
               

 

 

 

 

 

Helsingborgs SOKs klubbtidning  December 2006 

 

 

 

 

 
 

 

 

Årets lag i ungdomens 7-manna 

 



HÅSESOCKEN    2 

 

Ledare nov 2006 

 

Ännu ett år – var blir de 

av? 
 

Sitter här och funderar över året som 

närmar sig sitt slut. Det var inte 

länge sen det började känns det som. 

Våra skidåkare hade rena 

himmelriket i inledningen av året. 

Snön låg djup och kylan höll i sig 

långt in i orienteringssäsongen. Det 

var till och med snö kvar i början av 

april när de första tävlingarna 

äntligen kunde genomföras. Det är 

en av de kortaste vårsäsongerna jag 

upplevt. Sen har året rullat på som 

vanligt och de sista orienterings-

tävlingarna har precis avgjorts i sen 

novembervärme. 

 

Tävlingen jag minns 

 

Under året deltar klubbens 

medlemmar i en stor mängd 

tävlingar. Några har till och med 

varit på andra sidan klotet. För dem 

räcker det inte med närtävlingar i 

Skåne. En del av oss andra har också 

varit utanför de skånska gränserna. 

Den tävling som jag har det starkaste 

minnet ifrån i år är 10–mila i våras. 

Efter en del strul på vägen dit med 

utrustning och lite annat var det dags 

för våra 2 ungdomslag att starta. Vi 

hade Niklas Olofsson och Nicklas 

Eckhoff på den första sträckan. Vi 

hade en idé om att vara med från 

början och sen så långt som möjligt. 

Starten gick och båda två ligger 

långt fram i klungan vid 

varvningskontrollen. Nästa gång vi 

får rapport är det från förvarningen. 

Då har Niklas Olofsson avancerat till 

andra plats och mitt adrenalin ligger 

på farligt hög nivå. Niklas växlar 

som tvåa och skickar ut Johannes 

Henriksson på andra sträckan, en i 

det läget mycket nervös Johannes. 

Johannes gör ett bra lopp och 

kommer in som trea och växlar ut till 

Anna Åhlin. Anna, som självklart 

också är nervös när hon ska gå ut, 

gör ett bra lopp och växlar ut 

Josefine Nilsson på sista där hon 

mötte mestadels 16 års killar och 

tappade en del placeringar. Bakom 

Niklas O gjorde Nicklas E också ett 

jättebra lopp och växlade efter första 

sträckan på 14;e plats. 

Det jag minns är den nervositet jag 

själv upplevde under hela stafetten 

och att Niklas Olofsson förmodligen 

är en av de gladaste tvåorna som jag 

någonsin träffat på. 

 

Våra ungdomar 

 

Vi har i år utökat ungdoms-

verksamheten ytterligare. Vi har 

både blivit fler och de som hållit på 

ett tag har utvecklats och blivit 

bättre. Under de senaste tio åren har 

vi inte varit bättre än i år. Det 

innebär att vi i år blev tvåa i 

Ungdomsseriens Elitdivision efter 

Lunds OK. Vi blev också tvåa i 

Ungdomscupfinalen efter Lund. 

Tyvärr kunde vi inte försvara de två 

senaste årens vinster även om vi i år 

hade mer poäng än de år vi vunnit. 

Jag hoppas ungdomsledare och 

ungdomar tar nya tag inför nästa år 

och försöker matcha Lund. 
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Arrangemang med olika 

förutsättningar 

 

Vi har under året genomfört 3 stora 

arrangemang. 3 skåningar och en 

dansk, Loppmarknaden och 

Augustitävlingarna. Alla 3 arrange-

mangen har genomförts på ett, för 

våra besökares del, mycket bra sätt. 

På alla arrangemangen hade vi 

strålande väder, på de två första i 

form av perfekt väder med lagom 

strålande sol. På det sista strålade det 

regnvatten. Förhoppningsvis blir det 

rätt väder vid alla tillfällena nästa år 

då vi har samma arrangemang att 

genomföra. För att det ska bli så bra 

som möjligt måste vi hjälpas åt även 

framöver. Utan våra arrangemang, 

som innebär att vi får in ungefär 

250 000 kr till vår verksamhet, blir 

det svårt att få tillbaka så mycket 

som vi medlemmar får idag.  

 

Kommande år 

 

Nu är det dags för alla oss att 

fundera över nästa års målsättningar, 

både personliga mål och mål för 

klubben. Om ett par månader, i slutet 

på januari, är det dags för årsmöte. 

Där kommer det att väljas personer 

till olika uppgifter inom klubben. Du 

som är intresserad av något 

arbetsområde anmäler ditt intresse 

till valberedningen eller någon i 

styrelsen. Den självklara målsätt-

ningen är naturligtvis att vi nästa år 

ska vara lite bättre på allt än vad vi 

varit i år. Det vi ska bestämma är hur 

vi ska lyckas med det. 

 

Ett första steg för var och en att bli 

lite bättre är att ta tag i den väntande 

vinterträningen och genomföra den. 

Det är ibland lätt att det blir mer 

planering och tanke än faktisk 

träning. 

 

Väl mött under vintern 

 

Mats Nilsson 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

Bild på framsidan 

Helena Åhlin 

 

Tryck: 

Nya Ljus, Print & Bud 

Redaktör: 

Helena Åhlin 

Nästa manusstopp: 

Tors 12 april 2007 (gärna tidigare) 

Planerat utgivningsdatum: 

Tors 26 april 2007 

Sänd ditt bidrag till:  

Mail:  ahlin@zeta.telenordia.se 

Post:  Helena Åhlin, 042-29 81 96 

 Alnarpsgatan 19 

 256 67 Helsingborg 

eller  postfacket ”Håsesocken” 

 på Klubbstugan 
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Stöd 

Helsingborgs Skid-och 

orienteringsklubb 

SPELA BINGO 

Spänning-Nöje-Gemenskap 

Söderbingo 

Södergatan 11, 042-135890 

 

Turkiets femdagars 1-5 

nov 2006 
 

Första dagen inställd p.g.a 

översvämning. Andra dagen sol men 

fel på defenitionerna. Jag letade  

5,20 min efter en kontroll som inte 

fanns – vann klassen. Tredje dagen 

sprang vi i Asien och det ösregnade, 

bommade 20 min, – vann klassen. 

