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Ledare april 2007

Vårsäsongen 2007

Årets  säsong  är  raka  motsatsen  till 
förra  året.  Vädret  har  varit  bästa 
möjliga  för  orientering  och  alla 
tävlingar  har  kunnat  genomföras 
utan snöproblem. Det innebär att vi 
är  många  som  genomfört  ett  antal 
tävlingar vid samma tidpunkt som de 
första tävlingarna genomfördes förra 
året.  Som vanligt  har  vi  varierande 
resultat  men tittar  man i  statistiken 
har vi ett antal segrar för både yngre 
och  äldre  klubbmedlemmar.  Det  är 
naturligtvis  glädjande  att  vi  hänger 
med  i  konkurrensen  men  det  mest 
glädjande  är  att  vi  är  många  som 
deltar. Det viktigaste i verksamheten 
är  att  vi  värnar  om  den  sociala 
gemenskap  som  tävlingar  och 
träningar  skapar.  Då  skapas  också 
förutsättningarna för att några av oss 
kommer att lyckas bra på tävlingarna 
och att vi har möjligheter att delta i 
kommande stafetter  med intressanta 
laguppställningar.  Fortsättningen  av 
våren  kommer  naturligtvis  att 
fortsätta i samma positiva anda både 
avseende vädret och prestationer.

Ungdomar och juniorer

Våra  ungdomar  och  juniorer  har 
börjat året på ett bra sätt. I skrivande 
stund har vi 4 deltagare på SSM för 
ungdomar.  Anna  Åhlin  gjorde  ett 
utmärkt  lopp  i  den  individuella 
tävlingen där hon var tvåa endast 12 
sekunder från seger. Vårt juniorgäng 
deltar  på  de  första  SM-tävlingarna 

för  året.  På  natt-SM  hade  vi  2 
deltagare  men  det  var  en  lång  och 
svår  natt  för  många  inklusive  våra 
juniorer.  På  sprint-SM  deltog  4 
juniorer och Niklas Olofsson tog sig 
till  final  där  han  placerade  sig  på 
34:e plats. Återväxten ser med andra 
ord lovande ut.

Arrangemangen

Vi  är  i  full  gång  med  planeringen 
inför årets arrangemang. Det första i 
år  är  Loppmarknaden  som  vi 
traditionsenligt  genomför  midsom-
marhelgen.  Helgen  efter  är  det  3 
skåningar  och  en  dansk.  Det  tredje 
arrangemanget är 18 och 19 augusti 
på Hallandsåsen. För att vi ska klara 
av  att  genomföra  dessa  behöver  vi 
alla  hjälpas  åt.  Alla  som  har 
ansvarspositioner  har  fått  i  uppgift 
att kontakta övriga medlemmar inför 
arrangemangen nu i början av april. 
Vi  som  arbetar  med  planeringen 
förutsätter att alla deltar efter största 
möjliga  förmåga.  Vid  alla 
arrangemangen  behöver  klubben 
mönstra  cirka  100  funktionärer  för 
att det ska fungera på bästa sätt.

Årets målsättningar

I  början  på  året  har  våra  olika 
arbetsgrupper  arbetat  fram  målsätt-
ningar för verksamheten. De gemen-
samma  är  att  vi  ska  delta  på  alla 
större  stafetter  med  så  många  lag 
som möjligt. Det innebär bland annat 
att  vi  planerar  för  2  lag  på  Tjoget. 
För våra ungdomar gäller att vi ska 
utmana Lunds OK på 
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Ungdomscupfinalen  i  oktober.  Ett 
annat övergripande mål är att vi ska 
bli  fler  medlemmar  och  också  öka 
vårt  deltagande  vid  tävlingar  i  alla 
ålderskategorier. Om vi alla hjälps åt 
att sprida vår gemenskap till vänner 
och  bekanta  hjälper  det  till  i  vår 
strävan att bli fler.

Mats Nilsson
Ordförande
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Boka Klubbstuga!
Vid  arrangemang  och  aktiviteter  i 
Pålsjö respektive Koarp kom ihåg att 
boka i god tid.

Klubbstugan i Pålsjö
Som medlem i HSOK kan du hyra 
Pålsjögården för privata 
sammankomster och fester. Kontakta 
Roy Owesson
Tel. 0708-251359
OBS!  att  medlemsavgiften  för 
innevarande  år  måste  vara  betald 
före aktuellt hyrestillfälle.

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

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:
Lars-Göran Frisell
Bronsgatan 13
253 61 Helsingborg
042-292315
lgf@frila.se

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.

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

Lite 4-klubbsnostalgi

Gamla stofiler i klubben minns med 
välbehag,  blandat  med  en  nervös 
ilning,  hur  det  gick  till  i  tidernas 
morgon  när  4-klubbs  avgjordes. 
Varje grupp hade en egen arrangör, 
vilket  betydde  att  var  fjärde  klubb 
skulle ställa upp med arrangörer på 
ett ställe och ett aktivt lag på annan 
plats.
Många arrangörer hade dåliga kartor, 
och när man talade om dåliga kartor 
på den tiden,  så  var  dom verkligen 
dåliga! Hur man klarade sig fram på 
dem är en gåta när man nu tar fram 
dem och försöker minnas.
Det fanns bara en klass. I A-gruppen 
räknades 7 man, i B-gruppen 6 o.s.v. 
Det gällde att ha tur i lottningen så 
att  de  ”sämre”  fick  starta  före  de 
”bättre”. Idealet var om man hade en 
bra  närmast  efter  en  dålig,  ty  då 
kunde den sämre vänta fyra minuter 
tills  han  blev  uppfångad  av  den 
bättre och hänga med…

Eftersom klubben måste ha de bästa 
med som aktiva fick funktionärerna 
till det egna arrangemanget tas från 
de mindre aktiva i klubben, vilket vi 
råkade ut för en gång när Lund stod 
som  arrangör.  Efter  starten,  som 
sköttes av en neger(!) (man fick säga 
så  på  den  tiden),  från  universitetet 
med  en  armbandsklocka  utan 
sekundvisare(!)  löpte  man  ett  par 
hundra  meter  längs  en  snitsel  till 
startpunkten,  där  man skulle  rita  in 
banan från en mallkarta.
Efter en stund kom förste startande 
tillbaka och påpekade att mallkartan 
och hans tävlingskarta inte var över 
samma  område.  Det  visade  sig  att 
man  skurit  kartan  i  två  delar,  men 
råkat ta fel halva ut till starten. Efter 
en ilfärd i bil in till Lund hämtades 
de  rätta  karthalvorna  och  tävlingen 
kunde  starta  om,  ca  1  ½  timme 
försenad.

