Det var igen i år det samme team bag stævnet, som i de
tidligere år, så en stor tak til Jer, der endnu en gang
anvendte en stor del af Påsken på arrangementet.

Om vi fortsætter til næste år, er der endnu ikke truffet
nogen beslutning om, men det er da meget positivt at vi nu
kan se, at deltagerantallet har været stigende de sidste år,
så muligheden er der.

Tak for i år!

Fl. L.
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Aktivitetskalenderen
Juni
sø. 01. 10:00-14:00 Køge 2xSprint
ma. 03. 17:00-18:30 KRONBORGSTAFETTEN
ti. 05. 11:00-12:30 SkovCup finale Frederikssværk
on. 05. 17:30-19:00 Sommer Cup
to. 06. 10:00-13:15 De Grå Sokker GRIBSKOV N.
fr. 10. 17:00-18:00 Tr.løb Egebæksvang
lø. 10. 18:00-19:00 City Orienteringsløbet København
sø. 12. 17:30-19:00 Sommer Cup
ma. 13. 10:00-13:15 De Grå Sokker STENHOLT VANG
ti. 17. 17:00-18:00 Tr.løb Teglstrup Hegn syd
on. 19. 17:30-19:00 Sommer Cup
to. 20. 10:00-13:15 De Grå Sokker KROGENBERG
fr. 27. 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP S.
lø. 28. 09:30-13:00 Tre skåninge og en dansk
Juli
fr. 04. 10:00-13:15 De Grå Sokker HORNBÆK Ø.
fr. 11. 10:00-13:15 De Grå Sokker DANSTRUP
fr. 18. 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ..
lø. 19. 10:00-14:00 Klubtur til O-Ringen
sø. 20. 10:00-14:00 O-Ringen 1. etape
ma. 21. 10:00-14:00 O-Ringen 2. etape
ti. 22. 10:00-14:00 O-Ringen 3. etape
to. 24. 10:00-14:00 O-Ringen 4. etape
fr. 25. 10:00-14:00 O-Ringen 5. etape
fr. 25. 10:00-13:15 De Grå Sokker NYRUP
August
fr. 01. 10:00-13:15 De Grå Sokker KLOSTERRIS
fr. 08. 10:00-13:15 De Grå Sokker HAMMERMØLLEN
sø. 10. 10:00-12:00 Hareskov Stafet
ti. 12. 17:00-18:00 Sensommer Cup
on. 13. 16:30-17:45 Skovcup
fr. 15. 10:00-13:15 De Grå Sokker EGEBÆKSVANG
ti. 19. 17:00-18:00 Sensommer Cup
fr. 22. 10:00-13:15 De Grå Sokker HORSERØD N.
lø. 23. 10:00-12:00 DM mellem Nørreskoven
sø. 24. 01:00-12:00 Midgårdsormen Rude Skov
ti. 26. 17:00-18:00 Sensommer Cup
fr. 29. 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP M. 
sø. 31. 10:00-13:00 Divisionsmatch 3-6

Opdateringer kan ses i i klubmodul under kalender.
Øvrige faste træningstider, se side 2.

Klubmesterskabet 6. maj 2014
I år havde jeg underskrevne tilbudt at stå for afviklingen af
Klubmesterskabet, hvis ikke andre ville, hvilket viste sig at
være tilfældet!

Jeg havde valgt Risby Vang som løbsområde, idet netop
denne skov p.t. er mindst ”plaget” af hhv. Skovvæsenet og
”Bodil”.

Omkring 35 HSOK`ere incl. et par enkelte stykker ”ude-
fra”, havde tilmeldt sig arrangementet, hvilket jeg synes
var tilfredsstillende. 

Selve konceptet for løbet havde jeg ikke ændret på i for-
hold til tidligere år, hvilket vil sige at banerne var med
”sløjfer” og med forskellige længder, der var beregnet
efter min opfattelse af de enkelte løbers formåen!

I dameklassen blev Maja Brinck vinder med en flot tid på
39,16 min for de 5,7 km. Nr. 2 blev Inge Olsen i tiden
40,44, hvor banen var på 3,8 km.
Herreklassen blev vundet af Rolf Lund med en tid på
32,12 for de 6,2 km. Det skal dog bemærkes, at én af gæste-
løberne, Michael Sørensen, var hurtigere end Rolf på den
samme bane. Michael løb på 29,38, men begges tider var
noget hurtigere end jeg som banelægger havde regnet
med.
Rolf har ofte været vinder af herreklassen, mens dameklas-
sen har været med skiftende vindere.