Fjärde dagen var det tre cm snö! Alla 

stigar var flödande diken och jag 

höll på att frysa ihjäl. Min bana var 

4,4 km och jag var ute i 1 timme och 

23 minuter, jag skakade så 

kompassen hoppade av kartan den 

sista halvtimman. Femte dagen och 

när jag äntligen tinat upp så var det 

sprint i Basaren i Istanbul. De hade 

öppet bara för oss som sprang, 

jättekul med kontroller på två 

våningar. Jag gjorde mitt bästa lopp 

på veckan-kom upp som felstämp-

lad!!!!!!!! Sen fick jag äntligen åka 

hem till mitt eget land där man 

åtminstone kan lita på november-

vädret. 

En resa jag alltid kommer att 

minnas! 

/Fru Dahl 

P.S Maten var fantastisk! D.S 

 

Klubbinformation 

Adress: 

Helsingborgs Skid- och 

Orienteringsklubb. 

Dag Hammarskjölds väg 11 

252 33 Helsingborg 

042- 12 85 65 tisdagar 18-20 

Postgiro: 

Helsingborgs SOK 

38 95 85-1 

Styrelsen: 

Ordförande:  Mats Nilsson  

Sekreterare:  Tommy Jurgén 

Kassör:  Barbro Norrestam 

Delegater: Lars-Göran Frisell 

 Ulf Ögren 

 Johnny Petersen 

 Bengt Lundh 

Suppleanter: Eva Dahl 

 Josefine Ericsson 

 

Boka Klubbstuga! 
Vid arrangemang och aktiviteter i 

Pålsjö respektive Koarp kom ihåg att 

boka i god tid. 

Klubbstugan i Pålsjö 

Johnny Petersen 

Tel. 042-29 06 34 

e-post: johnny_p54@hotmail.com 

Klubbgården i Koarp 

Macke Selander 

Tel. 042-22 70 79 eller 

070-388 70 79 

e-post: macke.selander@telia.com 

Tackar på förhand! /Macke 
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www.hsok.nu 
Du besöker väl vår hemsida! Där 

hittar du mer info om klubben och de 

aktiviteter som är på gång eller har 

varit. Lämna gärna info till hemsidan 

genom att maila info@hsok.nu 

 

Saknar du information? 
Saknar du information om något i 

tidningen så hör av dig till Helena 

042-29 81 96 

ahlin@zeta.telenordia.se 

 

Anmälan 
Anmäler dig till orienteringstävlingar 

gör du enklast via Klubben online och 

har du inte tillgång till dator ringer du 

till Åhlins på telefon 29 81 96. 

/ H&J Åhlin  

 

 

 

 

Adressändringar: 

Har du bytt adress så kontakta: 

 

Sven-Eric Ericsson 

Frostgatan 92 

260 35 Ödåkra 

 
 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter 2006 
Medlemsavgift i Helsingborgs SOK 

Postgiro: 38 95 85-1 

200 kr  Ungdomar, tom det år 

man fyller 20 

300 kr  Vuxna, from det år man 

  fyller 21   

600 kr  Familj, inkl ungdomar 

tom det år de fyller 20 

200 kr  Vasaloppsmedlem 

 

Har ni en e-mailadress? 

Det vore bra om alla ni som har en 

mailadress skickar den till 

info@hsok.nu, så att vi får ett 

komplett e-mailregister på alla våra 

klubbmedlemmar. 

www.hsok .nu 
För att göra vår hemsida lite roligare 

kommer vi att lägga ut en del foto 

från våra aktiviteter. Om du inte vill 

vara med på bild, eller om du inte 

vill att ditt namn nämns i andra 

sammanhang än resultatlistor så 

meddela klubben. Tack på förhand! 

info@hsok.nu 

 

Kartutskrifter 
Håkan Johansson 

har hand om 

kartutritningen, så 

hör av dig till 

honom om du 

behöver hjälp med 

utskrifter.  

 

 

mailto:info@hsok.nu
mailto:ahlin@zeta.telenordia.se
mailto:info@hsok.nu
mailto:info@hsok.nu
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MONGOLIET – 

YUNNAN – TIBET: 2 

 

Mongoliet 
 

På morgonen den 2 april stiger vi av 

tåget i Ulaan Baatar. Det känns 

härligt att få nyckel till hotellrummet 

och framförallt att få en riktig 

frukost med ägg, omelett ,yoghurt  

och olika pålägg. Duschen har också 

hägrat efter alla dagarna på tåget. 

Trots det säger jag snabbt ja när Roy 

undrar om jag ska med ut och 

springa en runda på morgonkvisten. 

Det var välbehövligt efter alla 

dagarna på tåget. Det kändes att vi 

var på hög höjd men 2000m var ju 

bara början. Dagen ägnas åt 

sightseeing mat och kortspel. Nästa 

morgon bär det iväg till Tamic camp 

nordöst om Ulaan Baatar. . Här bor 

vi i gers – de tält som mongolerna 

själva bor i. Vi bor 5 stycken i varje 

ger. Här är väldigt vackert. Platsen 

kallas Fantastic Rocks. 