De  båda  Helsingborgsklubbarna, 
IFK  och  Kärnan,  höll  sig  ofta  väl 
framme, och 1958 lyckades Kärnan 
vinna A-gruppen, vilket länge ansågs 
omöjligt  för  andra  än  Klippan  och 
Malmö. Dom som gjorde det var Per 
Sylwan,  Kurt  Pålsson,  Martin 
Frohm,  Arne  Carlsson,  Sven 
Engström,  Bertil  Hermansson  och 
Kurt Hillman (ovan åsyftad när det 
gällde  lottningen).  Utanför  laget 
hamnade Ture Klevheim, slagen med 
några  sekunder  av  Kurt.  Tänk  att 
Kurt varit med i toppen sedan 1958 
och ännu ingenting lärt!

/Martin Frohm 

mailto:info@hsok.nu
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Ekonomiska 
Bestämmelser 2007

Medlemsavgifter
Vuxna 300 kr
Ungdomar t.o.m 20 år 200 kr
Familj 600 kr
(inkl.ungdom t.o.m 20 år) 
Vasaloppsmedlem 200 kr
Klubben har möjlighet att utta en 
avgift på 50 kr av de medlemmar 
som betalar medlemsavgiften efter 
mars månads utgång (gäller ej 
nytillkomna medlemmar).

Startavgifter
1.  Vuxna  medlemmar  betalar  själv 
startavgift  för  årets  fem  första 
individuella tävlingar man deltagit i. 
Gäller  ej  deltagande  i  fyrklubbs. 
Därefter  (tävlingar  enl.  punkt  3 
medräknas  ej)  betalar  klubben 
distriktförbundens  normala 
startavgifter.  Överskjutande  del 
betalas av den tävlande.

2.  För ungdoms-  (t.o.m HD20) och 
elitklass  betalar  klubben  hel 
startavgift  för  alla  tävlingar. 
Undantag punkt 3.

3.  Vid  flerdagarstävlingar  under 
perioden  juni-juli  betalar  medlem-
mar själv full startavgift i förskott till 
klubben.  Deltagare  i  O-ringen 
betalar  sjäv  in  avgifter  direkt  till 
arrangören.

4. Deltagare i Vasaloppet, öppet spår 
och  liknande  långlopp  betalar  själv 
startavgiften.

5.  Efteranmälningsavgift  betalas  av 
den tävlande.

6.  Vid  utebliven  start  betalar  alltid 
den anmälde själv startavgiften.

Elektronisk bricka
Hyra av elektronisk bricka betalas av 
den  tävlande.  För  ungdomar  under 
16  år  betalar  dock  klubben 
brickhyran.

Licensavgifter
1. Skidlicens betalas av klubben för 
medlem  som  deltagit  i  skidtävling 
som  kräver  licens.  Medlem  som 
endast  deltar  i  Vasaloppet  betalar 
själv skidlicens.
2.  Rankingavgift  OL  betalas  av 
klubben.  Medlem  som  ej  fullföljt 
någon  tävling  eller  ej  uppnår 
rankingpoäng  till  efterföljande 
säsong har att återbetala avgiften.

Bilersättning
1. Klubben betalar 17 kr/mil resp. 21 
kr/mil  för  bil  med  släp  vid 
kartritning,  banläggning,  kurser, 
konferenser, ledaruppdrag etc. enligt 
fastlagd budget.
2.  Klubben  betalar  4  kr/mil  och 
medföljande ungdom t.o.m 20 år för 
resa upp till tio mil i ena riktningen. 
Gäller vid tävling, träning och läger.

Läger/kursavgifter
1.  Vid  träningsläger  och  tävlings-
resor  betalar  klubben  efter  VU:s 
godkännande  hela  avgiften  för  av 
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riks-/distriktsförbund  uttagen  med-
lem.

2.  Efter  VU:s  godkännande  betalar 
klubben  alla  avgifter  för  medlem 
som  deltager  i  för  klubbarbetet 
värdefulla kurser och konferenser.

Gårdsavgifter, Pålsjö och Koarp
1.  Extern  uthyrning  efter  VU:s 
godkännande  och  bestämmande  av 
pris.
2. Dagavgift för icke-medlemmar på 
Koarp  är  10  kr/person  eller  20 
kr/familj  samt  parkeringsavgift  10 
kr/bil.
3.  Klubbmedlem  kan  få  hyra 
klubbgård.

Attester
1.  Alla  räkningar/fakturor  skall 
attesteras av gruppansvarig.
2. Bilersättningar/reseräkningar skall 
noteras  på  särskild  blankett  som 
tillhandahålls av ekonomikommittén.
3.  Attesterade  räkningar/fakturor 
skall snarast lämnas till kassören.
4.  Attesterade 
bilersättningar/reseräkningar  skall 
lämnas till kassören senast en månad 
efter utförd resa. 

Missa 
inte 
Tjoget 
2007!

Planera in helgen 7-8 juli för då 
springer vi Tjoget!
I år går stafetten vid Kosta Flygfält. 
Som vanligt ska klubben ha två lag, 
så notera datumet i din almanacka 
redan nu. 

Koarpsdagen 
- lördag 12 maj

Ta med familjen till vår gård i Koarp 
och avnjut en heldag i vårens tecken.

Vi tänker oss följande prel. program:
Samling på Koarp från kl. 9.00
Div  fm.aktiviteter  som  lätt  arbete, 
pussel, lek o.s.v
Kl. 12.00 enkel lunch i klubbens regi
Em fria aktiviteter +
Kl.13.30  ”Alla  kan  vara  med  OL-
tävling” med priser
Kl.  15.00  Föreningsmöte  med 
information
Kl.  16.00  Föreläsning  om 
naturprodukter  baserade  på  ALOE 
VERA inkl. provning
Ca. kl.17.00 Gemensam måltid som 
HSOK bjuder sina medlemmar på

Samordna transporter
Anmälan på lista i  Pålsjö eller ring 
Roy 0708-251359 senast torsd kväll 
10/5
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Boka  redan  nu  nästa  koarpsdag 
lördag  15  september  som 
uppladdning  för  4-klubbs  på 
söndagen.

/ Roy Owesson

3-dagars preo i 
Helsingborg

I  fjor  hade  HSOK  preotävling 
samtidigt  med ”3  skåningar och en 
dansk”.
Arrangemanget blev väldigt populärt 
inte  minst  bland  nedresande  från 
Mälardalsområdet.  Pålsjöskog  och 
särskilt stigarna på landborgen bjöd 
på en annorlunda preo. I vanliga fall 
står  man  på  en  väg  och  tittar  upp, 
men på  landborgen tittade  man ner 
och  det  ställde  till  bekymmer  för 
många garvade orienterare. 

En del säger att startfältet kunde vara 
större och det är helt rätt. Dock får 
man  betänka  att  det  var  första 
gången  HSOK  ordnade  en  preo. 
Själv hade jag 16 startande 2005 när 
jag  lade  min  första  tävling  för 
Härlöv. Ifjor kom 39 och i år var 58 
anmälda. I år hade vi startande från 
Norge,  Danmark,  Tjeckien  och 
Italien och när får ”3 skåningar och 

en dansk” det? Det gäller ”bara” att 
göra  ett  bra  jobb!  Jag  får  ständigt 
frågor från de som var med i Pålsjö 
ifjor om det blir någon tävling i år – 
den var populär och det sprider sig.