Omkring Klubmesterskabets 2 øvrige priser – årets ”Skild-
padde” og årets ”Snegl” –
er der altid spænding om,
hvem der løber med disse
trofæer. I år gik ”Sneglen”
til Birgitte Andersen, der
er forholdsvis ny i oriente-
ringssporten, og i herre-
klassen blev det én af klub-
bens veteraner, Arne
Olsen, der løb med ”Skild-
padden”.

I ungdomsklassen var der hård kamp om 1. pladsen, der
med få sekunder blev vundet af Maggie Müller foran 
Sarah Nommesen.

Under den efterfølgende middag i klubgården, der atter i
år blev tilberedt af Rolf Lund til deltagernes store tilfreds-
hed, fik vinderne overrakt deres præmier.

Fl.L. 
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Navn Bane Klasse Km . Tid
Anne Sørensen 3 D 60 3,8 43,28

Arne Olsen 2 H 70 4,3 64,15 SKILDPADDE

Birgitte Andersen 4 D 40B 3,1 63,09 SNEGL

Bjarne B. Jensen 1a H 50 5,7 37,47

Carsten Agger 1b H 50 5,7 41,36

Dicte Andersen Ua D 12 2,9 21,34

Hans Lassen 2 H 70 4,3 59,06

Henning Jørgensen 2a H 70 4,3 44,16

Henning Nielsen 5 H 90 2,6 51,18

Inge Olsen 3 D 65 3,8 40,44

Jan Larsen 2b H 65 4,3 Fejlklip

Jette Lassen 4a D 70 3,1 44,45

Jørgen Jensen 2a H 75 4,3 34,52

Knud O. Engelsholm 4a H 80 3,1 52,51

Lasse Nilsson 1a H 35 5,7 41,08

Laus Seir 1a H 50 5,7 41,11

Leif Kofoed 2a H 65 4,3 34,5

Leif Sew ohl 2b H 70 4,3 36,29

Lise Bertram 3a D 65 3,8 Udgået

Lise Sew ohl 3a D 65 3,8 49,12

Louise B. Jensen 3 D 21 3,8 41,02

M aggie M üller Ub D 12 2,9 19,45 KLUBMESTER

M aja Brinck 1c D 18 5,7 39,16 KLUBMESTER

M ax Prang 1b H 55 5,7 39,23 ufk

M ichael Sørensen 6 H 35 6,2 29,38 ufk

Niels Bohse 2b H 60 4,3 52,28

Peter Larsen 4 H 80 3,1 M angler klip

Preben Brinck 1b H 40 5,7 41,09

Rikke Kofoed 1c D 35 5,7 70,16 ufk

Rolf Lund 1 H 55 6,2 32,12 KLUBMESTER

Sara Brinck 3 D 14 3,8 27,55

Sara Nom m esen Ub D 12 2,9 19,48

Søren Nielsen 2b H 65 4,3 37,23

Søren Østergård 2 H 75 4,3 47,18

Torben Bagger 1c H 50 5,7 38,55

Deltagere til HSOK klubm esterskaber den 6. m aj 2014
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Med Dicte til KUM
Som den første af ungdomsløberne fra
HSOKs ”nye ”ungdomsafdeling blev
Dicte Højbjerg Andersen udtaget til
årets KUM.
KUM betyder kredsungdomsmatchen,
og er en konkurrence imellem de 3
kredse i Danmark, hvor HSOK ligger i
Østkredsen, som dækker
Sjælland/Lolland og Falster. Det er en
ungdoms konkurrence for de bedste i
Danmark, da der kun bliver udtaget 6 i
hver klasse fra D/H 12 til D/H 18-20
Udtagelsen er foregået ved 4 udtagel-
sesløb i foråret, og man skulle mindst
deltage i 3, og det er nok en af årsager-
ne til at vi ikke fik en mere med, der er
simpelthen så mange ting de unge
skal, at der ikke var plads til at komme
til mindst 3 af løbene i foråret, uheldig-
vis for Sarah som også deltog i 3 af
løbene sprang hun en post over på det
ene løb som så gav 0 point…og det svi-
der når der er ikke mindre end 2000
point til vinderen.
Dicte blev på baggrund af stabile
resultater gennem de 4 løb udtaget i
D12 som den 5 af de 6, meget flot taget
i betragtning af at Dicte kun har løbet
o-løb ca 1 år, og netop er rykket op i
den lidt sværere klasse D12 fra
D10..hvilket er en stigning i sværheds-
graden fra begynderbane til let bane,
dvs. at nu kommer de væk fra de store
veje og lidt ind i terrænet og der er
mere end 1 moment på hvert stræk de
skal tage stilling til undervejs.
KUM weekenden blev i år afholdt i
syd kredsen. Kolding ok stod for
arrangementet med hjælp fra et par
andre klubber i sydkredsen og lad os
sige det som det var, det var et fanta-
stisk flot arrangement hvor løberne
