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Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Flemming Larsen
Tlf.: 23 30 41 50

Orientering
Ungdom:
Rolf Lund

Tlf.: 24 29 33 74

Orientering
Nye ungdommer:

Bjarne Jensen
Tlf.: 24 68 44 92

Løb:
Kenneth Sørensen
Tlf.: 40 13 04 66

Turbotøser:

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 28 29 86 32

Cykling
Maleren

Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
13:30

Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14 

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 28 69 35 66 - Mobil pay 40781

E-mail: m.krogs@stofanet.dk

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

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

Klubbens bestyrelse:
Formand: Ole Kyhl Frejasvej 6d 3000 Helsingør 40 20 97 00 formand.hsok@gmail.com
Kassereren: Birgitte Andersen Hamlets Vænge 23A, 1. 3000 Helsingør 24 83 43 53 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126,  MobilePay: 40781

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Flemming Larsen Topasvej 8 3060 Esperg. 23 30 41 50 fllarsen@image.dk
Kenneth Sørensen Heimdalsvej 22 B 3000 Helsingør 40 13 04 66 khs@sampension.dk
Michael Knudsen Emil Noltes Vej 6 3000 Helsingør 23 34 35 49 michael@emilnoldesvej.dk
Sune Larsen Valmuevej 2 3000 Helsingør 60 23 06 35 sune@sunelarsen.eu
Peter Balstrup Skolestien 2 3150 Hellebæk. 26 11 17 11 pb@rigetnet.dk
Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 28 69 35 66 m.krogs@stofanet.dk
Jakob Vang Stenfeldtsvej 223000 Helsingør 49 21 09 96 jakva@stofanet.dk

Funktioner:
Tilm. o-løb: Jørgen Jensen Gurrevej 25A 3000 Helsingør 29 68 26 11 hsok@outlook.dk
Sekretariat: Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 28 69 35 66 m.krogs@stofanet.dk
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Birgitte Krüger Piskesmællet 3,3. tv 3000 Helsingør 22 77 08 36 birgittekruger@gmail.com
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 25 32 67 39 olai@stofanet.dk
Klubg.form.:Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 20 85 74 86 hogsjorg@stofanet.dk
Kort/depot.: Jakob Vang Stenfeldtsvej 22 3000 Helsingør 49 21 09 96 jakva@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: John Steenfeldt Stürup Plads 3. 3000 Helsingør 20 13 08 58 jsj@infoconsult.dk
Kassereren: Anna Lise Lyk Rolighedsparken 24 3060 Esperg. 28 44 03 33 allyk3060@gmail.com

Faste træningstider:

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

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

Udkommer 6 gange årligt.

Næste nr. udkommer oktober

D E A D L I N E . 
25. september, 2020

Redaktør:
Marie Krogsgaard
m.krogs@stofanet.dk
Tlf.: 28 69 35 66

Annoncer, foto, layout,
opsætning:

Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 28 29 86 32

Indlæg til Sokken sendes til:
Kurt Jørgensen
Tryk:
jc@christensengrafisk.dk
Tlf.: 35 36 01 44

Indsendte billeder der bliver brugt
i bladet bliver honoreret med kr.
10,- forsidebillede med kr. 100,-
Du skal selv meddele kassereren
hvor mange billeder du har haft i
bladet.
Husk det er ikke nok at billeder-
ne er indsat i et dokument.
Billederne skal også vedlægges
separat i høj opløsning.

Uopfordrede billeder bedes inde-
holde tekst og/eller navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 2020
Opkrævning sker pr.

1. august og 1. februar

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

Klubhus: Lille Godthåb
GL. Hellebækvej 63A
3000 Helsingør

Behøver vel ingen tekst!