I år skall HSOK lägga sin 3-dagars 
preo den 15 – 17 juni. Det kolliderar 
alltså  inte med ”3 skåningar och en 
dansk”.  Nils  Johannesson  blir 
kombinerad 
tävlingsledare/banläggare  och  jag 
kommer  att  bistå  honom  med 
banorna. Precis som i fjor blir det 2 
etapper  vid  klubbstugan  och  en  ny 
etapp  bakom  Olympia.  Bakom 
Olympia  användes  ju  för  ”vanlig” 
orientering  förra  sommaren  och  nu 
är  det  vår  tur.  Området  är  väldigt 
speciellt och det skall bli roligt att se 
hur man klarar detta.

Skillnaden  mellan  ”vanlig” 
orientering  och preo – vad är  den? 
Ja,  för  det  första  behöver  man inte 
springa.  Man  går,  cyklar,  åker 
rullstol eller rullator på stig och har 
kontrollerna i anslutning till stigarna. 
På kontrollerna kan finnas upp till 4 
skärmar och det gäller att bestämma 
vilken som är  rätt  i  förhållande  till 
angivelsen.”Vanliga” orienterare har 
en kontrollsiffra som skall vara rätt. 
Stämmer  den  så  stämplar  man  och 
rusar vidare obekymrad om skärmen 
satt  en  eller  tio  meter  fel.  I  preo 
gäller det att kunna läsa kartan exakt 
och det är vanliga orienterare dåliga 
på – eller?
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Nu ”stack jag ut hakan” men det står 
jag  för.  Det  finns  nämligen  inga 
andra  orienteringstävlingar  i 
närheten  de  aktuella  dagarna.  Så 
varför  inte  anmäla  sig  till  preon 
(online) och se om jag har rätt. 

Varför  inte  ha  en  etapp  som 
klubbmästerskap  i  HSOK??  Alla 
unga som gamla, halta eller lytta, på 
samma bana och en gemensam klass 
oavsett kön?? Med den stora skaran 
aktiva klubben har,  inte minst bland
 ungdomar, så skulle det vara skräp 
om  inte  minst  20  startande  ställde 
upp  till  ett  klubbmästerskap.  Priset 
till  segraren  i  KM  bjuder  jag  på! 

Törs ni??

Jan Torstensson
Preoansvarig i Skof
Tel 046/13 83 62
Email: jan.torstensson2@comhem.se

Resebrev från Indien.
Bakgrund

Ända  sedan  första  resan  till  Indien 
1991  har  landet  varit  vårat 
favoritresmål  nummer  ett.  Efter 
andra resan 1994 bestämde vi oss för 
att ”ge någonting tillbaka till landet”, 
och skaffade oss 1996 ett fadderbarn, 
Asha, då 10 år gammal. 

År  2000 gjorde vi  den tredje  resan 
till  Indien  som  då  inkluderade  ett 
besök hos Asha i hennes by Khunti i 
östra  Indien.  En  stark  vänskap 
etablerades  dels  med  Asha  och 

hennes  familj  men  även  med 
projektpersonalen i 
fadderbarnsprojektet i Khunti. 

Vi  såg  behoven  och  insåg  att  vi 
faktiskt kunde göra mer för dem. På 
plats  införskaffade  vi  därför  en 
cykelrickshaw  (trehjulig  cykeltaxi) 
till  Ashas  pappa  Manishwar,  så  att 
han  kunde  fortsätta  arbeta  som 
cykeltaxichaufför i egen regi och på 
de viset  tredubbla  sin  låga  inkomst 
(tidigare  hyrde  han  cykelrickshawn 
för ockerpengar).

Brevet
Sitter nu i Bangalore dagen efter vi 
hälsat  på  ett  av  våra  fadderbarn. 
Måste säga att Bangalore är en, med 
indiska  mått  mätt,  väldigt  ren  och 
lugn  stad  om  man  bortser  från 
trafiken.  
Nåväl  vad  har  hänt  hittills?:  
Vi började resan med att dra till vårt 
smultronställe nr ett i Indien; Khunti. 
När  vi  landat  vid  Birsa  Munda 
flygplatsen  utanför  Ranchi  så  stod 
det  en  hoppandes,  vinkandes  och 
glädjesprudlande nunna och väntade 
på oss utanför. Det var Sr Anice som 
hade kommit för att  hämta oss.  De 
hade  haft  problem att  ta  sig  in  till 
flygplatsen  från  Khunti  eftersom 
Maoisterna  (de  är  starka  har  i 
Jharkand) hade utlyst en strejk som 
stoppade  all  biltrafik  på  vägarna. 
Fast  nu  var  den  avlyst .  
Framme  vid  klostret  stod  nästa 
mottagningskommitté  redo.  Det  var 
resten av de 15 nunnorna på klostret 
som  omfamnade,  pussade  och 
välkomnade oss alla så fort vi klivit 
ut ur bilen.  
Veckan  i  Khunti  gick  alldeles  for 

mailto:jan.torstensson2@comhem.se
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snabbt. Här åkte känslorna berg och 
dalbana  mest  hela  tiden.  Topparna 
var  givetvis  mötena  med  Asha, 
Manishwar,  Manish  och  Manisha 
(Asha var ju det första fadderbarnet 
vi  skaffade  oss  i  Indien  for  10  år 
sedan) Asha gick tyvärr inte i skolan 
för tillfället eftersom hon råkat på ett 
gäng  epileptiska  anfall  just  när  det 
skulle skrivas antagningsprov, så hon 
hade  ett  sabbatshalvår  och  skulle 
göra  proven  igen  i  April.  De  såg 
mycket  välmående  ut  hela  familjen 
och  vi  var  hemma  hos  dem  två 
gånger.  
Vi träffade även Ramdi som är vårt 
andra  fadderbarn.  En  mycket 
välartad och begåvad flicka som är 
uppvuxen i  en by i  djungeln 4 mil 
utanför  Khunti.  Hon  är  inte  hindu 
som Asha utan tillhör Sarna (en slags 
tribal-religion där man tillber moder 
jord istället for några miljoner hindu-
gudar)  eftersom  hon  kommer  ifrån 
stambefolkningen/Tribals  (Munda-
stammen).  Hennes  familj  ar 
snorfattig  och  det  är  mycket  kring 
hennes  historia  som  är 
hjärteskärande.  
Vi hade önskat att få följa med ut till 
hennes mamma och pappas by vilket 
vi  också  fick.  Eftersom Ramdi  bor 
på ett hostel i anslutning till  skolan 
hade  hon  inga  möjligheter  att 
förbereda  sin  familj  på  vid  vilken 
dag och tidpunkt  vi  skulle  komma. 
Hon var mycket nervös när vi satte 
oss i jeepen som skulle ta oss ut till 
hennes  by  eftersom  hennes  pappa 
mer eller mindre är alkoholist och vi 
inte  visste  vilket  tillstånd  vi  skulle 
hitta  honom  i.  När  vi  åkt  de  fyra 
milen som tog två timmar kom vi så 