blev vartet op og behandlet som de
stjerne de var, de løb i fantastisk ter-
ræner på sublime baner, stemningen
var helt i top og orienterings sporten
viste sig fra den moderne side, det var
helt på højde med hvad andre sports-
grene tilbyder deres unge, ja det ligger
faktisk over for det var virkelig en fan-
tastisk oplevelse for alle både ledere og
unge.
Bussen som samlede op henover Sjæl-
land startede lørdag morgen i Hillerød
og efter opsamlinger i Lyngby, Roskil-
de og Sorø gik turen med højt humør
over Fyn… til lige på den anden side
af Lillebælts broen, så var der ild i en
turist bus på syd motorvejen og kæm-
pe kø…det tog en krig at komme igen-
nem Kolding og starttiderne nærmede
sig, men et telefonopkald til stævnele-
deren løste alle problemer, nordbussen
sad også i køen, og flere officials var

fanget i Kolding.
Vel ankommet til stævnepladsen i Sdr.
Stenderup fik løberne udleveret KUM
løbetøjet så alle løb i samme dragter,
herefter var der en seance hvor
”KUM” flaget blev hejst op i flagstan-
gen og så begyndte selve løbet.
180 unge skulle konkurrerer i den
svære Sdr Stenderup, med mange uty-
delige stier mange grøfter og helt tæt
underskov, herudover regnede det i
byger.
Østkredsen stillede med et antal ledere
som hver havde deres opgave..2 var
ude ved start og hjalp vores løbere
med de jyske brikker med back up
kort, fik folk ind i boksen til tiden, fik
tjekket kompasser og sko osv.
På stævnepladsen var også stationeret
ledere til at tage imod når løberne kom
i mål så de kunne få en snak om
dagens bane.
Ingen fik det samle-
de resultat at vide,
men der var sat
resultater op i de
enkelte klasser. Efter
løbet blev vi kørt ind
til en skole i Kolding
med tilhørende
sportshal og cafeteria
til bad og omklæd-
ning og installering i
klasselokaler til
overnatning.
Kl 19:00 startede den
legendariske KUM

fest, stor flot buffet, sodavandsbar til
de yngste og øl bar til de over 18.
Undervejs i middagen var der forskel-
lige konkurrencer, taler og endelig
kom resultatet.. ØST VINDER KUM
2014..
Dermed fik Dicte den store oplevelse
at komme på skamlen i sin debut på
Øst holdet.
Efter middagen var der forskellige
muligheder, et kæmpe diskotek med
røg og lysshow kørte i en side hal og
for de der var til melodi grand prix var
der den mulighed i hallens cafeteria.
Kl 01:00  spillede diskoteket det sidste
nummer og kl halv 2 var alle i seng og
der var ro, hvorefter lederne også kun-
ne gå til køjs.
Søndag morgen var der morgenmad
mellem 7 og 8, der blev ryddet op på
skolen og busserne blev pakket, hvor-
efter turen gik til den bakkede byskov
”Marienlund” 
Søndag er stafet dag… 33 hold dyster
med 4 mand på hvert hold efter særli-
ge regler,  så der både er små og store
ungdomsløbere på holdene.
Søndag var vi begunstiget med num-
meret før dagsregn, det silede stort set
ned fra vi ankom til stævnepladsen til
vi tog afsted igen, men humøret var
højt, og der var spænding til det sidste
om resultaterne.
For første gang skulle Dicte løbe andet
end 1 tur,  nemlig 3 tur, men det klare-
de hun i stiv arm, i en god tid, selvom
alt var nyt, kortene hang på et stativ,
hvor vi på Sjælland har dem stående
på stokke, der var ”jydebrikker” og
ikke sport ident osv.
Efter stafetten var der uddeling af
medaljer til de 3 bedste hold, tilfældig-
vis var det et hold fra hver kreds der
skulle have medalje og det hele slutte-
de med at ”KUM” flaget blev strøget,
der blev pakket ned og vi blev afhentet
af vores bus…
Og der var dejlig ro og fred i bussen
hjemad.
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Tips og Tricks