 Upp ur ”stäppen” växer här 

fantastiska klippformationer där vår 

lilla tältby ligger inklämd. På efter-

middagen är det invigning av 

Mongoliets första internationella ol-

tävling. Internationell  - Ja vi är folk 

från Sverige, Norge, Canada, 

Holland, Schweiz, Tjeckien och så 

det där med Danmark. Vi hittade inte 

dansken, om han nu var med. Det 

löstes på bästa sätt med Dan från 

Skåne. Ganska nära. Tur att Dan 

Glans var med. 

 

 
 

 

Efter en kall natt (-14 grader) var det 

dags för första orienteringstävlingen. 

Nu var vi ännu högre upp och 

mycket upp och ner att springa. Det 

kändes även i en otränad kropp. En 

konstig känsla. Det var inte så att 

man blev flåsigt trött och provade 

meter för meter upp utan plötsligt 

blev det bara ”motorstopp”. Nåväl vi 
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fixade till det allihopa i gänget på ett 

hyfsat sätt. 

 

Dagen därpå åkte vi tillbaka till 

Ulaan Baatar för nästa etapp – Park 

–OL med en enorm kulle i mitten. På 

kvällen var det festlig avslutning 

med  god mat och fin underhållning 

och prisutdelning. Trots den hårda 

internationella konkurrensen får 

både jag (brons) och Maj–Britt 

(silver) medalj. Nej det var inte så 

som kanske många misstänkte att 

alla fick medalj. Det var så att vi fick 

vårt genombrott i Mongoliet – eller 

var det avbrott…. 

 
 

SNYGGA POJKAR PÅ BANKETT 

I MONGOLIET 

 

 

Nästa dag tog vi tåget till Peking, åt 

middag och flög vidare till södra 

Kina. 

 

När vi steg på tåget i Ulaan Baatar 

började det snöa. Efter några timmar var 

det snöstorm där, så dom som skulle 

flyga därifrån blev fast tills det lugnat 

ner sig. Snöovädret slapp vi ifrån.  

Däremot hamnade vi i årets värsta 

sandstorm i Gobiöknen. Ute syntes 

ingenting och inne i 

tåget var det sand överallt. Det gick inte 

att ligga med huvudet mot fönstersidan. 

Då andades man bara sand. En enorm 

sak att uppleva men något som jag inte 

skulle vilja leva med. 

Nåväl  - vi kom igenom det hela och 

efter en liten förtitt på kinesiska muren 

kom vi fram till 

Peking. I Peking åt vi faktiskt bara 

middag innan vi flög vidare till 

Kunming. 

Efter två dygn med början i ett snöigt 

Mongoliet genom sandstorm var vi och 

besökte Dalifolket i 30graders värme 

och sprang första etappen i Yunnan 

festival 2006. 

Hur det gick där för dom som hade 

genombrott i Mongoliet och andra med 

andra brott berättar vi om i nästa 

Håsesock. 

 

Rolf och Maj-Britt 

 

 

Klubbmästerskap 

Nattorientering 10/10 
Tisdagen den 10 oktober var det 

dags för årets klubbmästerskap i 

nattorientering. I år arrangerade IS 

Kullen mästerskapet åt oss i 

samband med sitt mästerskap på 

Kullaberg. Det var en skön kväll och 

rätt länge undrade jag om det 

verkligen skulle hinna bli mörkt 

innan starten gick. Men när de första 

löparna sprang ut klockan 19:00 var 

det riktigt skumt kring 

Björkerödsgården och i skogen var 

det becksvart. Jag gick ut som första 

dam och hade i mitt eget peptalk 
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upprepat mantrat, stigen runt, stigen 

runt tills jag väcktes av 

startpersonalens rop, 19:03 Sara 

Wallin. Det här med stigen runt gick 

riktigt bra, i alla fall tills 150m innan 

sjätte kontrollen. Här spelade 

höjdkurvorna mig ett riktigt spratt 

och jag läste lutningen i fel riktning. 

Det fick mig att tappa kursen och jag 

bommade rätt rejält. Det var en klen 

tröst att jag snart fick sällskap, för nu 

kom Sofie ifatt. Fortfarande lite 

förvirrad bommade jag tom ut från 

kontrollen, dvs. jag fick inte alls 

ihop väderstrecken utan gjorde nog 

en loop på 360 grader innan jag 

hittade rätt riktning på stigen. 

Därefter flöt det på rätt bra och på 

det stora hela är jag nöjd med mitt 

lopp, men framför allt hade jag 

jätteroligt! 

Eftersom vi inte var så många så 

slogs en hel del klasser ihop, t.ex. 

sprang H16 tillsammans med H17-

34, vilket innebar att det blev bara 3 

klubbmästare. Nästa år uppmanar jag 

fler att vara med, nattorientering är 

kul! 

 

D17-34   Sofie Petersson 

H17-34 Thomas Wallin 

H 50-64 Fredrik Hjort 

 

Ett vart tack till IS Kullen för en bra 

tävling! 

 

 / Sara W 

 

 

 

 

 

Julpyssel! 
 

När ni i juletider sitter och knäcker 

nötter så får ni här något ytterligare 

att försöka knäcka.Ni ska försöka 

lista ut klubbnamn inom orien-

teringsvärlden. De sex första är väl-

kända klubbar i landet och de andra 

är mer lokala. 

Lycka till! 
 

a) markus och elin 

b) nio stekar 

c) slug klient 

d) skapa nordisk titan 

e) brevskurksgiraff 

f) sold kanske 

 

 

g) lik lusen 

h) spak nemosko 

i) nagga fin rök 

j) jag fröken kull 

k) karos fot 

l) bosse holk grings 
 

 

 

P.S Rätt svar hittar du i slutet av tidningen 

D:S 

 

 

 

Några ord från 

redaktören 
Ett stort TACK till alla er som 

lämnat bidrag till årets tidningar, 

utan er blir det ingen tidning. 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

önskar jag alla HSOK:are. 