fram  till  en  underbar  glänta  i 
djungeln  där  byn  låg  omgiven  av 
risfält. Har var otroligt idylliskt och 
håret  på  armarna  reste  sig  när  vi 
närmade  oss  lerhusen.  Vi  mötte 
Ramdis  mamma  på  en  åker.  Hon 
blev  lite  förlägen  eftersom  vi 
kommit  lite  oanmält.  Ramdis 
mamma gick med käpp eftersom hon 
fortfarande  led  av  sviterna  från 
förlossningen av Ramdis lillasysters 
(Moty)  for  7  år  sedan.  Ramdi  och 
mamman  skyndade  sig  till  huset 
(hyddan)  for  att  städa  upp  lite.  Vi 
blev bjudna att  sitta  på filtar  under 
palmbladstaket utanför ingången och 
Ramdi och mamman svängde snabbt 
ihop  en  liten  måltid  av  stekta 
potatisar och bönor. Efter ett tag kom 
pappan  hem  as-kalas  med  en  stor 
trumma under armen. Han stank av 
sprit och var i ett tillstånd mellan full 
och  bakfull.  Det  syntes  att  han 
skämdes  rejält...  Han  skärpte  sig 
emellertid ordentligt och det gick att 
kommunisera  hyfsat  med  honom 
(han  pratade  mundari  så  vi 
kommunicerade med hjälp av Ramdi 
och Sr Anice). Han ville ge en gåva 
till  oss  och  kom  först  med  en 
kyckling  som  vi  förklarade  att  vi 
omöjligt  kunde ta med. Sedan ville 
han  ge  bort  sin  stora  trumma  till 
Thomas men Sr Anice förklarade för 
honom att den var på tok för stor för 
oss  att  ta  med på  flyget  hem.  Han 
stod  emellertid  på  sig  och  tillslut 
kom vi fram till kompromissen att vi 
skulle  ta  med  trumman till  klostret 
som  lån  och  sedan  skulle  han 
tillverka en ny trumma till Thomas i 
mindre portabelt format och komma 
med  den  till  oss  dagen  innan  vi 
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skulle  lämna  Khunti .  
Vi  tvivlade  väl  på  detta  en  aning...
Men  dagen  innan  avfärd  sa  dök 
Birsa  (som  han  heter)  upp  på  en 
cykel  med  en  nytillverkad  trumma 
på pakethållaren. Vara hakor föll till 
marken och ett  par  tårar  trillade på 
min  kind.  Han  hade  avslutat 
tillverkningen  av  trumman  kl  6  på 
morgonen  och  sedan  satt  sig  på 
cykeln  de  4  milen  och  cyklat  i  4 
timmar  in  till  Khunti.  Som tur  var 
hade vi  handlat  lite  sjalar  till  Birsa 
och  hans  fru  (Ramdis  och  Motys 
pappa och mamma) att  skicka med 
honom hem som gengåva. Det bästa 
var  att  han  var  spiknykter  denna 
gång  och  vi  uppmanade  honom att 
fortsätta  vara  nykter  for  sin  familjs 
skull.  
I  Khunti  hade  vi  en  underbar  tid. 
Ungarna lekte flera timmar varje dag 
med  tjejerna  på  skolan  och 
framförallt  med  dem  som  bor  på 
hostel  där.  Vi  kom  fram  till  att  vi 
ocksa skulle ta hand om lilla Motys 
skolgång och välmående genom att 
också  sponsra  henne .  
Vi  hann  med  ett  flertal  sång, 
dansshower,  julspel  mm.  En  riktigt 
kul eftermiddag var nar vi gick och 
shoppade  tillsammans  med  Moty 
och  Ramdi.  De  fick  nya  kläder 
uppsydda  och  tvål,  schampo, 
tandkräm mm.  Lilla  Moty  önskade 
sig även en plastspann för att kunna 
sköta  sin  tvätt  av  kläder  och  sin 
hygien.  
Vi hade ju även med en stor resväska 
med  sjukhusmanicker.  Bla  EKG-
utrustning, en pulsoximeter, otoskop, 
oftalmoskop, en centrifug som blev 
väldigt uppskattad eftersom de bara 

hade en handdriven innan. Detta var 
bara några av de saker vi kånkat med 
oss så det var skönt att lämna de 25 
kilona bakom oss...

Nåväl, en vecka gick alldeles for fort 
och det  var  dags  for  det  grymma 
avskedet.  Alla  kom...  Ashas  familj 
och  vänner,  Ramdi  och  Moty  alla 
hostel-flickorna  och  alla  nunnorna. 
Vara  hjärtan  brast  i  tusen  miljoner 
bitar och alla grät. Ramdi kastade sig 
om  halsen  på  Lena  och  Asha  var 
otröstlig...
Detta  är  det  värsta  med att  åka till 
Khunti  -  att  behöva  lämna  Khunti 
igen...

Snart  fortsätter  vi  mot  Mysore  och 
Kodagu i  bergen.. .  

/Björn

MONGOLIET – 
YUNNAN – TIBET: 3

Yunnan - Tibet

Flygresa  Peking  –  Kunming. 
Därefter bussresa till Xinping, vilket 
blir vårt första stopp i
Yunnan. Ungefär en mil härifrån går 
första deltävlingen i Yunnan festival. 
Det  är  sjätte  året  som  detta 
arrangemang  går  av  stapeln.  I 
Yunnan lever 26 av Kinas 55 olika 
minoritetsbefolkningar. Innan vi åker 
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till  tävlingen  besöker  vi  daifolket  i 
en  av  deras  byar.  Det  är  Roys  60-
årsdag och vi har tur som hittar en 
liten butik i byn där vi får tag i en 
helflaska öl för 2 kronor. Presenten 
är räddad.
Väl framme vid TC inser vi  vilken 
folkfest Yunnan Ol-festival har blivit 
med åren.  Längs vägen ner  till  TC 
finns  det  möjlighet  att  handla  det 
mest otänkbara i matväg.
Även en och annan kycklingdel och 
melonskiva. Väl framme möts vi av 
tusentalet människor som vandrat hit 
för  att  glädjas  med  varandra  samt 
titta  på  oss  och  våra  konstigheter. 
Den dagen då vi får en sådan publik 
på  en  OL-tävling  i  Europa  har  det 
hänt något stort.