Orienteringsløb kan være en lidt nørdet og vanskelig til-
gængelig sport. Til gengæld er den meget ren og reglerne
er enkle. Det går ud på at finde den hurtigste vej mellem
nogle poster og så komme i mål. Hvor svært kan det
være?
Dejligt enkelt ligesom golf. 
Hvis man dyrkede skihop skulle der korrigeres for vind-
hastighed og retning og nogle dommere skulle subjektivt
give stilkaraktererer. Det er da lidt bøvlet!
Jeg vil råde lidt bod på det nørdede ved at indføre evt.
læsere, der ikke dyrker orienteringsløb, i det sprog der
bruges:

Bomme: Lave en fejl, der gør at man mister tid. F.eks blive
væk i kortere eller længere tid.
Kroge: Løbe efter en anden løber. se Hænge
Hænge: Løbe efter en anden løber. Det er ikke noget man

bliver populær på og det er heller ikke meningen med
sporten, at man skal lade andre lave arbejdet for sig.
Lave en krog: Løbe 20-30 m forkert lige omkring posten,
men opdage det med det samme. Det koster alligevel 10-30
sek afhængig af hvor hurtig man løber.
Græsse: Stå stille og læse kort, fordi man pludselig er ble-
vet i tvivl om man er det rigtige sted.
Lave en 180 graders fejl: Komme til at løbe i den stik mod-
satte retning, fordi man udelukkende har brugt sit kompas
og taget fejl af nord og syd. Hvis man lader være med at
bruge kompas, laver man ikke 180 graders fejl.
Lave en parallelfejl: Løbe et forkert sted, men hvor kortet
stort set passer i et stykke tid. Hvis man bruger sit kompas
undgår man parallelfejl.
Følge en snitzling: En snitzling er de ofte farvede plastiks-
trimler, som bruges til at vise den vej man skal løb for at
komme til f.eks. start.
Klippe forkert: Noget der opstår hvis ikke man kan tallene
fra 31-200 eller glemmer at tjekke postnummeret.
Ækvidistance: Den lodrette højde mellem hver højdekur-
ve.
Misvisning: Den magnetiske nordpol flytter sig lidt hvert
år, men hvis kortet er nyt og korttegneren har været vågen
er misvisningen 0. Dvs. i praksis - glem begrebet. Det er
yderst sjældent, det er skyld i et bom.
Grøft: En blå streg på kortet betyder en grøft og ikke en å.
Kurve: En brun streg på kortet, som for rutinerede løbere
kan omsættes til et tredimensionelt billede af terrænnet.
En slugt: En fure i en bakke - vises ved en bugtning i kur-
ven.
Det må være nok for denne gang

Rolf
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10 HSOK`ere var med til årets DM i henholdsvis Sprint og Ultra
lang, der i år blev afviklet i Nordjylland i weekenden 26. og 27.
april.

Sprinten foregik i Lemvig, hvor stævnepladsen var en del af hav-
nefronten i Lemvig, der ligger ned til Limfjorden. Vejret var
sommerligt (selv om vi kun var i april), så det var en god ople-
velse for alle deltagerne at ”sprinte” rundt i byen i jagten på o-
skærme, hvor der var stor ros til banelæggeren for de udfordren-
de baner.

Næste dag skulle der så løbes Ultralang i Nørlund Plantage og
Harrild Hede, der er beliggende syd for Herning. Vi overnattede
på Holstebro Kasserne, hvilket der også var andre o-klubber, der
gjorde. Der er åbenbart noget, der er ved at blive almindeligt, at
mange af kasserne i Jylland udlejer værelser til sådanne formål,
hvilket må siges at være fint, idet de ellers ville stå tomme, nu
hvor værnepligten mere eller mindre er afskaffet.