/Helena
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Klubbgården i Koarp 

År 2002 fick jag en lista av Vitalis 

Andersson som beskrev de arbeten 

och förbättringar som utförts under 

åren vid klubbgården i Koarp. När 

man studerar listan finner man att ett 

gediget arbete utförts. Listan upptar 

ej själva iordningsställandet av 

klubbgården med alla de strapatser 

och arbeten detta projekt förde med 

sig. Det finns dock möjlighet att 

studera klubbgårdens tillkomst via 

foto som finns i klubbgården. 

 

Nedan följer listan i sin helhet. 

Noteringar från år 1968 till år 2001 

har förts av Vitalis Andersson. 

Klubbgården 

Koarp 1:14 med en areal på 28 

tunnland varav 5 tunnland åker och 

23 tunnland skog köps den 28 

september 1965 av HSOK för 30 

000,- kr. 

 

1968 

Parkeringsplats för c:a 40 bilar 

iordningställs. Stallet kapas 1 meter 

åt gårdssidan och får nya väggar och 

nytt tak. 

 

1969 

Planeringsarbeten av mark och 

trädgård. Storstugan är i det 

närmaste färdigställd. Avverkning av 

stormfälld skog påbörjas. 

 

1970 

Avverkningen av stormfälld skog 

avslutas. Avverkningen ger 235 

timmerstockar och 15 kubikmeter 

massaved. Inkomst 5 137,- kr.  

Terrass och gräsmatta anläggs. 

 

1971 

I boningshuset iordningställs loftet 

över hall och kök.  

 

1972 

Fasta kontroller sätts ut, c:a 100 

stycken. 

 

1973 

Planterat ut 1000 granplantor. 

Boningshuset förses med plåttak. 

Sittbänkar för utebruk anskaffas.  

Avverkning av 1 ha skog påbörjas. 

Avverkningen ger 78 timmerstockar 

samt massaved enligt följande: 15 

kubikmeter gran, 22 kubikmeter tall 

och 30 kubikmeter lövträd.    

 

1974 

Avverkning av skog avslutas och ger 

en inkomst på 15 267,- kr. Planterat 

ut 2000 granplantor. Grävt brunn. 

Utvändig målning av tak på 

omklädning/dusch/bastuhus samt 

ladan. Lagt rör i bron över bäcken.  

Köpt gräsklippare för 565,- kr. 

 

1975 

Trekammarbrunn färdigställs och tas 

i drift. I valla/toaletthuset får 

toaletten 4 nya toalettstolar och 

sovloftet får dörrar och fönster samt 

isoleras. En gasdriven vattenvärmare 

installeras i duschen. 

600 granplantor planteras ut.  

 

1976 

Djupborrning av brunn utförs. 

Brunnens djup blir 61 meter. 
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Ytterligare 500 granplantor planteras 

ut.  

 

1977 

Parkeringsplatsen utökas till 350 

kvadratmeter. 

 

1978 

Västra dörren på omklädnings-

/dusch/bastuhuset bommas igen och 

blir vägg. Därigenom kan ytterligare 

en dusch installeras i duschutrym-

met. 

Premiär för HSOK’s loppmarknad.   

 

1979 

I anslutning till Skåneleden uppförs 

ett vindskydd söder om parkerings-

platsen. 

 

1980 

Spårslingor märks ut och spårtavla 

sätts upp. Plåtskoning av 

vattenbrädor. Avverkning av skog 

påbörjad. 

 

1981 

Avverkning av skog ger 34 kubik-

meter timmer och 61 kubikmeter 

massaved. Inkomst 17 502,- kr.  

Brandskyddet utökas med stegar, 

brandsläckare och plåtkärl för bensin 

och andra brandfarliga vätskor. 

 

1982 

Omklädning/dusch/bastuhuset 

utökas med 30 kvadratmeter. Bastun 

renoveras. Ytterligare en gasdriven 

vattenvärmare installeras. 1200 

granplantor planteras ut. 

 

 

 

1983 

200 granplantor planteras ut. 

 

1984 

Ytterligare fasta kontroller sätts ut. 

 

1985 

Ny spis och nytt bastuaggregat 

installeras. En stenmur används som 

fyllning till parkeringsplatsen. 

 

1986 

Vattenledningen mellan 

valla/toaletthuset och boningshuset 

(köket) förses med eluppvärmning. 

 

1987 

Skogsavverkning påbörjas den 20 

december.  

(Albin Pettersson avlider i februari 

månad) 

 

1988 

Skogsavverkning avslutad och ger 

45,6 fastkubikmeter lövträd och 24,1 

fastkubikmeter gran samt 116 

timmerstockar av gran. Inkomst 36 

000,- kr. 

(Klubblokalen i Pålsjö klar) 

 

1989 

Ny yttre klädsel (panel och lock) på 

boningshusets västra gavel. 

Skogsavverkning påbörjad. Gallring 

i björket söder om skiftet. 

”Mossbron” förbättrad och försedd 

med 4 cementrör. 

 

1990 

Skogsavverkning gav 72 timmer-

stockar av gran. 6,7 fastkubikmeter 

granved. 74,5 fastkubikmeter löv-

ved. Inkomst 32 649,- kr. 
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Vallningsboden isoleras. Nytt 

utrymme, ”gaskammare”, för de 

gasdrivna vattenvärmarna byggs. 

Duschutrymmen renoveras. Vatten-

pumpen renoveras. 

 

1991 

Utvändig målning av ladan och 

valla/toaletthus. Elradiatorer installe-

ras i verkstad och vallabod. Ny 

flaggstång uppsatt. 