Nästa  tävling  går  utanför  staden 
Yuxi,  där  vi  övernattar  och  sedan 
återvänder till Kunming för flyg till 
Lijang – Kinas Venedig.
Från  flygplatsen  i  Lijang  gör  vi 
direkt en avstickare på ett par dagar 
till Lugi lake.
Vi  åker  i  korta  bussar  med 
specialkylning  av  bromsar.  Med 
jämna mellanrum stannade man för 
att fylla på vatten till bromsarna. Det 
var en lång, ringlande och tröttande 
resa  över höga berg  med fantastisk 
utsikt över Yangtsifloden. 
I Lugo Lake lever Mosuofolket som 
är ett av de få folk som lever i 
matriarkat – samhälle styrt av 
kvinnor

The Mosuo people living  here  still 
keep   their   matriarchal   society 
system.  The  "Axia  visiting 
marriage''  system  (actually  no 

marriage   system  at  all)is  called 
the fossil for the study  of  
the  development  of  the human 
being society .The members of the 
big  matriarchal  families  live  in 
harmony, love dearly and care for 
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one  an  other.  The  Axia   couples 
live  in their own mothers' houses 
without a real family life are  less 
burdened economically. They free 
themselves  from  such  worries  as 
daily  housework, quarrels and the 
obligation of a  husband-and-wife 
relationship.  Here,  a  colorful 

ethnic custom painting, is an ideal 
place  for  traveling,  holidays, 
recuperation  and  scientific 
research.  Welcome  to  the 
beautiful,  mysterious  and 
romantic  "Oriental  Women-
governed kingdom."

Efter en dag med fin orientering, en 
trevlig fest på kvällen och god sömn 
var  det  dags  att  göra resan tillbaka 
igen.  Efter  önskemål  från  många  i 
gänget  tog  chaufförerna  det  lite 
lugnare i backarna. Trots det hade vi 
en buss som la av och en som fick 
punktering.
Väl framme i Lijang kändes det bra 
att få bo på ett 5 stjärnigt hotell bara 
tio  minuters  promenad  från  gamla 
stan.
Lijang  –  Kinas  svar  på  Venedig  – 
blir  lite  av  en  kulturchock  för  oss. 
Hittills har vi varit långt från andra 
turister.  Här  är  det  massor.  Mest 
kineser  men  även  en  del 
västerländska.
Gamla stan är fantastiskt vacker med 
många  små  kanaler.  Här  får  vi 
uppleva en väldigt rolig orientering i 
de gamla kvarteren.
Färden  går  vidare  mot  Shangri-la 
som  ligger  vid  gränsen  mot  Tibet. 
Stadsorientering igen – 3200m öh.
Vi kryper  högre och högre upp – i 
alla fall en del av oss. Vi har tur att 
höra  till  de  31  lyckliga  som  drar 
lotten  att  få  flyga direkt  till  Lhasa. 
Dom  som  hade  otur  fick  flyga 
tillbaka  till  Kunming  och  ta  flyg 
därifrån nästa dag.
Lhasa är en av de märkligaste städer 
jag  upplevt.  Så  mycket  religion,  så 

mycket tiggeri, så mycket tempel, så 
mycket  marknadshandel,  så  mycket 
cykeltaxi,  så  mycket  yaksmör,  bilar 
som  var  så  viktiga  att  man  snabbt 
blev  klar  över  att  inte  ens  tänka 
tanken att dom skulle ta någon som 
helst hänsyn till gående. Här besökte 
vi  bl.a.  Dalai  lamas  Portala  palace 
med sina 999 rum. (vi var inte i alla) 
och  Jokhang  tempel  –  tibetanernas 
viktigaste tempel.
Livet präglas av buddism och yaken. 
Utan yaken skulle Tibet stanna. Den 
är  en  riktig  slitvarg  på  dessa  höga 
höjder och när den väl slitet färdigt 
använder  man allt  av  den till  olika 
ändamål.
Här börjar höjden göra tillslag. Vi är 
på 3600m. Det är en hel del i gänget 
som  lider  av  höjden  och  får  leva 
dagarna här med extra syre på tub.
I  Lhasa  blir  det  parkorientering 
nedanför Portala palace – häftigt.
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Nu när vi hade klarat av att flytta på 
kroppen på den här höjden var det 
dag för nästa utmaning. Dags för 
världsrekord. Vi åkte till Yangpachen 
Hot Spring – 4300m öh. Vi passade 
på att ta ett dopp medan några andra 
ritade en karta och gjorde i ordnig en 
ol-bana. Sen sprang vi som kunde. 
Det var inte långt men för en 
nybörjare på den höjden kändes det 
inte för kort. 
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Efter  fyra  upplevelserika  dagar  i 
Tibet var det dags för återfärd. Flyg 
till  Peking  -  en  stad  i  kanske  för 
mycket och snabb förvandling – där 
vi besökte Förbjudna staden, åkte ut 
och trängdes med tusentals andra på 
kinesiska muren samt handlade lite. 
Sen hade det plötsligt gått 4 veckor 
och vi  flög hem.  Ja  så  var  det  där 
med brotten också.  Dom som hade 
genombrott i Mongoliet hade det där. 
När det gäller andra brott var det en 
norrman, jag kommer inte ihåg vad 
han  heter,  som  sprang  Yunnan  – 
festival tävlingarna med gipsad arm 
och  dessutom  vann  alla  etapperna. 
Det  hade  jag  inte  ens  klarat  med 
gipsat ben.

Rolf och Maj-Britt

Allehanda från Koarp
eller

”Mellan hornen”

Uthyrning . . . . . . . . . . . . 
Bokningsläget för vår klubbgård ser 
bra ut så här tre månader in på året. 
Noterbart  är  att  av  totalt  tio 
bokningar  är  fyra  danska 
orienteringsklubbar.  Svenska 
orienteringsklubbar  däremot  är 
sällsynta  gäster  i  Koarp.  OK 
Skogsfalken gästade oss år 2004 och 

Tetra  Pak  IF  arrangerade 
”företagsorientering”  med 
övernattning  i  september  månad  år 
2005. 
Det  skrala  intresset  från  svenska 
orienteringsklubbar  beror  sannolikt 
på  ”uppdateringsnivån”  av  våra 
kartor kring klubbgården.

Spårröjning . . . . . . . . . . . .
Lördagen den 2 december 2006 var 
det  ”spårröjardag”  i  Koarp.  Med 
inhyrda  specialverktyg  samt  spade, 
spett  och såg tog sig en liten skara 
entusiaster  itu  med  nödvändigt 
röjningsarbete. Glädjande var att tre 
skidåkare  från  IFK  Helsingborg 
hörsammat  kallelsen  och  deltog  i 
arbetet.

Snön då? . . . . . . . . . . . . . . 
Jo, det kom snö denna säsong också 
men  inte  i  den  omfattning 
spårröjarna  hoppats  på.  Under  två 
helger  var  det  så  där  lagom hyfsat 
för  de  åkare  som inte  är  rädda  om 
skidorna.  Helgen  den  27  och  28 
januari  stod  det  10  bilar  på  vår 
parkering  och  uppskattningsvis  20-
25  skidåkare  kämpade  i  ett  rejält 
skarföre.  Snön  töade  dock  bort  på 
några dagar vid båda tillfällena.