Også denne dag var med fuld sol på, så det var en varm oplevel-
se, der ventede os. Løbet var meget varieret, hvor der dels blev
løbet i åbne hedeområder og dels i skov og terrænet var fint at
løbe i, så for os fra HSOK var det en fornøjelse af løbe i et sådan
terræn!
Løbsområdet er det omtalte område, hvor der flere gange er

DM i Sprint 
+ Ultralang

observeret (eller hørt) ulve, men vi så eller hørte ingen.

Vi fik da lidt medaljer med hjem, der mere specifikt kan læses
om på O-service, men nævnes kan det, at Rolf vandt sølv-og
guldmedalje i nævnte rækkefølge.

En deltager
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Vennerne

Sct. Hans Aften.
Vi kan desværre ikke holde vores Sct.
Hans – sammenkomst i år. Ingen fra
bestyrelsen har mulighed for at delta-
ge. Vi vil opfordre til, at andre af ven-
nernes medlemmer tager initiativ til
at arrangere ”noget”, hvis der er inter-
esse for det. 

World Cup  –  stævne i
Mountainbikeorientering.

Vennerne arrangerede kiosk ved det
netop afholdte mountainbike - stævne
i weekenden d. 17 og 18 maj i hen-
holdsvis Teglstrup Hegn og Krogen-
berg Hegn. Vi vil i den forbindelse
gerne sige tak til Inge og Arne Olsen,
til Henning Jørgensen, Leif Sewohl og
Lisbeth Rex for deres store hjælp med
alt det praktiske. Vi siger tak til Benny
Olsen, Eva Müllertz og Annie Maltby
for kager, og en særlig stor tak til Son-
ja Vang for altid at være parat med
friske nybagte boller.
Det var to lange, men også sjove dage.
Der var deltagere fra mange nationer,
bl. a Sverige, Norge, Finland, Portu-
gal, Rusland, Letland, Litauen, Frank-
rig, Italien, Tyskland, Tjekkiet og Øst-
rig. 
Holdene fra Øst-
rig valgte til
søndagens stafet
at male skæg, så
de alle lignede
deres nu så
berømte Grand
Prix – vinder
Conchita. 
Vi fik øvet os
lidt på både
engelsk og tysk.
Det kommer man langt med. Vi var
både behjælpelige som ”samaritter”,
vi opbevarede tøjposer, vi fandt bort-
komne nøgler og var bare helt gene-
relt meget hjælpsomme.
Vi tjente ikke de store summer til

Vennerne, men som Laus udtrykte
det, så er det ikke altid det vigtigste.
Det kan han jo have ret i, men en
anden gang gør det nu ikke noget,
hvis vi får lidt mere ud af alle anstren-
gelserne.
Næste kiosk er til HSOK ´s eget arran-
gement, nemlig vores del af Tre
Skåninger og En Dansk d. 28 juni.

Sisse.

HSOK’s Venner
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De grå Sokker på Træningslejr
Så er 28 gråsokker hjemme igen efter 3 dages trænings-
lejr, en årlig begivenhed i maj, i år med base på Anne-
berg Vandrerhjem lige syd for Nykøbing S. Deltageran-
tallet var lidt lavere i år end sidste år, hvor hele 41 delta-
gere deltog på Lerbjergcentret ved Kirke Hvalsø. 
Programmet har i de senere år fulgt en nogenlunde fast
plan med 3 træningsløb, et hver dag, to heraf er traditio-
nelle "fredagsløb" med strimmeludsætning, og så årets
store begivenhed, stafetløbet. Præmierne til det vinden-
de hold er nemlig meget eftertragtede personlige T-
shirts, hvor vinderårstal er broderet. Se billedet af dette
års vinderhold, hvor holdlederen Leif Sewohl ses som
den eneste, der ikke tidligere har været på et vinder-
hold. Han får sin nye T-shirt overrakt, når Karen Øster-
gaard har haft tid til at brodere den. De tre andre må