F o r s i d e b i l l e d e t
Foto: Kurt Jørgensen

HSOK’s hjemmeside:
Michael Knudsen, tlf.: 23 34 35 49
michael@emilnoldesvej.dk
Ole Kyhl, tlf.: 40 20 97 00
formand.hsok@gmail.com
Sune Larsen tlf.: 60 23 06 35
sune@sunelarsen.eu
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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

Håber i alle har nydt sommeren. Det er glædeligt at vi nu
kan bruge Klubgården igen jeg havde ikke i min vildeste
fantasi forestillet mig at vi ville blive forment adgang til
Vores skønne klubhus i flere måneder på grund af en pan-
demi. Det er jo en selvfølge at vi kan mødes i klubgåden
og træne, nørde om løb og ikke mindst nyde hinandens
selskab og nærvær. Tænk hvilken taknemmelighed vi alle
kan udvise og nyde hver gang vi træder ind over dørtrin-
net for at mødes med Vores løbevenner. Jeg har ikke
været så flittig i trænings sammenhæng det sidste periode
så jeg har meget til gode mht. til at nyde indgangen og
sammenværet i Klubben.  
Dog var jeg forbi Klubgården i fredags - ja det er der nok
mange der ikke vil tro på  - men jeg kan berolige skepti-
kerne med at det var ikke for at træne men for at manifes-
tere Vennernes og Klubbens investering i en mobil hjerte-
starter til Dagbladet og fint at det var samtidig med  De
Grå Sokkernes fredagsmøde og de var der stadigvæk, så
Lars fra Dagbladet fik et forhåbentligt godt billede som
oser af frisk energi fra de energiske Grå Sokker. Og netop
det mobile moment med hjertestarteren syntes jeg er per-
fekt til os, så vi kan have den med ud til løb og på en eller
anden måde håber jeg jo at den brugen af den vil være
minimal -men til gengæld hvis den kommer i brug så
håber jeg den gør en forskel. Jeg ved at der vil blive arran-
geret en klubaften med kyndig instruktion så forhåbent-
ligt rigtig mange kan betjene den.
Ellers er der jo også glædeligt at der er kommet lidt gang i
O-løbs stævner dog uden stævnepladser og med Corona
restriktioner, således det bliver selve løbs oplevelsen der
er i centrum og ikke det sociale med klubtelte og kiosk
etc. 
Så til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer og
jeg håber i alle nyder den - passer Jeres træning og passer
på hinanden så vi kan komme tilbage til en "normal"
hverdag hurtigst muligt!!!

Sommer Løbehilsner Ole Kyhl
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LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

www.lundsgaard-el.dk

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

"HSOK"s
hjemmeside
hsok.dk

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

Priser for 2020
1/1 side. . . . . . .2 ,000 kr.  pr.  år

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

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

minimum.. . . . . . .500 kr.  pr.  år

Henv. :  Kurt  Jørgensen.  
28 29 86 32

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

Annoncer i Sokken

14. august: Sprint i Gulddysseskoven, nær Jyllinge
15. august: Lang distance Grib Skov
16. august: Mellem distance, Lystrup i Slangerup.

Se mere på O-service

Så er der snart MTB-oløb i Nordsjælland
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60 år.
Den 17. juni 2020 blev Bjarne Jensen 60 år, i hvilken forbin-
delse Bjarne meget gerne ville afholde en reception i
Klubgården, men på grund af den herskende coronavirus,
kunne dette ikke lade sig gøre, så Bjarne måtte finde et
alternativ … og det gjorde Bjarne.
Bjarne besluttede nemlig at afholde receptionen i sit hjem i
Nivå, hvor det netop den dag var en dejlig sommerdag, så
gæsterne kunne placere sig i såvel forhaven som bagha-
ven.
Bjarne havde inviteret til brunch om formiddagen og fra
kl. 13.00 var det grilltid, hvor Bjarne selv havde påtaget sig
rollen som grillmester … og hvilken dejlig dag det blev.
Der blev budt på flere forskellige grillretter, suppleret med
øl, vand og vin, så mange af gæsterne var, forståeligt nok,
ikke til at drive hjem, så det blev en lang dag for Bjarne.
Bjarne blev naturligvis også hyldet for sit store engage-
ment for HSOK gennem mange, mange år, herunder hans
succesfyldte år som ungdomstræner, og tillige Bjarnes fan-
tastiske træningsprojekt for nogle år siden, hvor Bjarne
startede en træningsgruppe, primært for deltagere uden
for HSOK med det for øje, at deltagerne inden for et halvt
år skulle løbe et halvmaraton … en stor succes, også for
HSOK, der fik nye medlemmer som følge af projektet.