Bernadottedesign . . . . . . . . . .
I  en  nyligen  utgiven  bok,  Svensk 
Industridesign  (Lasse  Brunnström, 
Prisma),  finns  en  artikel  om 
Bernadotte  designade  snöskotern 
Sno-Tric. 
I artikeln kan man bl.a. läsa följande: 
Sno-Tric nu med Bernadottedesign!
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Sno-Tric  presenterar  i  år  en  ny  
tvåbands  snöskoter,  SC-20.  Hans  
Sjöholm  på  Allied  International  
Designers  Ltd.  (VD  Sigvard  
Bernadotte) har ritat den linjerena  
huven.  Under  skalet  döljer  sig  
emellertid  en  veteranskoter,  CS-2.  
Välkänd,  hårt  beprövad,  
långtidstestad  under  svåra  väder-  
och  terrängförhållanden.  Kanske  
den  mest  pålitliga  av  alla  skotrar  
som finns att välja på idag.
För någon månad sedan såg jag ett 
TV-program  om  ett  museum  med 
temat  Bernadottedesignade  föremål. 
Ägaren till museet efterlyste just en 
Sno-Tric snöskoter som han önskade 
tillföra museet.
Men Sno-Tric!!! Det är ju en sådan 
skoter vi har i ladan. Se bild. Här har 
ju klubben ett gyllene tillfälle att 
bidra med ett föremål till ett museum 
och få lite PR och kanske en liten 
slant för något som vi inte använder. 
(Jag har obekräftade uppgifter om att 
vi plockar reservdelar från 
”museiföremålet”).
Klubben och skidsektionen bör 
verka för att kontakt tas med museet.

Koarpsdagarna . . . . . . . . . . .
Årets Koarpsdagar arrangeras den 12 
maj  och  den  15  september. 
Klubbmedlem,  var  vänlig  notera 
datum i kalendern och möt upp.  Du 
behövs!

Koarpsgruppen

Macke 
 

O-Ringen 2008

Sommaren 2008 är det dags för O-
ringen  i  Sälen.  Då  erbjuds  alla 
deltagare  ett  boende  i  stugor, 
lägenheter  eller  hotell.  Det  finns 
boende  till  alla,  mellan  4  till  10 
bäddar  per  enhet.  Priset  är  satt  till 
350-495  kr  per  bädd  och  vecka 
under  perioden  19  juli  till  26  juli 
2008.  De  vill  helst  att  man  bokar 
klubbvis och det kan man göra redan 
nu.  Den  här  förhandsbokningen  är 
inte bindande.
I  styrelsen beslutade vi  att  göra en 
sådan  här  bokning.  Vi  utgick  från 
årets  anmälningar  och  har 
förhandsbokat  45 platser.
I  september  kommer  en  boknings-
bekräftelse  och  då  blir  anmälan 
bindande och man betalar in en del 
av summan för sitt boende.
Ni som vill vara med på detta skall 
senast 31 augusti anmäla ert intresse 
till Helena Åhlin på tel. 29 81 96 
eller via mail 
ahlin@zeta.telenordia.se
/Helena 

mailto:ahlin@zeta.telenordia.se
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Gösta Spogardh död

När dåvarande OK Kärnan år  1964 
köpte gården i Koarp och gjorde den 
omfattande  renoveringen  var  Gösta 
en  av  de  drivande  krafterna.  Han 
svarade  med  sin  yrkeskunskap  för 
det  ansvarsfulla  arbetet  med  allt 
markarbete  som  behövdes  – 
grävning av många meter diken och 
avloppsledningar  från  omklädnings-
rum och kök hela vägen ner till söder 
om  parkeringsplatsen,  dränering  av 
dåvarande sankmark som låg mellan 
ladan och berghällen etc. Ett oerhört 
jobb som sköttes med stora kropps-
krafter och ett alltid glatt humör.
Med  sitt  brinnande  intresse  för 
orientering  och  sin  stilistiska 
förmåga  blev  han  en  trägen 
sportskribent  i  Helsingborgs  Dag-
blad,  med  orientering  och  skidor 
som specialitet. Varje helg fanns han 
på plats med skrivblock, penna och 
kamera och refererade från inte bara 
de  skånska  tävlingarna  utan  även 
SM, landskamper  och övriga större 
mästerskap.
Tyvärr började dock HD allt mer att 
satsa  på  andra  idrotter,  och  Gösta 
fick i mitten på 90-talet inte längre in 
några artiklar.
För  HSOK  har  han  betytt  mycket 
förutom sitt arbete med Koarp. Inte 
minst tack vare hans många positiva 
artiklar om klubben. Särskilt värnade 
han  om ungdomarna,  ännu  vandrar 
årligen ett vandringspris, instiftat av 
Gösta, till  bästa ungdom i klubben. 
Ett  attraktivt  pris  att  erövra  bland 
våra yngre.

Efter  en  längre  tids  sjukdom avled 
Gösta  den  12 april,  75  år  gammal, 
och vi som hann lära känna honom 
väl kommer att minnas honom med 
stor saknad.
/Martin Frohm

LOPPIS 2007
Söndag 24 juni
Den av årsmötet valda gruppen och 
ett  antal  övriga  huvudfunktionärer 
rapporterar  att  läget  är  normalt  och 
under kontroll. Vår ”bruttopersonal-
förteckning” innehåller ca 250 namn 
som alla är grundplacerade på någon 
viss funktion i organisationen.
Några namn + tel.nr kan vara extra 
viktiga inför 2007:
Bengt Lundh, ansvarig loppisgr. 
0703-728845
Jonas Åhlin, personal 0704-183541
Sven-Eric Eriksson, personal 0730-
702245
Anders Lorentzon, marknads-
platsen 0703-939856
Roy Owesson, samordning 0708-
251359
Barbro Norrestam, kassör 93441

Stationsansvariga (i något fall endast 
förslag):

1) Lampor/Mattor - Macke 
Selander

2) Konst - Dag Lewis-Jonsson, 
Bengt Andersson 

3) Möbler – Rolf Gustavsson, 
Håkan Johansson, Thomas 
Almkvist

4) El/Teknik – Jan Lagerlöf, 
Lars-Göran Frisell
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5) Sport/fritid – Jan Nilsson, 
Anders Nilsson

6/7) Bättre saker/Auktion – 
Lisbeth Dahl, Gull-Britt 
Lundh

8) Böcker – Lars Vernersson, 
9) Husgeråd – Maj-Britt 

Gustavsson, Maria Hjort, 
Annika Johansson

10)Skor/väskor – Tommy Jürgen, 
Lena Svensson

11)Kläder – Anki Benngård, Eva 
Dahl

12)Duk/gardin – Gulli Åkesson, 
Lena Henriksson

13)Servering – Laila Pettersson, 
Lotta Lidman-Almkvist

14)Parkering – Thomas Wallin, 
Lars-Gunnar Jannesson, Ulf 
Öhgren

15)Lotterier – Tor-Eve 
Bengtsson, Jörgen Forsberg

Alla behövs på loppisdagen. Hör av
dig till Jonas, Roy eller Sven-Eric
om du är osäker på vilken grupp som 
du är med i.