nøjes med endnu et årstal.
Løbene foregik i Eriksholm Skov, nær Holbæk på vej op
til vandrerhjemmet, Anneberg Skov lige ved vandrer-
hjemmet, og Kongsøre Skov lidt sydligere. Banelægnin-
gen ligger i gode hænder hos John Miené, selv om den
manglende mulighed for rekognoscering forud giver
nogle overraskelser.
Udover træningsløbene er der tradition for en eller flere
kulturelle aktiviteter. I år var vi i Andelslandsbyen Nyv-
ang nær Holbæk, hvor vi spiste vores medbragte mad
og fik en rundvisning til de mange bygninger, som gen-
nem årene er blevet genopført på den oprindelige gårds
område. En dejlig oplevelse, ny for stort set alle, og hvor
vi kunne gense mange ting fra vore forældres og bedste-
forældres tid.
Dagen efter besøgte vi Malergården i Plejerup, som i 70
år var rammen om malerfamilien Swanes liv. En dejlig
gård med en skøn beliggenhed med en lang række af
familiens malerier, primært familiefaren, Sigurd Swanes
landskaber og portrætter. 
Travle dage er det altid med de ydre aktiviteter indram-

met af de hyggelige måltider, som holdet altid selv står
for, hvilket gør at turene kan gennemføres til en rimelig
pris. I de senere år har Inge Olsen og Lise Sewohl orga-
niseret dette med mange hænder til hjælp. En nyere ting
er at en af de to middage er uddelegeret til herrerne
med Henning Jørgensen i spidsen. Foreløbigt har de
som hovedret, kun vovet Hennings glimrende Forlorne
Hare, som vi i år nød for tredje gang!
Og så starter planlægningen til næste års træningslejr.

Søren Østergaard

Stafetvinderne Jette, Leif, John og Arne

Gruppen samlet på Annebergs hovedtrappe klar til hjemrejse.

Flaget stryges før hjemrejse
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Traditionen tro har "De grå Sokker" en årlig van-
drertur, der foregår 1. maj, og således også i år.
Det er (næsten) altid Peter Larsen, der står for
dette arrangement, hvilket også var tilfældet i år,
hvor Peter havde henlagt vandrerturen til
"Rusland", hvor vel ca. 40 "gråsokker" mødte op
med medbragt madpakke m.m.

Jeg tror nok, at de fleste er klar over, at det nævn-
te "Rusland" er beliggende i et meget naturskønt
område syd for Dronningemølle og består af et
areal på 260 ha., der dels er hede og dels skov.,
hvor især et tætbevokset enebærkrat, der er mere
end 100 år gammel, er et spændende syn med de
mange labyrinter gennem krattet.

Peter havde lagt en meget varieret tur, hvor vi
kom igennem det meste (både i terræn og på sti-
er), så turens længde blev på 7,5 km., hvilket var
meget passende. Madpakkerne blev fortæret i et
område med en fantastisk udsigt, som man ikke
kan beskrive, men skal ses.

Turens afslut-
ning skete ved
Rudolph Teg-
ners Museum,
så lidt kultur
var der også
til os!

Tak, Peter.



18

SOKKENMotion

    
 
 

Tilmelding: www.sif.nu  senest tirsdag d. 17. juni  
 
Priser: Voksne 75.00 kr.  
Eftertilmeldingsgebyr på dagen: + 25.00 kr.  
 

I år skal vi selv have mad med, så vi laver en madplan.  
Mad og drikke bliver delt ud, så vi skal alle har noget med.  

 
I skal selv medbringe tallerkener, bestik og glas.  

Hvis der er nogen, der har lyst til at tage en lille kage el. lign. med  
til selskabet, er det selvfølgelig tilladt.  

 
Tilmelding til maden skal ske på ophængt seddel i klubgården.  

Senest onsdag d. 18. juni - ellers må man selv sørge for mad og drikke.  
  

Der er mulighed for at bade efter løbet.  
 

    
 

Hvis I er i tvivl om noget kontakt Ivan B. tlf. 61856172.  

      Klubtur     
 
   Holmensmilløb. 
           2014 

      Onsdag d. 25. juni  
            kl. 19.00 
            7.535km. 
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Af Sussie Bogut

Jeg møder Mia en solskinsfyldt forårsdag, så selvfølgelig
kommer hun på sin nye, flotte tricykel. Komplet med
højflange fælge, slimline drikkedunk og i det hele taget
trimmet, som sin ejer.