Også Bjarnes præstationer som udøvende sportsmand blev
omtalt, herunder Bjarnes mange gennemførte maratonløb
blev nævnt, hvor vi mener, at Bjarne har løbet 29 maraton-
løb, men vil gerne op på 30, hvilket løb var planlagt (og til-
meldt) til Barcelona-Maraton, der dog på grund af corona-
en blev aflyst, men mon ikke Bjarne opnår sit mål.
På orienteringssiden rykker Bjarne jo op i sin nye klasse, H
60, hvor Bjarne allerede har gjort sig flot gældende gen-
nem en 1. plads i sæsonens første orienteringskonkurren-
ce, Ballerup OK`s Sommercup … flot Bjarne.

Held og lykke fremover ønsker Redaktionen
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MMRR..  HHSSOOKK  eerr  ffyyllddtt  8800
Flemming Larsen må nu stille op i klassen H 80. 
Den 13. juli havde klubbens nok mest kendte person
fødselsdag. Selv om det foregik i ubemærkethed i det
Nordjyske så blev fejringen mere synlig efterfølgende
fredag og lørdag i flere underafdelinger af klubben. 
For Flemming optræder i alle kategorier af klubbens
mange aktiviteter. Man bliver helt forpustet og 
udmattet ved bare at skrive om det.
Omkring 1973 skete der en ændring i Flem-
mings liv. Han blev lokket til at prøve at 
løbe orienteringsløb. Synd at sige at det 
var en succes. Der blev brugt mange 
timer i skoven, før han vendte hjem. 
Men det var en sportslig udfor-
dring, og når man hedder Flem-
ming Larsen giver man ikke op,
udfordringen er der stadig, han 

er Mister HSOK. Mangeårig 
formand og bestyrelsesmedlem
(det er han stadig) - ingen gør 
noget i HSOK uden at Flem-
ming bliver spurgt til råds. 
Han har været stævneleder 
til mange store arrangemen-
ter,- har selv været med til at
tegne kortene- været med til
at oprette en triathlonafdeling 

- været med til opretning af 
cykelgrupper -med i motionsafdelingen, veteran-
sjoskerne og de grå sokker, ikke kun som leder, 
men i høj grad også som aktiv udøver. Når den 
"kedsommelige" vinter skal gå sin gang, er han 
turleder for skiløberne. Han har gennemført en 
ironman og adskillige korte " trier ". Det gør man 
ikke uden træning. Han er træningsnarkoman med 
eget valgsprog "en dag uden træning er en dag uden
mening". Men først og fremmest er han klubbens 
mand. Både indadtil og i høj grad udadtil. Hans hjerte
brænder for HSOK. STORT TIL LYKKE med fødsels-
dagen. Vi ser frem til mange års arbejde til gavn for
klubben.

På klubbens vegne John Miene

Marie fik æren at
overrække HSOK’s
gave til Flemming
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På selve fødselsdagendagen holdt Flemming med familie i
Jylland. Vi behøver ikke at sige at vejret viste sig fra sin bedste 
side, mens vi på sjælland havde blæst og regn.

Nu kender vi jo godt Flemming, som er med i utallige aktiviteter
og afdelinger i klubben, ja han er alle vejne, til stor glæde for os
alle med sit gode humør, aktivitet og sine altid drilske kommenta-
rer. 
Bare for at nævne nogle af hans aktiviteter, hvor han skaber
glæde og sammenhold, kan nævnes:  Først og fremmest oriente-
ringen som har første prioritet, Vennerne, De Grå Sokker,
Sjoskerne hvor han er Oldermand, Cykling, hvor han bl.a. står for
den årlige Mallorca tur.
Det bliver for meget hvis man skal komme ind på alle de andre
gøremål han gør for klubben, blandt andet arrangementer, bane-
lægning, tidtagning og er han utrolig god til at holde taler
ved festlige arrangementer med glimt i øjet. Ja man kan blive ved:
Det er utroligt hvad den mand orker.