Stora last/flyttdagen
tisdag 19 juni
Här  behövs  nya  starka  yngre 
förmågor som kan hugga i lite extra. 
Vi  räknar  med  att  starta  lastningen 
på Romare kl.  16.15 och brukar då 
vara  färdiglastade  före  kl.  19.00. 
Personalbehov ca 25 st (varav 10 st 
fortsätter till Koarp). Före kl. 17.30 
behövs  minst  6  personer  på  Koarp 
för bl.a tältresningar och lossning av 
de första släpen. 
Vid  lossning  av  stora  lastbilen  på 
Koarp  är  personalbehovet  minst  15 

inkl.  de  som  redan  finns  där. 
Frivilliga till  ”stora  flyttdagen” kan 
anmäla sig till Jonas eller Sven-Eric 
snarast, för sen måste de komplettera 
med  icke  frivilliga  tills  behovet  är 
fyllt.
/Samordnaren 

Kretsmästerskap i 
Nattorientering

Fredagen  den  13  april  bjöd  IS 
Skanne  in  till  Kretsmästerskap  i 
Nattorientering  vid  Skånska 
Makadam i södra Åstorp. Det var en 
ljuvlig vårkväll och det var inte utan 
att  vi  undrade  om  det  verkligen 
skulle hinna bli mörkt till första start 
klockan  21.  Men  efter  halv  nio 
skymde det fort och när vi stod vid 
starten  omslöt  mörkret  oss.  Totalt 
startade  ett  60-tal  löpare  varav  13 
HSOK:are.  Speciellt  god  represen-
tation  hade  klubben  i  H21-klassen 
där 6 av 8 löpare var från Helsing-
borg.

Den stigrika skogen, med varierande 
öppen  och  tätskog  passade  väl  för 
nattorientering.  Banorna bjöd på ett 
par  kluriga  kontroller  och  de  sista 
skärmarna  var  placerade  varierande 
uppe  och  nere  i  backarna  vid 
Tingvalla  motionsspår.  Så  på 
upploppen kändes tröttheten rejält  i 
kroppen  trots  att  banorna  var  rätt 
korta.
Efter  målgång  blev  det  lite 
vägvalsnack,  dusch  och  en  fika 
innan  det  blev  prisutdelning. 
Klubben  fick  en  kretsmästare  i 
Joakim  Sjöberg  som  vann  H12. 
Grattis! Utöver det lyckades vi bärga 
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6  pallplaceringar  och  framför  allt 
fick vi njuta av en skön vårkväll och 
ett trevligt arrangemang.
/Sara W

H12 1. Joakim Sjöberg, HSOK 
2. Wiktor Svensson, HSOK

H21 1. Erik Alnervik, IS Kullen
2. Niclas Eckhoff, HSOK

H40 1. Tjopen Svensson, HGIF
2. Björn Svennson, HSOK

H55 1. Agne Bengtsson, 
    Kompassen
2 Torsten Ericsson, Silva
3. Leo Lövdahl, HSOK

D21 1. Emelie Olsson ,
    Kompassen
2. Sara Wallin, HSOK.

Klubbmästerskap i 
orientering

17 april,  i  samband  med  en  krets-
träning,  hölls  klubbmästerskap  på 
Hallandsåsens  sydsluttning  i  lite 
kylslaget  väder.  Patrik  Johansson 
hade  strängat  tuffa  banor. 
Uppslutningen  var  väl  inte  100-
procentig men denna säsong så hölls 
åtminstone  ett  KM.  Det  är  kanske 
läge  att  diskutera  hur  KM  skall 
arrangeras  och  marknadsföras. 
Nåväl, här kommer resultaten:

D14
1 Ebba Roos 34:02
2 Anna Åhlin 39:39

D16
1 Ebba Hjort 51:31

D17-34
1 Sofie Petersson 40:08

2 Josefin Eriksson 54:56

D35-49
1 Ewa Roos 35:34

D50-64
1 Lisbeth Dahl 41:06

H12
1 Axel Schultz 21:54
2 Wictor Svensson 25:25
3 Dennis Rudqvist 31:28
Joakim Sjöberg ej godk

H17-34
1 Mats Nilsson 50:14
2 Lennart Carlsen 53:40
3 Viktor Stensson 59:22
4 Erik Alnervik 1:00:58
5 Fredrik Hjort 1:01:23
6 Felix Alnervik 1:05:52
Niclas Eckhoff ej godk

H50-64
1 Ola Nordtorp 50:43
2 Torbjörn Lage 52:44
3 Rolf Gustafsson 59:07

H65-
1 Rune Isaksson 51:00
2 Eskil Olofsson 1:11:29

Tävlingsstatistik
Jag  har  tagit  över  rollen  som 
statistikförare  och  en  sammanställ-
ning  över  vårens  poängskörd  finns 
på  sidan  22.  Tanken  är  också  att 
publicera  fullständig  statistik  på 
hemsidan  samt  i  Pålsjö.  Jag  vill 
därför påminna om att om ni tävlar 
utanför  Skåne  eller  springer  t.ex. 
terränglopp i HSOKs namn att lägga 
en lapp i statistikfacket i Pålsjö eller 
maila  till  ahlin@zeta.telenordia.se 
eller på annat sätt meddela mig.

mailto:ahlin@zeta.telenordia.se
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/Jonas Åhlin
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Pålsjölägret

Lördagen den 25 november bar  det 
för  de  äldre  ungdomarna  av  till 
Örkelljungas klubbstuga för träning i 
Per  Nordahls  regi.  Det  bjöds  på 
vägvalsträning  på  en  bana  som 
skulle  springas  två  gånger  med två 
förbestämda vägval som man sedan 
jämförde.  Efteråt  bjöds  det  på  fika 
och teori. 

För de yngre ungdomarna väntade en 
intervallorienterings  bana  även 
kallad rally-OL. Hur det gick kan jag 
inte svara på men när vi kom tillbaka 
såg  all  som  varit  ute  på  rally-OL 
ganska trötta ut. 

Eftermiddagen  nalkades  och  för  de 
yngre väntade klassikern jaga ledare 
där det gäller att ta ledaren så tidigt 
som möjligt och då få så hög poäng 
som möjligt. Bland de äldre var det 
bara  Anton  som  inte  var  lite 
halvkrasslig och eftersom han skulle 
på 50-årsfest vilade alla andra för att 
klara morgondagens aktiviteter. 

På kvällen bjöds det  på Taco buffé 
och alla som varit ute och tävlat blev 
prisade  för  sina  insatser.  Mats 
Nilsson  tilldelades  även  ett 
specialpris, 4 liter schampo. Kvällen 
avslutades med lite lekar innan alla 
gick och la sig. Undantag fanns, de 
som  låg  i  närheten  av  Ebba  R 
somnade först när hon slutade prata. 