 

1992 

Målning av plåttak på ladan och 

omklädning/dusch/bastuhuset. 

Anticimex-behandling av omkläd-

nings-/dusch-/bastuhuset. Spolning 

av brunnen.  

Ladan får nya portar inåt gårds-

planen.  

 

1993 

Storstugan målas om och 8 nya el-

radiatorer installeras. All belysning i 

storstugan ersätts med ny och bättre 

sådan. Omklädning av sittdynor. 

Nya köksgardiner anskaffas.  

 

1994 

Nya trappor vid ytterdörrarna till 

omklädningsrummen. Nermontering 

av den gamla hydroforen på loftet. 

Målnings- och underhållsarbeten 

utförs.  

Parkeringsplatsen jämnas till dels 

med hjälp av traktor och harv och 

dels med handkrattning. Sten och 

ogräs tas bort. 

 

 

 

 

 

1995 

Köket i boningshuset renoveras. Nytt 

porslin och viss annan 

köksutrustning köps in. Golvet i 

storstugan slipas och lackeras. Nya 

gasdrivna vattenvärmare (värme-

växlare) till duscharna installeras. 

Uppfarten till klubbgården förstärks 

med ett bärlager.  

Fasta kontroller, 96 stycken, sätts ut.  

HSOK’s 25-års jubileum firas med 

fest. 

 

1996 

Klubbgården målas utvändigt. 

Boningshuset får ett nytt fönster mot 

altanen. Altanen läggs om.  

Skogsavverkning resulterar i 42 

stockar av gran som sågas upp till 

panel, lock och reglar.  

Uthyrning av klubbgården ger en 

inkomst på 18 000,- kr. 

Ett mindre penningbelopp försvinner 

vid ett inbrott i lådan för P-avgifter. 

 

1997 

Boningshuset sydsida får ny panel. 

Omklädning/dusch/bastuhuset får 

delvis nytt plåttak på västsidan. I 

duschutrymmena, både herr och 

dam, läggs nytt klinkers golv. 

Vallabodens innerväggar målas.  

Maskinparken utökas med en ny 

sponsorfinansierad åkgräsklippare. 

 

1998 

Nya radiatorer installeras i 

omklädningsrummen. Vattentäta 

belysningsarmaturer och ström-

brytare installeras i dusch-

utrymmena. Nytt kakel över 

diskbänken i köket. 
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Klubbgården uthyrd vid 24 tillfällen 

varav 21 veckoslut. 

 

1999 

Utvändig målning på delar av 

byggnaderna. Förberedelsearbete för 

kommande fönsterbyten.  

Röjning av sly och grenar i 

granskogen. 

  

2000 

Nya fönster sätts upp i boningshuset, 

valla/toaletthuset samt damernas 

omklädningsrum. Totalt 12 fönster.  

 

2001 

Klubbgårdens fönster målas. Ny 

utsugningsfläkt installeras i herrar-

nas duschutrymme. 

 

2002 

Ny vattenpump och hydrofor 

installeras. Vid ett inbrott försvinner 

åkgräsklippare, snöskoter, motorsåg 

och röjsåg. Stölden polisanmäls. 

Klubbgården hyrs ut i normal 

omfattning.  

 

2003 

Ladan får ny fasad åt väster och åt 

söder. Panel och lock som sågats 

från egen skog används vid detta 

arbete.  

Utvändig målning av boningshuset, 

valla/toaletthuset och omklädning-

/dusch/bastuhuset. Uppförandet av 

en veranda i anslutning till 

boningshuset påbörjas. 

Skog avverkas och sågas upp till 

virke som läggs på tork för 

kommande underhåll av 

klubbgården. Klubbgården hyrs ut 

vid 12 tillfällen.  

Den stulna åkgräsklipparen är efter 

förhandling med polis och 

försäkringsbolag åter i klubbens ägo.  

 

2004 

Herrarnas omklädningsrum förses 

med nya el-radiatorer samt delvis ny 

belysning. Bastun får ett nytt 

värmeaggregat. En trasig radiator på 

sovloftet byts ut mot en ny dito. I 

boningshusets sovloft monteras en 

ny brandvarnare. Valla/toaletthuset 

och boningshusets nya veranda 

förses med plåttak. Vattenpumpen 

får ny ”styrning”. 

Klubbgården hyrs ut vid 16 tillfällen 

som ger en inkomst på 26 200,- kr. 

 

2005 

Stormen Gudrun fäller ett 20-tal träd 

på våra ägor. I samband med 

uppröjningsarbetet av de stormfällda 

träden utförs ett tidigare planerat 

skogsvårdsarbete i skogspartiet strax 

nordost om klubbgården. Försäljning 

av långved från omkullblåsta träd 

samt gallring inbringar 21 000, -kr. 

Stockar från uppröjning och gallring 

sågas upp till virke och läggs på tork 

för kommande underhåll av 

klubbgården. 

Boningshusets veranda färdigställs. 

Klubbgården hyrs ut vid 18 tillfällen 

som ger en inkomst på 20 000,- kr. 

Skidsektionen arrangerar sedvanlig 

spårröjning. 

Fortsättning följer . . . . . . . . .  

 

Hälsningar Macke 
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Allehanda från Koarp 

 

eller 

 

”Mellan hornen” 

 
 

Koarpsdagen . . . . . . . . . . 

Koarpsdagen den 9 september blev 

återigen en synnerligen lyckad 

tillställning. Programmet bestod av 

arbete, orientering och samling kring 

måltiden.  

Arbetsuppgifter som utfördes denna 

dag var städning, målning av fönster, 

gräsklippning, tillsnyggning av 

altanen mm.  