For at få mest ud af sin fødselsdag, valgte han at dele den op i
flere afdelinger. Om fredagen var det “Gråsokkerne” der fik den
ære at fejre Flemming i klubgården, med smørrebrød, samt kaffe
og kage, samt lidt at skylle ned med.

Efter De Grå Sokker havde nydt den gode frokost, var det
“fredagsløberne’s” tur.
Det blev en hyggelig eftermiddag. hvor der blev serveret
sild, snaps, fade med smørrebrød. Senere kaffe og kage.

Fredagsløberne

Søndag havde Flemming inviteret “Gule ærter holdet”
plus enkelte gæster til en tur på MTB., rundt på stier og
skove, nær Espergærde. En tur på ca 40 km.
Gule ærter holdet er en lille gruppe på ca. 10 gamle cyklis-
ter som en gang om året, på skift vælger rute, samt er vært
med Gule ærter med alt hvad det hører til.
P.g.a. coronaen blev årets arrangement aflyst, men 
Flemming mente at nu kunne det godt lade sig gøre, så vi

fik en dejlig tur i det flotte vejr.
Vi fik dog ikke gule ærter bagefter, men der blev serveret
lækre retter med alverdens fristelser og diverse drikkeva-
rer i Ulla og Flemmings have.
Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor bl.a. Finn
holdt en sjov tale hvor han havde købt flere ting, som
Flemming kunne få brug for på cykelturer.

Kurt

“Gule ærter holdet”
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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

25 ganges jubilæum 
på månedens bane.

Så er det 25 gang vi lægger en bane ud I kan træne på i en
hel lang måned.
Meget passende er banen i Hornbæk plantage, så i også
kan nyde et havbad bagefter.

Det er ikke 25 måneder siden vi startede, men i og med vi
lagde 3 baner ud i 2 måneder, så er banen i Hornbæk den
25 i rækken.

For de statistik glade kan vi fortælle at de 25 baner tilsam-
men har indeholdt 223 poster, som svarer til ca. 2 store
divisions matcher med alle poster, og der har så i gennem-
snit været 12,9 poster pr bane 
Vi har 1 gang fået nej til en bane, og skoven har været ude
og kigge på en post og derefter godkendt den.

Laus har kreeret de 248 spændende stræk, Jakob Vang har
omsat condes banen fra Laus og lagt dem på hjemmesiden
og på O Track. Sendt banerne til resten af holdet på PDF,
og holdt skarpt øje med kortbeholdningen i klubgården,
hvor han har fyldt op og efterfyldt. 
Flere gange har Jakob måtte lynrette kort få dage før det
gik løs, og så sætter Jakob tekst på hjemmesiden.
Flemming Larsen står for kommunikationen med natur-
styrelsen.
Jan O Bjørre har samlet 210 poster og stativer ind og

undertegnede har sat de 223 poster ud.

Vi er stadig den fuldstændig samme gruppe som meldte
sig da vi havde klubaften tilbage i 2018 og vedtog at det
måtte prøves.

Tusind tak til alle i ” Holdet bag” for de første 25 baner, vi
melder os igen når vi runder de 50

Bjarne B

Sæt X ved weekenden den 2-3-4 oktober.

Vi har ikke haft mange konkurrencer at rulle os ud på i år,
men det har vi tænkt os at gøre noget ved.

Vi har nemlig lejet FDF hytten Kathøj i kanten af Danstrup
Hegn i weekenden den 2-3-4 oktober.

Planerne er faktisk ikke planer endnu, men kun en skitse,
men du kan godt forestille dig en 4 etapes klub konkur-
rence, hvor vi lægger tiderne sammen til et samlet resultat,
og at vi så samtidig får fundet klubmestrene i dag og nat
løb.

Fredag aften
1 etape, klubmesterskaberne i natløb, tiderne indgår i den
samlede klub konkurrence

Lørdag formiddag:
2 etape, langdistance med afkortede baner, tiderne indgår
i den samlede konkurrence.

Lørdag middag:
Fælles let frokost

Lørdag eftermiddag:
3 etape, skovsprint

Søndag formiddag:
4 etape, kort distance

Søndag middag:
Fælles frokost med præmie uddeling og afslutning.