Dagen efter var det lägerkavle med 
tremanna  lag  där  man  sprang  vars 
två  sträckor.  Vi  som skulle  springa 

förstasträckan bestämde oss för att ta 
det  lite  lugnt  men  när  Mats  sedan 
annonserade att han tänkte möta oss 
blev det slut på lugnet.  Alla sprang 
som  galningar  på  Björn  Svensson 
utmanande bana och en del han även 
med  ett  bad  i  bäcken  som  skulle 
passeras. Kavlen flöt på och fick en 
rafflande  avslutning  med  alla  lag 
inom  två  minuter.  Stor  eloge  för 
jämn  lag  indelning  trots  vissa 
problem att få ihop matten. 

Tillsist  vill  jag tacka alla som varit 
med och hjälpt till att arrangera för 
ett mycket bra läger och jag hoppas 
att det blir en repris nästa år med lika 
många  deltagare  och  lika  mycket 
rolig träning. 

// Viktor Stensson 

Ungdomsledare
Mia och Mats Nilsson 
240716
Jan Nilsson 
152879
Björn Svensson 
204105
Glöm inte skriva  upp dig på 
fikalistan!  !!   

Våren /hösten 2007
U serien:
2  september       Härlövs IF
23 september      Tyringe OK
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NSI:
5  maj  - Helsingborg
17 maj - Örkelljunga FK
29 maj - Tockarps IK  (kväll) U-cup

27 augusti -  FK Boken  U-cup
15 september - OK Kompassen  

     U-cup

Ungdomscupfinal, ungdomens 7-
manna och ungdomsnatta

13 oktober            Lunds OK
14 oktober

Till dessa tävlingar behöver vi hjälp 
av er föräldrar. Inför varje tävling 
kommer vi att sätta upp en 
anmälningslista där du som förälder 
kan anmäla dig. Följande saker kan 
du hjälpa till med:

Transport
Följa våra ungdomar i u-klasserna

Läger och resor 2007

26-27 maj 
HSOKs ungdomsläger + 
juniorer. 
Kostnad 100 kronor

9-10   juni
NSI-läger FK Boken. 

18-21 juni  
Breddläger 11-14 år 
Ungdomsgruppen tar ut. 
Kostnad 500 kronor

25-29 juni 
Breddläger 13-16 år 
Ungdomsgruppen tar ut. 
Kostnad 500 kronor 

19-22 juni  
USM-läger. Uttagning genom 
Skof. Klubben betalar.

9.12 augusti 
GM-läger. Uttagning genom 
Skof. Klubben betalar.

Klubben kommer dessutom att 
ställa upp på följande kavlar:

Hallandsstafetten ( mars)
7-manna ( april )
DM-stafett ( september )
10- mila ( april )
Ungdomens 10-mila ( augusti )



HÅSESOCKEN 24

Tävlingsstatistik 2007
Så har vårens tävlingar kommit en 
bit på väg och i år var det ingen snö i 
vägen. Många HSOK-are har varit 
ute i skogen och hunnit samla ihop 
en hel del poäng.

Resultatställning t.o.m 22 april.
 
Plac Namn Poäng Ant 

tävl
Ant 
segr

1 Rune Isaksson 968 11 6
2 Anna Åhlin 925 10 3
3 Niklas Olofsson 922 12 1
4 Lisbeth Dahl 916 11 3
5 Roy Owesson 911 13 1
6 Josefine Nilsson 803 10
7 Mats Nilsson 798 8 7
8 Ewa Roos 723 8 4
9 Ola Nordtorp 689 10
10 Sven-Eric Ericson 654 9
11 Fredrik Hjort 603 10
12 Torbjörn Lage 602 9
13 Helena Åhlin 599 10 1

Ebba Roos 599 7 2
15 Niclas Eckhoff 564 7
16 Viktor Stensson 545 9
17 Solvey Bergdahl 511 8
18 Johannes Henriksson 482 6
19 Joakim Sjöberg 401 6 1
20 Edith Borg 377 6 1
21 Jonas Åhlin 367 11 2
22 Stefan Norrestam 306 8
23 Åke Åkesson 294 5
24 Elias Henriksson 253 6
25 Thomas Svensson 230 3 1
26 Fredrik Persson 228 3
27 Björn Svensson 210 3
28 Astrid Henriksson 205 4 1
29 Axel Schultz 204 4 2
30 Ida Frisell 153 3 1
31 Magnus Johannesson 148 2
32 Lovisa Thorneman 144 2
33 Mattias Nilsson 142 4
34 Malin Thorneman 137 2 1
35 Dennis Rudqvist 134 4
36 Wictor Svensson 109 4

Barbro Norrestam 109 8
38 Rolf Gustafsson 108 4
39 Stig Johansson 101 2
40 Nils Sjöholm 97 2
41 Joel Lewis-Jonsson 93 3
42 Patrik Johansson 90 2
43 Mats Ranbro 84 2

Plac Namn Poäng Ant 
tävl

Ant 
segr

44 Carolina Nilsson 80 5 1
45 Dag Lewis-Jonsson 76 6
46 David Frisell 75 3
47 Josefin Eriksson 73 1
48 Tommy Peterson 69 1
49 Astrid Johannesson 66 1
50 Ulf Öhgren 65 1

Humle Rosenkvist 65 1
Emma Norrestam 65 1

53 Tor-Eve Bengtsson 54 1
54 Bo Öhgren 53 2
55 Lovisa Forsberg 50 2 1
56 Linda Ranbro 46 1

Louise Drenth 46 1
58 Anna Hermansson 33 3
59 Jonatan Lage 25 1

Ellen Rosenkvist 25 1
61 Hanna Sjöberg 23 3
62 Eskil Olofsson 19 1

Hanna Norrestam 13 4
64 Elin Nilsson 9 1
65 Kurt Pålsson 5 5

Maj Jönsson 5 5
Rickard Henriksson 5 5 1

68 Anne-Marie Frisell 3 3
Per Rudqvist 3 3

70 Okänd 2 2 1
Andreas Eckhoff 2 2
Jörgen Forsberg 2 2
Dieter Eckhoff 2 2
Peter Schultz 2 2 1
Henrik Olsen 2 2
Jenny Gustafsson 2 2

77 Ulla Öhgren 1 1
Robert Bertilsson 1 1
Marie Palmgren 1 1
Wilma Nordkvist 1 1
Nikolina Nordkvist 1 1
Kasper Nordkvist 1 1
Håkan Nordkvist 1 1
Elvy Jönsson 1 1
Karin Åhlin 1 1
Lotta Sjöberg 1 1
Eva Dahl 1 1
Marie Nilsson 1 1
Frida Månsson 1 1
Monica Eckhoff 1 1
Lars-Göran Frisell 1 1
Nils Johannesson 1 1
Sandra Bauman 1 1
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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.

15.Pålsjögruppen
16.Anna-Karin J
17.Fam. Anton Marmelid
18.Nils o Astrid  J
19.Fam. Marie Palmgren 
20.Storstädning
21.Fredrik Persson
22.Fam. Björn Svensson
23.Fam. Emma Larsson  
24.Fam. Humle Rosenkvist
25.Fam. Jan Nilsson
26.Tommy Petersson
27.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
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