Mia begyndte at løbe, efter en alvorlig ankelskade havde
sat hende ud af fodboldspillet, som hun ellers havde dyr-
ket i 13 år.
Først løb hun mest selv, men blev så trukket med i HSOK
af Vibeke Knudsen og har nu løbet i HSOK i et år.
Her kom der gang i intervaltræningen og Mia har været
super glad for den træning og støtte, som Trolle giver. Mia
har forbedret sin kilometertid med omtrent et minut over
det år, der er gået.
Hun deltog i VM-halvmarathon i København i marts og
gennemførte i tiden 1:54, på trods af et irriterende løberk-
næ, som meldte sin ankomst i det tredje af Spartas testløb
på hhv. 10, 15 og 21 km.

Men det gælder ikke bare om at forbedre løbet, Mia er
nemlig nu i gang med sæson nr. 2 som triatlet. Derfor ken-
der HSOKs motionscyklister også Mia fra torsdags- og lør-
dagstræningen på landevejen. Ellers cykler hun også med
Saaby, som har en lille damegruppe.
Svømningen foregår i TriNord, som har egne baner i Hels-
ingør Svømmehal tidligt onsdag morgen og fredag aften,
men når dette læses, er det første dyp i åbent vand (Øre-

sund) overstået, og så er det her, det foregår resten af
sæsonen med tang og brandmænd mellem fingrene!

Sidste år deltog Mia i en masse kortere triathlonstævner og
debuterede så på den halve ironman distance på hjemme-
bane til Go Epic.
I år er der planlagt 3 halve ironman stævner: først i maj på
Mallorca (vi kommer en lille flok fra HSOK og hepper!), så
i Øresund til juni og endelig det store angreb på sidste års
tid til 70:3 stævnet i Helsingør, som det hedder nu.
Mia vil rigtig gerne vise, at lavere vægt, bedre træning og
den nye cykel gør en forskel.

Men hvad så med den fulde ironman-distance (4 km svøm,
180 km cykling og 42 km løb) lyder spørgsmålet ofte og
således også i dag?
Ja, det er jo fristende at sætte nye mål, siger Mia, men det
bliver ikke i år, hvor programmet er fastlagt.

Og sidste spørgsmål er (med henvisning til overskriften)
højst usædvanligt at stille til en HSOKer, men Mia er vant
til at få det: hvad med børn?
Måske skal jeg være den, der beviser, at man godt kan få
barn og komme i form til en ironman samtidig!

Ingen tvivl om at hun ved, hvad hun vil - og lad os så se
om næste sæson bliver med hus, baby og ironman!

Faktaboks
Mia er 24 år, arbejder som 
sygeplejerske på Hillerød 
Akutmodtagelse. 
Hun bor i Helsingør 
med sin kæreste. 
Har løbet i HSOK 
siden 2013.

Jubiiii - et medlem på kun 24 år!
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O-løb
Er motion for hjerte
og hjerne

for hele familien

Genbrug
Brug muligheden til at komme af med brugbare
ting du ikke selv har brug for. 
Eller efterlys ting du står og mangler.

Brug Sokken

Peter Arhnung M50-54 1.21.18
Henrik Petersen M45-49 1.24.50
Jacob Wrisberg M45-49 1.33.03
Michael Christiansen M45-49 1.33.34
Bo Kristensen M50-54 1.34.51
Frank Vium M45-49 1.35.37
Stig Jensen M50-54 1.35.46
Ole Hansen M45-49 1.37.00
Steen Hansen M55-59 1.37.22
Annette Hansen K55-59 1.39.12
Palle Schalck M50-54 1.45.42
Vibeke Knudsen K50-54 1.51.42
Soon Ae Cho K50-54 1.52.10
Jesper Weng M45-49 1.53.02
Dorthe Andreasen K50-54 1.55.11
Katarina Rasmussen K35-39 1.56.04
Mia Jepsen K25-29 1.56.04
Mette Schou-Hansen K45-49 1.57.53
Lisbeth Espersen K60-64 1.57.56
Inge Olsen K65-69 2.02.50
Lotte Waldorf K50-54 2.05.16
Josephine Simonsen K20-24 2.07.25
Mikala Nielsen K55-59 2.07.26

Her er resultaterne for de flittige og dygtige medlemmer af HSOKs løbere,
som stillede op til VM i ½ Marathon i København den 29. marts 2014.
Det er især værd at bemærke, at over halvdelen af HSOKs løbere var kvin-
der, hvilket er LANGT over den generelle procentvise deltagelse af kvin-
der. Det er nærliggende, at “skyde skylden” på Trolles mandagstræning!
Stort tillykke til Jer alle!