Orienteringsmomentet var en 

specialare a la Roy. Vi blev 

uppdelade i lag som skickades ut i 

skogen för att hämta hem bokstäver 

som sedan skulle bilda ett ord. Första 

lag i mål vann ej utan här segrade 

laget som först presenterade rätt ord. 

Grattis! 

Dagen avslutades med att 

grillmästaren Roy serverade en 

välsmakande ”Boeuf Koarp” med 

tillbehör.

 
 

Koarpsgruppen vill till klubbmed-

lemmarna framföra sitt varma tack 

till ett väl utfört arbete. Ett speciellt 

tack till Roy för initiativet till 

Koarpsdagen.  

 
 

Gashuset . . . . . . . . . .  

Det läckande taket i gashuset har nu 

åtgärdats. Genom Stigs försorg har 

huset fått nytt plåttak, hängränna och 

stuprör. Koarpsgruppen tackar. 

 

Uthyrning  . . . . . . . . . . 

Uthyrningen av klubbgården har till 

dags dato inbringat c:a 15 000 kr. 

November och december månad är 

kvar att redovisa. 

 

Spårröjning . . . . . . . . . . . . 

Lördagen den 2 december 

arrangerade skidsektionen traditions-

enligt ”spårröjning i Koarp”. Mer 

om detta i kommande Håsesocken. 

 

Koarpsgruppen 

 

Macke  
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Åsracet 
Den 14 oktober gick årets 

rullskidstävling ”Åsracet” av 

stapeln. Håkan & Co hade letat upp 

en ny sträckning för loppet, då vägen 

mellan Hasslöv och Koarp fått en ny 

alltför grov asfaltbeläggning. Valet 

föll på vägen mellan Norra Vram 

och Stenestad på Söderåsen, en 

sträcka på 9,5 km. Den totala 

stigningen blev ca 150 höjdmeter så 

åkarna fick något att bita i även här.  

När klockan närmade sig tio ställde 

åkarna upp sig på 4 dubbla led vid 

starten i Norra Vram. Precis innan 

start svängde en gigantisk 

jordbruksmaskin in på 

tävlingsvägen. Nästan lika bred som 

vägens båda körbanor och tuffande i 

max 15km/h fick den oss att utbyta 

oroliga blickar. Skulle vi behöva 

senarelägga starten?  - Håkan, vilken 

spårmaskin du fixat åt oss, utropade 

en IFK:are glatt. 

Lättade såg vi ekipaget svänga av till 

vänster precis innan startskottet 

skulle gå. 25 ivriga åkare stakade 

starkt iväg efter föråkaren Håkan, 

som kör först på cykel. Åkarna höll 

på de slätare partierna en hastighet 

på 25-30 km och i stigningarna föll 

hastigheten snabbt ner mot 12-

15km/h.   

25 minuter och 10 sekunder efter 

start passerar första åkaren, Marcus 

Thorme från OK Lindena, mållinjen. 

40 minuter efter start var alla åkare i 

mål. I år hade HSOK inga startande, 

men vi gladde oss åt att Björnstorps 

IF hade hela 11 deltagare. Mest 

långväga gäst var i år Göran 

Petterson ifrån Göteborg. Ett par 

DM-titlar utdelades, det vackra 

vädret prisades och deltagarna 

gillade banan även om några gärna 

hade sett att loppet varit längre.  

Vi saknade i år möjligheten att 

erbjuda lunch och dusch eftersom vi 

inte var vid klubbstugan i Koarp. Jag 

tror att det bidrog till att det var lite 

färre deltagare än vanligt. Men 

övriga arrangörer har också haft 

färre startande, vilket de har kopplat 

ihop med det vackra höstvädret. 

Vem vet? Vi som var med hade i alla 

fall en trevlig förmiddag! 

 

/ Sara W 

Skånecupen 2006 
Ett 60-tal rullskidåkare har deltagit i 

årets Skånecup. Cupen består av fyra 

deltävlingar av olika karaktär, Fristil 

i Boalt, Backe på Söderåsen, Sprint i 

Skryllet och Långdistans i Eket. Det 

blev en rafflade uppgörelse i vissa 

klasser. För HSOKs del blev utdel-

ningen en seger i H16 där Emil 

Johansson vann med 2 poängs 

marginal och i H40 knep Håkan 

Johansson andraplatsen endast 4 

poäng efter segraren.  

/Sara W 
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Man ska aldrig ge 

upp….. 
 

När man studerar resultaten från 

dagens orienteringstävlingar – 

särskilt i de högsta elitklasserna – ser 

man att det ofta är minst ett halvt 

dussin löpare på samma minut. Då 

tänker man (åtminstone jag) på den 

gamla ”goda” tiden… Jag tror det 

var påsken 1975. Jag deltog i 

Jyllands 3-dagars. Vi var ett drygt 

dussin deltagare i min veteranklass. 

Gubbar från Danmark, Norge, 

Tyskland och t.o.m Japan. Jag var 

ende svensk och kände stort ansvar. 

Första etappen gick i terrängen runt 

Himmelsbjerget (ca 150 m högt), 

och det var mycket kuperat även för 

mig som var van vid att springa på 

Hallandsåsen. Vid starten föll (trots 

att det var i början av april) en tung 

blötsnö!, som lade sig på kartplasten 

och tillsammans med immiga 

glasögon gjorde kartläsningen svår. 

Kanske var detta anledningen till att 

jag såg fel på en 1:a och en 7:a, 

varför jag direkt efter startpipet 

sprang iväg mot den relativt 

närbelägna 7:an. Som jag missade 

grovt. Under mitt sökande blev jag 

varse misstaget och styrde iväg mot 

min 1:a, som jag efter ytterligare 

letande fann. Då hade det gått lång 

tid. Mycket lång. 

Sedan gick det hyggligt, men trögt, 

och banan på 4,5 km avverkade jag 

på 1.14. ”Där gick den lilla chansen 

till slutseger”, tänkte jag. 

På kvällen gick jag ner till samlingen 

för att se på prisutdelningen och 

resultatlistan för dagen. 

 

”Till lykke med seiern”, sa en dansk 

konkurrent när jag stod och 

studerade listan. Där stod jag som 

vinnare med tiden 1.14 medan tvåan 

hade 1.46!! Jag hade vunnit etappen 

med 32 minuter! De konkurrenter 

jag talade med var helt chockade 

efter katastrofala missar och 

slutkörda ben. 

Andra etappen gick i bättre väder 

och var mera mänsklig i kuperingen. 

Jag drygade ut mitt försprång med 4 

minuter och gick alltså ut på sista 

etappen med en ledning på 36 

minuter. 

Sista etappen avverkade jag på 38 

minuter och var alltså i mål 2 

minuter efter det att andre man 

startat… 

Tro nu inte att detta stigit mig åt 

huvudet. I så fall kom jag raskt ned 

på jorden igen när jag senare på 

hösten på Fjällorienteringen (3 

etapper om vardera ca 15 km) 

tillsammans med Eskil Olofsson 

efter två dagars slit bland 

fjällbjörkarna gick ut på sista 

etappen. Strax före starten hörde vi i 

en avlägsen högtalare att segerduon i 

vår klass sprang i mål! Då hade vi 

alltså ungefär en och en halv mil 

fågelvägen att avverka i snårig och 

kuperad fjällterräng! 

Slutsats (efter Jyllandsäventyret): 

Tappa aldrig hoppet! ”Det är aldrig 

för sent att ge upp!” som någon klok 

tänkare sagt! 

/Martin Frohm 
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Ungdomscupfinal 
 

Helgen 14-15 oktober var den stora 

finalhelgen för ungdomarna. Det 

började med final i ungdomscupen 

på lördagen. Det var en fin höstdag 

och vi befann oss i utkanten av 

Sjöbo. Med stor spänning följde vi 

föräldrar tävlingen. Ungdomarna 

kom i mål en efter en och många 

med väldigt bra resultat-men det 

räckte tyvärr inte för att vinna och få 

behålla den stora pokalen ännu ett år, 

trots att det samlades ihop fler poäng 

än tidigare år. 

  

 
Här är alla duktiga ungdomar som 

placerade sig på andra plats i 

ungdomscupen och nästa säsong ska 

de göra allt för att ta tillbaka 

förstaplatsen. 

 

Nästa dag var det dags för U-

7manna och även knattestafett och 

propagandastafett. HSOK hade ett 

lag i varje stafett och resultaten blev 

en förstaplats, en andraplats och en 

tredjeplats-inte illa! 

De som placerade sig överst på 

pallen var vårt knattelag som bestod 

av Victor Svensson, Emil Nilsson, 

och Joakim Sjöberg. 

 

 
De som placerade sig på plats nr 2 

var de lite äldre ”pojkarna” Björn 

Svensson, Jan Nilsson och Mats 

Nilsson. Priset var varsin fin mössa 

och bilden säger ju allt….. 

 

 
Vårt lag i U-7manna tog 

tredjeplatsen och de som kämpade 

där var Anna Åhlin, Ebba Hjort, 

Ebba Roos, Niklas Olofsson, Niclas 

Eckhoff, Johannes Henriksson och 

Andreas Eckhoff. 

/Helena Å
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Ny ungdomsledare i HSOK??? Nej, 

den här ”figuren” dök upp lite då och 

då under ungdomscupfinalen i 

Sjöbo. 

Ungdomsledare 
Mia och Mats Nilsson                

240716 

Jan Nilsson                                 

152879 

Björn Svensson                          

204105 

Glöm inte skriva  upp dig på 

fikalistan!!!!! 

 

God Jul och Gott nytt år önskas alla 

ungdomar. 

Vårsäsongens träning startar torsdag 

11 januari. 

 
Rätt svar på julpysslet: a)Ulricehamns OK 

b) OK Tisaren c)Tullinge SK d) OK Pan 

Kristianstad e) FK Friskus Varberg f) 

Leksands OK g) IS Kullen h) OK 

Kompassen  i) FK Göingarna j) 

Örkelljunga FK k) Frosta OK l) 

Helsingborgs SOK 

Tävlingsstatistik 2006 
Så har ännu ett tävlingsår passerat. 

Trots en sen start på vårsäsongen är 

det flera stycken som hunnit springa 

många tävlingar. I klubbens interna 

poängtävling blev slutställningen 

enligt nedan. Det var ingen som 

lyckades nå 1000 poäng i år, men 

snart är det ett nytt år och då är det 

bara att ta nya tag. 

 

Resultatställning t.o.m 19 november. 

  
Plac Namn Poäng Ant 

tävl 

Ant 

segr 

1 Lisbeth Dahl 994 37 10 

2 Rune Isaksson 992 37 10 

3 Anna Åhlin 977 39 8 

4 Mats Nilsson  974 14 4 

5 Niklas Olofsson 953 22 5 

 Johannes Henriksson 953 22 5 

7 Niclas Eckhoff 923 27 3 

8 Sofie Petersson 894 16 5 

9 Roy Owesson 853 29  

10 Sven-Eric Ericson 852 31  

11 Ebba Hjort 851 30  

12 Lotta Lewis-

Johnsson 

847 16 1 

13 Ewa Roos 844 13 1 

14 Josefin Nilsson 803 17  

15 Ola Nordtorp 788 15 1 

16 Ebba Roos 785 17  

17 Fredrik Hjort 760 26 1 

18 Helena Åhlin 755 24 3 

19 Joakim Sjöberg 690 14 1 

20 Jonas Åhlin 688 26  

21 Solvey Bergdahl 665 20  

22 Maja Nilsson 661 11  

23 Astrid Johannesson 650 12  

24 Astrid Henriksson 648 13 6 

25 Edith Borg 637 20 2 

26 Anton Marmelid 612 14 1 

27 Stig Johansson 608 12  

28 Torbjörn Lage 607 19  

29 Elias Henriksson 521 14  

30 Eva Dahl 510 9  

31 Andreas Eckhoff 508 18 1 

32 Rolf Gustafsson 500 22  

33 Kurt Pålsson 495 12  

34 Tommy Petersson 490 14  

35 Elin Nilsson 457 9 3 
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Plac Namn Poäng Ant 

tävl 

Ant 

segr 

36 Håkan Johansson 403 10 1 

37 Magnus Johannesson 402 7  

38 Anna Hermansson 396 16 1 

39 Thomas Svensson 371 13 2 

40 Stefan Norrestam 360 9  

41 Karin Dahl 351 9  

42 Wictor Svensson 319 14 2 

43 Nils Johannesson 302 12  

44 David Norrestam 298 11  

45 Fredrik Persson 284 5  

46 Eskil Olofsson 269 5  

47 Ida Frisell 264 18 2 

48 Erik Hjort 260 4 1 

49 Mats Ranbro 256 6  

50 Karin Åhlin 240 5 2 

51 Erik Nilsson 239 3 2 

52 Carolina Nilsson 233 7 1 

53 Lennart Carlsen 233 5  

54 Björn Svensson 227 5  

55 Emil Nilsson 225 5 2 

56 Barbro Norrestam 222 9  

57 Axel Schulz 213 4 1 

58 Felix Cruce 212 7 1 

59 Marie Palmgren 210 5  

60 Dennis Rudqvist 205 7  

61 Elvy Jönsson 182 9  

62 Gustav Jonsson 172 4 1 

 Selma Cruce 172 6  

64 Lars-Åke Forsberg 170 3 2 

65 Sandra Bauman 167 7 1 

 Anne-Marie Frisell 167 21 1 

67 Maj-Britt Gustafsson 166 6  

68 Josefin Eriksson 163 6  

69 Sebastian Jacobsson 155 4  

70 Hanna Sjöberg 150 10  

71 Ingela Roos 149 3  

72 Emma Norrestam 143 6 5 

73 David Frisell 142 18  

74 Ulf Öhgren 134 3  

75 Humle Rosenkvist 129 9  

76 Mattias Nilsson 110 8  

77 Åke Åkesson 108 4 1 

78 Stefan Håkansson 100 1 1 

79 Erik Backlund 86 10  

80 Kent Bornlinder 85 7  

81 Daniel Thuresson 77 5  

82 L-G Frisell 76 21 1 

83 Magnus Håkansson 75 2  

84 Orio Johansson 74 2 1 

85 Per Rodqvist 70 1  

 

STÄDINSTRUKTIONER 
 

Övervåning allrum:  

Dammtorka, dammsug golvet, 

ev. soffor – trappan.  
 

Bottenvåning: 

Toaletter:    

Städa av. Byt handduk. Se till att det 

finns toalettpapper  
 

Omklädning, dusch,  bastu 

Dammtorka. Tvätta golv. Hur är det 

med avloppen? 

 

Kök:  

Torka av arbetsytor. Dammsug eller  

tvätta golv. Byt handdukar. Se till att  

folk plockar undan efter sig. 
 

Entréer, allrum: 

Dammtorka. Dammsug eller tvätta 

golv. Kolla stolarna, vid behov 

dammsug. 
 

Använda handdukar, mopp eller  

skurtrasa - 

Om du inte har möjlighet att tvätta 

självlägger du dom i en påse i 

städskrubben. 

Rena  handdukar finns i skåpet  

längst in till höger i köket. 

Ren skurmopp och skurtrasa finns i  

städskåpet.  
 

Om du saknar något eller har 

idéer - skriv upp på listan! 

Synpunkter mottages tacksamt. 

PÅLSJÖGRUPPEN 
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STÄDSCHEMA VÅREN 2007 
 

 

 

1. Pålsjögruppen   

2. Fam. Åhlin 

3. T S Wallin   

4. Bengt Lundh 

5. Bengt Borg 

6. Fam. H Johansson  

7. Sven-Erik E 

8. Eva Dahl 

9. Fam. Mats Nilsson 

10. Fam. Sandra Bauman 

11. Sofie Petersson 

12. Erik Olsson o Sanna  

13. Fam. Anders Nilsson 

14. Pålsjögruppen 

15. Anna-Karin J 

16. Fam. Anton Marmelid 

17. Nils o Astrid  J 

18. Fam. Marie Palmgren  

19. Storstädning 

20. Fredrik Persson 

21. Fam. Björn Svensson 

22. Fam. Emma Larsson   

23. Fam. Humle Rosenkvist 

24. Fam. Jan Nilsson 

25. Tommy Petersson 

26. Pålsjögruppen 

 

 

 

 

 

 

 

Städinstruktioner finns anslagna i städskåpet i köket. 

Där kan du också anteckna om något saknas och måste inköpas. 

Kan du inte städa din vecka ska du själv ordna byte med någon annan. 

PS. Kolla  i almanackan om/när gården är uthyrd. 

Kunden städar efter sig och vi ser till att dom kommer till en städad 

stuga. 

 

Frågor: Kontakta Rolf Gustafsson tel. 13 12 41. 

 

Pålsjögruppen 

 



   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna gärna ett bidrag 

till nästa tidning! 

 

Avsändare: Helsingborgs SOK 

  C/O Sven-Eric Ericsson 

  Frostgatan 92 

  260 35 Ödåkra 