Man vil selvfølgelig også kunne deltage på enkelt etaper.

Vi sørger for de bedste banelæggere, præcist udlagte pos-
ter, konkurrence stemning, Sport Ident på posterne, hygge
stemning i hytten, overnatningsmulighed for dem der vil
det og meget andet.

Du får mange flere informationer når vi kommer tættere
på.

De bedste hilsner Bjarne B

SOKKEN
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Første o-løbskonkurrence i lange tider:

Sommercuppen
Det lykkedes Ballerup at få afviklet sin vanlige som-
mercup, der består af tre etaper i skove nær Ballerup.
Dog var der flere afvigelser fra det kendte arrange-
ment. Der var ikke samlet start, og der var heller ikke
grillservering efter løbene og ingen præmiering til
afslutning. Men det vigtigste for de ”sultne” løbere
var de regulære baner, hvor de kunne måle sig med
jævnbyrdige, og resultaterne kunne de se på skærmen
snarest muligt efter løbene. Alle tre etaper talte til det
samlede resultat. HSOK (Helsingør Ski- og
Orienteringsklub) deltog med en halv snes løbere,
hvoraf de fleste fik et godt resultat. 
Der var to vindere: Lene Jensen, der stillede op i DA3
(D står for dame, A for højeste sværhedsgrad og 3 for
længden) vandt samlet for de tre løb med 2.21,01,
mens den nærmeste konkurrent var godt 16 min. efter.
Den anden vinder var Bjarne B. Jensen, der løb i
HA3.  Han gennemførte samlet til 2.18,31, godt 13
min. foran nr. 2.
I HA2 stillede et par af HSOK ´s bedste løbere op.
Jens Hansen opnåede en andenplads og var med 
2.09,31 kun 1 min. efter vinderen, mens Rolf Lund,
der havde glæden ved at være vinder af den sidste

etape, blev samlet nr. 3.
I HA4 var der også både en anden- og en tredjeplads
til HSOK ved henholdsvis Steffen Houlstad og Jørgen
Jensen.
Også ungdomsafdelingen var repræsenteret. I DB pla-
cerede Emily Joensen sig som nr. 2, mens klubkam-
meraten UlrikkePedersen besatte tredjepladsen. Kun
13 sek. skilte de to piger.
I ”coronatiden” var alle arrangementer aflyst, men o-
løberne havde en mulighed for at vedligeholde for-
men ved at løbe månedens bane, hvor posterne var til-
gængelige hele måneden. Både HSOK og andre klub-
ber havde månedens bane, så der var flere muligheder
for at få trænet. Men forude venter flere konkurrencer.
Løberne kan se frem til flere danske mesterskaber.
Kun DM-stafet kan ikke afholdes pga. den fælles
start.

Humlebæk Strandvej 77, 1 sal, 3050 Humlebæk - Tlf.: 2698 6760
E-mail: hej@entegro.dk - Hjemmeside: www.entegro.dk

Er du træt af at have ondt og leve med smerter?

Hos Entegro er vi eksperter indenfor behandling af fysiske skader og smerter! Vi har udviklet
en unik metode der, på en blid og nænsom måde, vil afhjælpe dine gener. 

Vi udarbejder desuden individuelle træningsprogrammer samt kost og ernæringsvejledning
skræddersyet specifikt til at møde dine behov. 

Vi giver dig din livskvalitet tilbage og hjælper dig med at blive den bedste version af dig selv. 
Som Entegro samarbejdspartner får alle medlemmer af HSOK, samt deres familie (børn undta-
get) 150 kr.i rabat pr. behandling.

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
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Læsø 3-dages

Efter et forår uden konkurrencer - bortset fra Ballerups
sommercup - tilmeldte vi os godt sultne til Læsø 3 dages.
Vi gjorde det heldigvis i nogenlunde god tid i forvejen og
bookede samtidig noget overnatning i Vesterø Havn. Jeg
tror det var sidste dag, det var muligt at finde et sted at
overnatte, med mindre man ville ligge i telt. Der var virke-
lig mange turister på Læsø i år. Der var faktisk overboo-
ked, så vi fik udlejernes 1. sal i deres eget private hjem.

Meget bekvemt har vi en god kontakt til Keld Johnsen,
som har sin egen flyvemaskine. Vi ( dvs. Keld og Ole fra
THOK, Lene og undertegnede) fløj direkte fra Freerslev til
Læsø på ca. 50 minutter. Vi havde mødetid i lufthavnen
kl. 8.30. Vi lettede kl. 8.45 og landede 50 minutter senere
ca. 1 km fra stævnepladsen og kunne derefter i ro og mag
hente nogle lejede cykler i en flyhangar og stå i startbok-
sen i god tid.

På grund af corona var der visse forholdsregler vi skulle
tage, men det hele gled fantastisk og smidigt af det venli-
ge startpersonale. Et lille minus på første etape var dog en
smule regn, der gjorde kortlæsningen med briller lidt
udfordret. 

Lene blev nr. 3 og jeg vandt første etape. Min i øjeblikket
værste rival Jess Rasmussen løb dog ufk. i en tid der var

2,5 minut hurtigere, men han havde også lagt poster ud
først. Desværre ville min hæl så ikke være med længere
og jeg måtte stå over på 2. etape, hvor Lene løb lidt bedre
end første dag og blev nr. 2.

Vejret blev bedre og bedre og trediedagen var det rigtigt
badevejr. Jeg besluttede mig for at i det mindste tage mit
kort og jogge et par poster, men jeg fandt en løbestil, hvor
jeg undlod at træde ned på hælen, kunne humpe mig frem
stort set uden smerter. Det var så sjovt, at jeg tog et par
poster mere, og da de også gik godt, endte jeg med at
hinke hele banen - og blev nr. 2 kun 15 sekunder efter en
normand. Lene havde rigtig fundet melodien på tredieda-
gen og vandt med over 5 minutter.

I alt var der næsten 500 deltagere, hovedsaglig fra
Danmark og Norge. Stemningen var god og vandet klart
og rent. På andendagen var der om aftenen fællesspisning,
musik og præmieoverrækkelse. Vi var inddelt i grupper
med snitzling af coronahensyn, men ellers lignede det en
hygge aften, som før virussen kom til landet.

Hjemturen var helt fantastisk. Vi lettede fra øen i vindstil-
le aftenslys og kunne fra 4500 fods højde se hele Kattegat
på en gang. Under os var der en lille gruppe hvaler og så
kunne man skimte både den svenske og jyske kyst på en
gang. 
En rigtig god tur.

Rolf
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COMFORT TELTUDLEJNING

NO. 1
I TELTUDLEJNING

DIN LOKALE FESTLEVERANDØR I NORDSJÆLLAND

Hos Comfort Teltudlejning sætter vi en ære i,
at levere alt hvad det hører med til en god fest.
Når du booker os til at levere telte, borde, stole
og tilbehør, så sørger vi for at alting står klar til
den store dag.

Vi stiller typisk op to dage før, så vi er sikker på at
alting fungerer - og finder du ud af, at I mangler
noget, så kan vi skaffe det meste.

Ole Kyhl, teltholder

VI HAR TELTE TIL ALLE SLAGS FESTER:

Konfirmationer, Bryllupper, Fødselsdage,
jubilæer.
Firmafester, Sportsevents, Havefester,
Studenterfester, mm.

Comfort Teltudlejning støtter de lokale
fodboldklubber i Espergærde, Hornbæk og
Helsingør, Helsingør Golfklub, Helsingør
Ski- og Orienteringsklub, Svømmeklubben,
Helsingør Motorbådsklub m.fl.

Alle vore telte er certificeret af Teknologisk Institut.

Comfortudlejning APS
Hejreskovvej 15A // 3490 Kvistgaard // Tlf.: +45 4020 9700/4920 1800 // www.comfortteltudlejning.dk

olekyhl@comfortteltudlejning.dk // facebook.com/comfortteltudlejning

SOKKEN

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)

Husk at SOKKEN er et åbent forum for os alle,
send gerne et indlæg til næste blad.
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