VM i ½ Marathon i København

Med Larsen Rejser til Mallorca. 24 personer hovedsagelig fra HSOK, deltog i cykel og ferietur medio maj md. i strålen-
de sommervejr. Forrest fra v.: Kurt med svigersøn. Bagest:. Jørgen Bang og Maleren, på vej hjem efter et besøg på For-
meta fyret.
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Hvor er det dog bare en fanta-
stisk følelse man har i hele
systemet når man tager ”helt”
til Mallorca for at gennemføre
IRONMAN 70.3 (70.3 = ½
IRONMAN i miles) og man så
bliver hilst på, mødt af, løbet
med, sunget for, krammet på
og i vildskab heppet igennem
racet af en flok FANTASTI-
SKE HSOK’er.

Nu er i jo selv sportsfolk med
hang til konkurrence så i ken-
der selvfølgelig godt betyd-
ningen af denne support, men
jeg vil alligevel tillade mig at
slå fast med 7” søm, med jeres
support går det hele bare
meget meget nemmere. 

Det var skønt, at stå klar i våd-
dragt og pink badehætte på
stranden i Alcudia og så få øje
på Sussie, Birge, Lisbeth, Kir-
sten, Leif, Flemming og (opløftet af Sussie) Ulla. Det gør, at
man er i ekstra godt humør når man starter svømningen
sammen med 700 andre kvinder i våddragter og pink
badehætter.

Cykelturen var fantastisk og jeg ved, at Sussie og Birge
kørte til Muro for at heppe, men enten var undertegnede
for hurtig eller for ”blind” J for jeg mødte dem desværre
ikke, men jeg kan meddele at cykelturen gik fint for os alle
også selvom Mia punkterede efter de første 20 km., i star-
ten af bjergetapen, men da vi jo, som de gode triathleter vi
er, havde øvet dækafmontering, slangeskift og montering
igen så klarede hun dette problem i fantastisk stil og tid og
var på cyklen igen efter 5 min. og det skal siges uden hjælp
fra Hjælpevognen som kørte rundt.

Og så til løbeturen  i
ca. 30 graders varme
og her er det så, at det
virkelig hjælper, at
være medlem af
sådan en fantastisk
løbeklub. Man bliver
jo nærmest båret
igennem når man
efter de første 2 km.
møder Lisbeth, Kir-
sten og Leif, Ulla og
Flemming som råber og hepper, efter 5 km. møder man
Sussie og Birge med Dannebrog flag og i højt heppehumør
og da det jo var Mia’s 25 års fødselsdag så sange de fød-
selsdagssang, hver gang hun passerede dem og det er 3
gange i alt ….. f….. god stil. På vej til 3. armbånd (20 km. er
nu løbet) møder jeg Lisbeth, som i den grad giver den gas
med opløftende tilråb og i fuld firspring løber et lang styk-
ke sammen med mig, så jeg lige får den sidste energi til at
komme i mål. Mange mange tak alle sammen.

Vi kom alle igennem i god stil, dog skal min bror Palle lige
have et ekstra skulderklap, da han faktisk pga skader i
benet ikke kunne løbe, men i stedet besluttede at gå de 21,2
km og han kom igennem i den flotte tid 7.05,38, så her kan
man virkelig bruge udtrykket ”Godt gået Palle”.

Udover Mia’s flotte tid på 6.06,25 (34. plads i AG 25-30),
min egen på 5.51,32 (9. plads i AG 50-54) Palle’s føromtalte
flotte præstation, blev Lærke Lilleøre nr. 2 i sin AG i tiden
4.56,17 og var på podiet, Kenneth Carlsen fik en 6. plads i
sin AG og resten af Trinord atleterne gennemførte alle i
flot stil. Så jeg kan helt sikkert meddele at vi alle deltager
igen næste år.

Fra alle os der deltog fra HSOK og Trinord skal vi bare sige 

TUSIND TUSIND TAK FOR DEN DEJLIGE SUPPORT,
DET ER GULD VÆRD 

På alles vegne kærlig hilsen
Vibeke

TUSIND TAK FOR SUPPORTEN PÅ MALLORCA

3 seje “tøser”
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Dansk 

Skiforbunds 

hjemmeside:

www.dskif.dk

Det var her det gik galt!



Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør


