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Ledare december 2008 
 
Snart Lucia? 
eller nu är det Lucia! Hoppsan, vart 
tog året vägen. Tror de flesta av oss 
känner samma tidsångest vid denna 
tid varje år. Ta därför ett par 
minuter, luta er tillbaka i fåtöljen, 
tänk tillbaka på alla roliga händelser 
som Ni faktiskt upplevt under året 
som gått. 
 
För klubbens del har vi under hösten 
bl.a upplevt DM-stafett på Koarp, 
ett nytt väl genomfört HSOK-
arrangemang på nyreviderad karta, 
bra banor (trots Länsstyrelsens krav), 
ny tävlingsledning dock med 
garvade medhjälpare. Två incidenter, 
en felnavigerad ungdom och fyra 
ungdjur på rymmen, slutade också 
lyckligt denna dag. TACK ALLA! 
 
Tävlingar , Resultat 
Klubben har som vanligt haft många 
deltagare vid många utombys 
tävlingar, dock finns det alltid plats 
för fler. Framgångarna för våra 
ungdomar fortsätter och många har 
blivit uttagna till att representera i 
mästerskapstävlingar. 
Att vi som breddklubb tillhör TOPP 
3 i Skåne fick vi åter bekräftat vid 
årets 4-klubbs. Alltså kvar i grupp A 
= högsta divisionen. 
 
HSOK:s Veteraner 
Utöver deltagande i vanliga 
tävlingar, arrangerar dessa ärrade 
kämpar tillsammans med likasinnade 
i  NV kretsen, varannan onsdag 
ibland lite annorlunda OL. Minns i 
oktober en ”Fågelholks-OL” i 

Pålsjö, där ”skärmen” var en 
fågelholk och ”stiftklämman” var att 
ange formen på ingångshålet. Detta 
kan man väl kalla kreativ 
åldringsvård? 
 
Koarpsdagen som försvann 
skulle 2008 ersättas med arbetsdagar 
som tyvärr blivit arbetstimmar. 
Endast ett fåtal medlemmar har 
under året visat Koarpsgruppen sitt 
intresse. I samarbete genomförde 
koarps-och skidgruppen den 
sedvanliga spårröjningen, lördag 
15/11, med endast 6 medlemmar. 
Kära medlemmar, tänk till och vädra 
Era åsikter framöver. 
 
Ekonomi 
När endast några veckor återstår av 
2008, kan vi ana att resultatet på 
sista raden för året kommer att visa 
en balanserad nivå. Detta kan vi i 
stort tillskriva en oförutsedd ( ej 
budgeterad) utdelning på våra aktier 
i bingoallianserna. Hotande stora 
driftskostnadsökningar för Pålsjö 
kommer vi delvis att kunna mota 
genom en installation av en 
luftvärmepump under december 
2008. 
För 2009 föreslår styrelsen nya 
”Ekonomiska bestämmelser”. 
Förslaget presenteras på infomötet i 
samband med Luciafirandet torsdag 
11/12. Beslut fattas på årsmötet i 
januari. 
 
Vad händer 2009? 
för var och en gäller att sätta upp 
sina egna mål, träna mer/mindre, 
tävla mer/mindre, öka/minska 

aktivitetsnivån osv. Livet går i 
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vågor därför är det också viktigt att 
man under resans gång känner efter 
och kanske ändrar (flyttar) sina mål 
för att livet ska bli maximalt bra. 
För klubbens del finns det alltid 
planer, stora/små där vi alltid hoppas 
att medlemmen känner sig delaktig 
och av den anledningen vill engagera 
sig. Att alltid hitta ”optimal” nivå 
kan vara svårt. 
 
 
Årsmöte måndag 26 januari 2009 
kl. 19:00 
Efter fastlagda stadgar, har styrelse 
och valda funktioner, att leda en 
ideell förening. Men vem är 
klubben? Svaret är enkelt ”Medlem-
marna”. Det är medlemmarna som 
anger färdriktningen och ger 
riktlinjer för ledningen i demokratisk 
ordning. Därför är det också viktigt 
att medlemmen deltager och får 
komma till tals. Ett högt deltagande 
vid årsmöte och föreningsmöte 
borde kunna tolkas som ett bra 
”klimat” i föreningen. 
Inför årsmötet har en valberedning 
till uppgift att föreslå kandidater till 
olika befattningar. mitt råd till Er, 
om ni blir tillfrågade, svara inte nej 
direkt, utan att först ställa er frågan 
VARFÖR INTE? Att arbeta ideellt 
kan faktiskt vara roligt, utvecklande 
och behöver inte vara jättetungt. 
 
 
Våra större arrangemang 2009 
Elitserie ”Sprint”, fredag 17/4 i 
Pålsjö skog.  
Tävlingsledare: Jan Nilsson 
Karta-banor: Tommy Petersson 
Elitstart kl. 15:30 

Publiktävling: Första start kl. 17:00 
Arrangemanget ingår i 10-mila 
Skåne med HSOK som 
huvudansvarig. 
 
 
10-mila Skåne 18-19/4 i Äktaboden, 
Riseberga.För tävlingsinformation se 
www.10mila.se. 
HSOK information via hemsidan. 
Informationskvällar ang 10-mila 
Skåne kommer att hållas i Pålsjö 
(även Sprinten): 
tisdag 3/2 kl. 19:00 – 21:30 
alla är välkomna, speciellt kallade 
bör/kommer att närvara. Fika. Gärna 
föranmälan på lista eller till Roy. 
torsdag 19/2 kl. 19:30 – 20:30 
löpande information, nya frågor, 
ingen anmälan 
tisdag 10/3 kl. 19:30 – 20:30 
löpande information, nya frågor, 
ingen anmälan 
torsdag 26/3 kl. 19:30 – 20:30 
löpande information, nya frågor, 
ingen anmälan 
tisdag 7/4 kl. 19:00 – 21:30 
slutinformation?, alla engagerade 
välkomna, fika, föranmälan 
OBS! Alla ideella timmar av 10-
milaarbete för våra medlemmar skall 
t.v. redovisas till Roy O eller Fredrik 
Hjort. För loggbok, gärna med 
datum och klockslag, typ av insats, 
bilersättningar o.s.v 
Medlemmar som (mot förmodan) 
redan nu vet att de har begränsade 
möjligheter att hjälpa till ring Roy 
0708-251359 alt. maila till 
dahl_lisbeth@hotmail.com 
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Loppmarknaden 20-21 juni (2009 
med kanonväder) 
Loppismöte med stationsansvariga i 
månadsskiftet april/maj, kallelse 
kommer. 
Loppisflytt från Romare till koarp 
tisdag 16/6 från kl. 16:15 
Organisation – smärre ändring mot 
2008- ca 130 funktionärer. 
 
3 skåningar och 1 dansk 26-28 juni 
Nya tävlingsledningen aviserar: 
- ny huvudcamping Heden, Råå 
- fredag kväll, ”Sprintetapp” på nya 
Pålsjö skog 
- ny karta ”Triangelskogen-
Tallskogsleden” 
- tävlingsorganisationen läggs ut på 
hemsidan, ca 100 funktionärer 
 
Avslutar med att tacka alla för Ert 
engagemang 2008 och ser med 
spänning fram mot 2009. 
 
En God Jul och riktigt Gott Nytt År 
till Er alla 
Roy 

 

Tryck: 
Nya Ljus Digitaltryckeri 
arkitektkopia 

Redaktör: 
Helena Åhlin 

Nästa manusstopp: 
Tors 2 april 2009 (gärna tidigare) 

Planerat utgivningsdatum: 
Tors 16 april 2009 

 

Sänd ditt bidrag till:  
Mail:  hajk.ahlin@telia.com 
Post:  Helena Åhlin, 042-29 81 96 
 Alnarpsgatan 19 
 256 67 Helsingborg 
eller  postfacket ”Håsesocken” 
 på Klubbstugan 
 
 
 
 

Stöd 
Helsingborgs Skid-och 

orienteringsklubb 
SPELA BINGO 

Spänning-Nöje-Gemenskap 
Söderbingo 

Södergatan 11, 042-135890 
 
 
 
 

 
Klubbinformation 
Adress: 
Helsingborgs Skid- och 
Orienteringsklubb. 
Dag Hammarskjölds väg 11 
254 33 Helsingborg 
042- 12 85 65 tisdagar 18-20 

Postgiro: 
Helsingborgs SOK 
38 95 85-1 
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Styrelsen: 
Ordförande:  Roy Owesson 
Sekreterare:  Helena Åhlin 
Kassör:  Barbro Norrestam 
Delegater: Lars-Göran Frisell 
 Dag Lewis-Jonsson 
 Eva Dahl 
 Josefin Eriksson 
Suppleanter: Sara Wallin 
 Fredrik Hjort 
 

 
 

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 
 

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 
hajk.ahlin@telia.com 
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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 
 

Sverigelistan 
Vill du gå in och kolla läget på 
Sverigelistan så är lösenordet: 
kafferep 
 
 

Loppmarknad   på 
Koarp 
Tiden går fort och innan vi vet ordet 
av så är det dags för loppmarknad 
igen. I dagsläget är det så att VI 
BEHÖVER MER PRYLAR. Ring 
042-143214 om du har saker att 
skänka. 
 

 
Vi önskar Sara och Thomas Lycka 
till i Singapore. 

Vår bästa tid är nu 
 
Den blöta snön slabbar i de 
prasslande boklöven. Marken som 
igår var nästan helt vit med torr och 
fin snö, när jag satte ut kontroller, är 
idag blöt och har tappat lite av 
stinget. Det känns skönt med stövlar 
och slippa bli blöt om fötterna. 
Bokträden står majestätiska i den 
glesa skogen och sikten är lång. 
Annat är det på vår och sommar när 
undervegetation och bokträden 
grönskar och marken är dekorerad 
med vitsippor. Då blir det tätare på 
något sätt. Pålsjö skog är en vacker 
skog och det gäller under alla 
årstider. Den är praktisk och 
lätthanterad. Mjuk att springa i. 
Inspirerade. Jag som en gång 
kommer från de stora skogarnas 
landskap och där man skulle kalla 
Pålsjö skog för en skogsdunge har 
lärt mig tycka om allt vad bokskog 
heter.   
 
Men nu går jag och plockar in 
skärmar efter dagens veteran-
orientering. Orienteringen är 
genomförd, deltagarna har duschat, 
fikat, snackat och åkt hem. Det har 
lägrat sig ett stilla lugn och jag kan 
utan hets samla ihop både mig själv 
och utsatta skärmar. Och mellan 
skärmarna kan jag låta tankarna löpa 
fritt. Det känns nästan som när jag 
var lägeransvarig för distriktets 
breddläger i gamla tider. När alla 
ungdomar lagt sig för att sova för 
natten och jag gick runt för att se att 
allt var i sin ordning, upplevde jag 
lugnet och stillheten som en skarp 



HÅSESOCKEN    7 

 

kontrast till dagens livliga lägerliv. 
Då som nu upplevde jag just den 
stunden som vår bästa tid. 
 
Att få vara med och fostra unga 
människor är en ynnest. Det finns 
inte mycket under himlavalvet som 
kan tävla mot tillfredställelsen av att 
ha gjort något gott för den 
kommande generationen. När man 
senare i livet ser dessa ungdomar 
fortsätta med sin sport och även fört 
den vidare på sina barn är det 
belöning nog för det arbete man en 
gång lagt ner. Men tyvärr är 
”svinnet” allt för stort. Många yttre 
intressen konkurrerar och de flesta 
tappar kontakten med orienteringen 
för gott. Medlemmar som vi mer än 
väl hade behövt i klubbarbetet. Går 
de till andra sporter eller intressen är 
det bra, men vi har ingen eller ringa 
uppfattning om var individerna tar 
vägen. 
 
Med det stora bortfallet på 
ungdomssidan måste man ha många 
i sin grupp när man börjar för att det 
skall bli tillräckligt många kvar i 
verksamheten. Men man måste 
också hålla hårt i dem. Kanske den 
moderna tekniken med Internet och 
SMS är för bräckliga som livlina för 
merparten av ungdomarna. Många 
kanske kräver ett personligt 
engagemang för att de skall stanna 
kvar mellan skärmarna. 
 
Jag har 11 kontrollskärmar att ta in. 
Det är inte många, det går snabbt, 
och snart är jag tillbaka på 
klubbgården igen. Som 
orienteringsklubb skulle här 

kanske ha varit orienteringsbanor 
varje vecka, kanske träningstävlingar 
som förr i tiden. Nu med tillgång till 
Sportident och bra kartmaterial 
borde motiveringen vara stor att 
komma för både ung som gammal. 
Vi kanske är som fotbollsspelare och 
golfare, som kan hålla på hur länge 
som helst bara det finns en boll 
framför dem. Sätt en karta i 
händerna på en orienterare och hon 
springer dit du vill. 
 
Jag sätter mig i bilen och andas ut en 
stund. Pålsjö skog är en mycket bra 
skog för nybörjarorientering och 
orientering på motionsnivå. En riktig 
bra skog att orientera i och kanske 
bli sugen på större äventyr med karta 
och kompass.  
 
Jag backar ut bilen, men måste 
stanna och gå ur, rutor och 
backspeglar hade immat igen i det 
fuktiga vädret. 
 
Bosse Öhgren 
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Helsingborgs SOK och 
Helsingörs SOK 

 

”Tre skåningar 
och en dansk” 

 
26 juni – 28 juni 2009 

      
Preliminär organisation 

 
Det kan tyckas att vi är ute i god tid 
men nästa år kommer bli ett 
fullspäckat år och därför väljer vi att 
redan nu gå ut med nästa års 
ansvars- och bemanningslista. 
 
Här nedan finner ni en preliminär 
bemanningslista. Du som står med i 
en grupp var vänlig meddela om du 
kan deltaga eller inte till respektive 
gruppchef. Senast den 1 mars vill vi 
att du har kontaktat din gruppchef. 
Efter detta datum kommer 
gruppchefen att ta kontakt med de 
som inte hört av sig.  
 
Tävlingsledningen hoppas att så 
många som möjligt hjälper klubben 
med att genomför ytterligare ett 
lyckat arrangemang. Finns du inte 
med i listan men kan tänka dig att 
ställa upp är du välkommen att 
kontakta någon av oss i 
tävlingsledningen. 
 
Tävlingsledning 
Torbjörn Lage 
telefon 042-22 32 14  
e-post: torbjorn.lage@peab.se 
 

Lotta Lewis-Jonsson  
telefon 070 172 63 50    
e-post: lottagabriella@hotmail.com 
Macke Selander 
telefon 070 388 70 79  
e-post: macke.selander@telia.com 
 
Banläggningsansvarig 
Tommy Petersson  
telefon 042-18 79 15    0706 434148 
e-posttommy.peterson2@comhem.se 
   
Banläggare meddelas senare 
 
Sekretariat, mål och Klagomål 
Sven-Eric Ericson  
telefon 042-20 57 47  
e-post: sven-eric.ericson@brinova.se 
 
Erik Backlund 042-29 82 11 
Markus Lorentzon 042-12 53 58 
Josefin Eriksson 042-13 00 33 
Rickard Segergren 042-21 17 83 
Jonas Åhlin 042-29 81 96  
Felix Alnervik 042-14 66 63  
 
TC-byggnation  
Kent Bornlinder  
telefon 042-26 15 02 
e-post: kent.bornlinder@minpost.nu 
 
Mats Nilsson 042-24 07 16 
Bengt Lundh 042-29 69 23 
Stefan Norrestam 042-934 41 
Björn Svensson 042-20 41 05 
Jan Nilsson 042-15 28 79 
Fredrik Hjort 042-18 33 82 
Niklas Olofsson 042-12 48 88 
Niclas Eckhoff 042-13 49 54 
Viktor Stensson 042-680 56 
Ulf Bengtsson 042-18 40 89 
Emil Bengtsson 042-18 40 89 
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Daniel Thuresson 042-701 11 
Per Rudqvist 042-22 96 39 
Dennis Rudqvist 042-22 96 39 
Torbjörn Melin 042-934 65 
Lennart Stensson 042-680 56 
 
Toa och dusch  
Lars-Göran Frisell 
telefon 042-29 23 15 
e-post: lgf@frila.se 
 
Dieter Eckhoff 042-13 49 54 
Bengt Borg 042-22 62 09 
Niklas Eckhoff 042-13 49 54 
Anton Marmelid 042-14 98 40 
Ola Nordtorp 0418-33 35 47 
Rickard Lämsä 042-12 41 30 
Anders Nilsson 042-14 34 23 
Andreas Eckhoff 042-13 49 54 
Peter Svensson 042-13 41 71 
Oskar Linde 042-   
 
Parkering och skyltning   
Jim Sjöberg   
telefon 042-13 36 01 
e-post: 
Göran Rosenkvist 
Lotta, Joakim o Hanna Sjöberg 
Humle Rosenkvist 042-14 03 73 
Rikard, Elias, Johannes o Astrid 
Henriksson 042-14 46 67 
Johan Nilsson 042-18 48 60 
Peter Schulz 042-18 11 77 
Axel Schulz 042-18 11 77 
 
 
Kontrollutsättning och bevakning 
Fredrik Persson   
telefon 042-12 82 72  
e-post: 
fredrik.persson31@comhem.se 
 

Magnus Johannesson 
+ respektive banläggare 
Anders Bengtsson 042-14 07 29 
Niklas Eckhoff 042-13 49 54 
Niklas Olofsson 042-12 48 88 
Magnus Håkansson 042-910 81 
Anton Marmelid 042-14 98 40 
Viktor Stensson 042-680 56 
Stig Johansson 042-23 65 11 
Erik Olsson 042-29 14 41 
Rune Isaksson 042-13 54 66 
Eskil Olofsson 042-15 59 50 
Mats Ranbro 042-12 37 70 
Waldemar Jönsson 042-29 13 79 
Sofie Pettersson 042-13 33 61 
Kurt Pålsson 042-15 18 87 
Marie Nilsson 042-28 34 01 
Magnus Erlandsson 042-18 19 89 
Sandra Baumann 042-13 33 44 
Jonathan Lage 042-22 32 14 
Lennart Carlsen 042-20 29 89 
Erik Alnervik 042-24 27 07 
 
Start  
Tommy Jurgén 
telefon 042-22 24 46 
e-post: tommy.jurgen@minmail.net 
  
Eva Dahl 
  
Anders Nilsson 042-14 34 23 
Niclas Cruze 042-12 20 55 
Anders Lorentzon 042-12 53 58 
Ann-Marie, Ida och David  
Frisell 042-29 23 15 
Hans Palmgren 042-16 03 13 
Björn Svensson 042-20 41 05 
Jan Nilsson 042-15 28 79 
Fredrik Hjort 042-18 33 82 
Marie Palmgren 042-16 03 13 
Ingrid Thorneman 042-13 41 71 
Jörgen Forsberg 042-20 23 10 
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Speaker  
Ulf Bering 
telefon 042-12 46 91 
e-post: ulf_ohgren@hotmail.com 
Vice speaker 
 
Öppna klasser  
Anki Benngård 
telefon 042-22 55 05 
e-post:  
Lena Nielsen 042-762 90 
Astrid Johannesson 042-22 22 79 
Nils Johannesson 042-22 22 79 
 
Resultat  
Dag Lewis-Jonsson 
telefon 042-14 39 51 
e-post: dag.lewis@telia.com 
Josefin Nilsson 042-24 07 16 
Sara Norrestam 042-934 41 
 
Barnpassning  
Mia Nilsson   
telefon 042-24 07 16 
e-post: 
matserik.nilsson@bredband.net 
  Emma Norrestam 042-934 41 
Ebba Hjort 042-18 33 82 
Maja Nilsson 042-24 07 16 
Anna Åhlin 042-29 81 96 
Ebba Roos 0708 366442 
Britt Marie Stensson 042-680 56 
Matilda Stensson 042-680 56 
 
Sjukvård  
Vakant  
Barbro Norrestam 042-934 41 
Karin Dahl 0045 60815023 
Priser  
Roy Owesson   
telefon 042-20 29 74 
e-post: dahl_lisbeth@hotmail.com 
 

Pressvärd  
Barbro Norrestam 
telefon 042-934 41 
e-post:  
 
Marketenteri  
Lena Svensson  
telefon 042-20 41 05 
e-post: cyber_baloo@hotmail.com 
Monica Eckhoff 042-13 49 54 
Maria Hjort 042-18 33 82 
Gull-Britt Lundh 042-29 69 23 
Inga-Britt Borg 042-22 62 09 
Edith Borg 042-810 66 
Barbro Johansson 042-14 68 35 
Emma Nilsson 042-14 34 23 
Else-Marie Nilsson 042-14 34 23 
Elvy Jönsson 042-700 21 
Martina Gabrielsson 042-29 82 11 
Emma Larsson 042-152206/160022 
Laila Pettersson 042-12 53 58 
Inga-Lill och Martin Rönér 
Elisabeth Lindgren 042-12 99 36 
Annika Lindgren 042-12 99 36 
Marie Schulz 042-18 11 77 
Patricia Brobeck 042-15 65 25 
Emma Norrestam 042-934 41 
Logi  
Rolf Gustavsson 
telefon 042-13 12 41 
e-post: rolf.maj-britt@wtnord.net 
Johnny Petersen 042-29 06 34 
 
Maj-Britt Gustavsson 042-13 12 41 
Åke o Gulli Åkesson 042-21 31 41 
Ewa Roos 0708 13 35 50 
Lisbet Dahl 042-20 29 74 
Tor-Eve Bengtsson 042-22 11 66 
Helena Åhlin 042-29 81 96  
Macke Selander 042-22 70 79 
 
Hälsningar 

Lotta, Torbjörn och Macke 
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Ett nytt kapitel 
Nu har ett nytt kapitel börjat, 
förberedelserna är över och nu är 
både Sara och Thomas i Singapore. 
Sara landande i tisdagseftermiddag 
och Thomas har varit här i fyra 
veckor. Tiden sedan Thomas åkte 
har gått jättefort både i Sverige och 
här hos Thomas. Kanske har vi inte 
saknat varandra så som vi trodde att 
vi skulle göra, men det är inte utan 
att det är underbart att vara 
tillsammans igen. 
Vi har emigrerat till Singapore för 
att bo här i tre år. (Eller heter det 
något annat när det är 
tidsbegränsat?) Det känns ganska 
overkligt att vi bor här, är skrivna 
här, att ni precis gott och lagt er när 
vår väckarklocka ringer, att det snöar 
hos er när vi svettas i solen och att 
det här livet är på riktigt. När jag 
flög hit kunde flygplanet lika gärna 
ha varit på väg till London eller 
Paris. När vi strosar på gatorna i stan 
eller går i någon av parkerna känns 
det som om livet här bara är till låns, 
och att flyget hem lyfter om några 
dagar. 
Singapore är ett vackert land, rent 
och grönt med stora gröna träd, 
prunkande buskar och färgglada 
blommor. Statsbilden är kontrastrik 
med små låga hus mitt ibland de 
moderna skyskraporna, en härlig 
tilltalande mix. Med 4,7 miljoner 
invånare på ön vars yta är drygt 
45x25 km så har man givetvis fått 
bygga en del på höjden, över 30 
våningar är inte ovanligt. Dock är 
jag lite förvånad över att det inte 

känns särskilt trångt här. I 
rusningstid är det väldigt mycket 
folk på gator, bussar och tåg, men 
det är inte kaotiskt. Det flyter på rätt 
bra. Biltrafiken är dock ganska 
intensiv, det är delvis enkelriktat och 
det är vänstertrafik, så det lockar inte 
att köra bil själv just nu. 
 

 
 
Den skånska vinterkylan (vi har hört 
att ni har fått snö) är utbytt mot 28 
grader och ömsom strålande sol och 
ömsom hällregn. Det svalkar skönt 
när det regnat en stund. 
Regnperioden varar till slutet av 
januari, och då lär vi vara vana vid 
både värme och sol. Det är lite lurigt 
med värmen. Inomhus är ofta 
airconditioneringen på och när man 
kommer ut slår värmen emot en. 
Skulle man då råka skynda sig upp 
för en trappa, så blir man lätt fuktig 
eller snarare blöt av den kvalmiga 
värmen. Att då återfå en torr känsla 
kräver nästan att man går in igen 
eller i alla fall pausar ett tag i 
skuggan. 
Detta är första brevet från Singapore, 
andra sidan jordklotet, vårt hem. 
Kram Sara & Thomas 
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Allehanda från Koarp 
 

eller 
 

”Mellan hornen” 
 
 
 

Uthyrning . . . . . . . . . . . .  
Året lider mot sitt slut och det är 
dags att summera årets uthyrning av 
klubbgården i Koarp. Vi har haft 
besök av idrottsföreningarna FIF 
Hilleröd Orientering, Strövelstorps 
Innebandyklubb, Fredensborgs OK, 
Ödåkra IF och Dansk Orienterings 
Forbund. Beträffande skolor har vi 
haft besök av Vittra på Landborgen, 
Folkuniversitetet, S:t Jörgens Skola 
och Sönderbalg Skola.  
Tyvärr har vi ej haft någon 
”långliggare” i år heller. T.ex. 
orienteringsklubb som hyr Koarp i 
samband med Skåne Påsken eller 
”utombys” orienteringsklubb som 
veckan före O-ringen hyr Koarp för 
att känna på den svenska terrängen. 
Denna typ av uthyrning ger lite extra 
klirr i kassan. 
 
DM stafett . . . . . . . . . . . 
Skånes DM Stafett avgjordes i 
Koarp söndagen den 14 september 
och jag och Agneta fick (läs, ruffade 
åt oss) uppdraget att sitta vid en 
kontroll och meddela tider till 
speakern på TC.  

Om jag skulle presentera 
orienteringssporten för någon som 
inte har en aning om vad orientering 
är skulle jag utan tvekan ta ut 
vederbörande till en kontroll, noga 
utvald, så att ”mystiken” i sporten 
kom till sin rätt. Se och uppleva när 
en löpare passerar kontrollen på nära 
håll utan att se den. Höra 
kommentaren när löparen åter-
kommer för att stämpla. Uppleva 
stressen när fyra till fem löpare skall 
stämpla samtidigt. Allt detta fick vi 
uppleva denna söndag. 
När vi kom tillbaka till TC var DM- 
tävlingen, frånsett några efterslänt-
rare, avslutad. Demonteringen av TC 
utfördes i rask takt och snart var allt 
lastat på släpkärror eller inburet i 
ladan. Använda utrymmen i 
klubbgården städade.  
När Tommy Pettersson och 
undertecknad som ”sista paret ut” 
tog en rundvandring på ”ägorna” 
kunde vi inte finna något som helst 
”skräp” som lämnats kvar efter detta 
förhållandevis stora arrangemang. 
Fantastiskt! 
 
Koarpsgruppen vill tacka samtliga 
funktionärer, ingen nämnd och ingen 
glömd, för ett synnerligen fint 
genomfört ”efterarbete”.      
 
 
Koarpsgruppen 
 
Macke  
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Julpynts frossa eller ett 
magiskt ljusspel? 
Trots sin begränsade yta känns 
Singapore som ett stort land, och då 
tänker jag just nu främst ur ett 
kulturellt perspektiv. Landet är 
mångfacetterat, med inflytande av så 
många olika folkslag och kulturer. 
Exempelvis har Singapore fyra 
officiella språk Engelska, Mandarin, 
Malay och Tamil, samt ett flertal 
olika religioner t.ex. Islam, 
Buddism, Hinduism, Taoism och 
Kristendom. För att få balans mellan 
religionerna har man delat upp så att 
landets officiella helgdagar är en mix 
av heldagarna i de olika religionerna. 
Nu drar det ihop till Julfirande, som 
tilldelats 1 1/2 helgdag. Det är redan 
mer än två veckor sedan man 
började pryda shoppinggatorna med 
juldekorationer. Den långa 
affärsgata, Orchard Road, förfaller 
vara huvudattraktionen, med 
belysning, rosetter, granar och 
girlanger i regnbågens alla färger. 
Vissa dekorationer snurrar runt och 
några dockor vinkar till publiken. 
Det är grant så det förslår och 
kamerorna går varma. 
På uteserveringarna och ur 
högtalarna längs promenadstråken 
spelas julmusik. Flera låtar kan 
urskiljas samtidigt och från stora 
videoskärmar på husens fasader gör 
man reklam för julens stora 
biofilmer. Den täta trafiken på gatan 
tutar lätt om någon inte är beredd när 
det slår om till grönt och i 
bakgrunden hör man ljudet från de 

närliggande byggarbetena. 
Ljudmattan är kompakt. Allt detta 
utspelar sig i 30 graders värme, 
strålande solsken och ett myller av 
sommarklädda människor. Det är 
ganska långt ifrån vår Skandinaviska 
jul-schablon, med tystnad, kyla, snö 
och små grå-röda tomtar. 

 

 
 
Dagtid får jag en känsla av att jag 
hamnat mitt i ett tivoli, men när 
kvällens svalka och skymning 
kommer, kan jag se det praktfulla 
och storslagna i den pråliga 
pyntningen, som sträcker sig längs 
gatan i nära 2 km. Det är den 29 
november och i morgon firar vi den 
första advent. Nedräkningen till 
julen har börjat och här är man redo. 
Thomas har köpt Blossa vinglögg 
och pepparkakor på IKEA, som tom 
säljer riktiga svenska julgranar. I 
morgon tänder vi ett ljus och tänker 
på er där hemma och hoppas att allt 
är bra hos er. Vi mår fint och tar 
nyfiket del av allt det nya här. 

Sköt om er! /Sara och Thomas 
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Hur är det att leva i en 
orienteringsbesatt 
familj? 
  
  Ja, var ska man börja? 
Vi kan väl börja med att det här med 
göra saker tillsammans på helgerna 
existerar överhuvudtaget inte alls, 
såvida det inte rör sig om att åka 
långt, långt ut i skogen. Efter 
avslutad tävling kan det möjligtvis 
bli aktuellt med ett restaurangbesök 
eller något annat.  
   
   De ger sig frivilligt oavsett om det 
är snö, minusgrader, ösregn, hagel, 
åska, ut i skogen för att ramla runt 
mellan stenar, mossar, gärden och så 
vidare, för att sedan komma hem och 
sätta sig vid matbordet och då tar 
alla återigen fram sina kartor för att 
analysera sina vägval. Det låter alltid 
likadant oavsett om de har befunnit 
sig på Kullaberg eller i 
Göingebygden. 
 
 

 
 
 
 

”Jo du förstår, att först sprang jag 
såhär (pekar på kartan) och sen vek 
jag av till vänster där för det bästa är 
ju att följa stigen, ja det ska man ju 
göra. Men när jag sedan kom hit så 
var det något som inte stämde ser 
du…”. 
” Ja det var den 47: an va? Kartan 
stämde helt klart inte där! Det var ju 
utsatt en beståndsgräns, men det såg 
jag då ingen… Nä, det får vi 
påpeka…”. 
 

 
 
”Jaja, men hur sprang du sedan då?”. 
” Jo, sedan sprang jag så här och sen 
så, in och stämpla ut och iväg till 
nästa. Och så flöt det bara på och jag 
tänkte bara, gud vad kul detta är! 
Ända tills jag kom helt fel här och 
inte visste var jag hade hamnat? Nej, 
var farao är det här!”. 
”Hur hade du sprungit då?”. 
” Det vet jag inte, jag bara vek av 
här och tänkte att jag ska bara rakt in 
här, men så hamnade jag på något 
sätt för långt åt höger!”. 
” Men det är ju det du har 
kompassen till! Att ta ut 
riktningen!”. 
” Ja, men det är så jobbigt, jag skulle 
ju ändå bara rakt in här”. 
” Jaja, vem var snabbast av oss på 
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spurten då?”. 
 
    Ja, det där med att vinna spurten 
verkar vara en viktig del av att vara 
orienterare. Det spelar ingen roll om 
du har varit ute i över en timme, bara 
du är snabbast på spurten. 
 
   Det här med att hälsa på släktingar 
är ju också en jobbig detalj, eftersom 
man då måste stå över helgens 
tävlingar. Eller… Man behöver ju 
inte göra det, istället kan man byta ut 
programmet över Skånes tävlingar 
mot programmet som följer med i ett 
nummer av Skogssport varje år. Där 
står inte bara Skånes tävlingar, utan 
tävlingar över hela landet!  
Så det kan ju inte bli bättre; aha, det 
var den helgen vi skulle och hälsa på 
dem, men kolla då finns det ju en 
tävling i Alingsås, den kan vi ju åka 
på! Så slår vi två flugor i en smäll! 
Och så kan vi ta med oss 
släktingarna ut och introducera 
denna fantastiska sport för dem! 
 
   Om du däremot skulle föreslå för 
en besatt orienterarfamilj att hoppa 
över helgens tävlingar för att hitta på 
något annat för omväxlingens skull, 
så kommer du att mötas av chock, 
hyperventilering, oförstående blickar 
etc. Det finns överhuvudtaget inte på 
kartan att man hoppar över några 
tävlingar för att göra något annat, nej 
bort hemska tanke!  
Ställer du sedan följdfrågan om vi 
inte kan införa lite omväxling i vårat 
liv så kommer de att svara något i 
stil med;  
”Vaddå vi har ju omväxling? Igår 
lördag, åkte vi till nordliga delarna 

av Skåne och idag söndag åker vi till 
de sydliga delarna. Det är ju 
variation så det bara skriker om det”. 
 
   Sedan faller även en annan stark 
punkt in. Medan dina vänner och 
bekanta reser utomlands på 
somrarna, till de varma delarna på 
jordklotet för att sola, bada och se 
mer av världen, så åker 
orienteringsfamiljen på den 
obligatoriska sommarresan 5-dagars.  
 

 
 
Detta är en tillställning då 
orienterare från hela världen intar en 
och samma skog under fem dagar 
och sedan bor frivilligt i husvagnar 
på leriga campingplatser. Även om 
det skulle ösregna konstant under 
alla de fem dagarna och man har 
utnyttjat sin startavgift genom att 
vara ute i minst en timme varje 
etapp, så anser man ändå resan som 
en lyckad sådan och säger om och 
om till klubbkamraterna att det här 
gör vi om nästa år! 
 
  Med hem från 5-dagars har man då 
givetvis broschyrer om nästa års 
evenemang, och nästa års, och nästa 
års och nästa års och nästa års. Ja de 
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fyra närmaste somrarna är redan 
bokade och som lite läsning innan de 
ska sova, roar orienterarna sig med 
att läsa dessa olika broschyrer, samt 
andra gamla kartor som ligger 
utspridda lite varstans i hemmet. 
För det vet ni väl? Om man ska på 
en tävling som går på ett område där 
man redan har varit tidigare ska man 
kvällen innan ta fram denna karta 
och gå igenom hur det ser ut, samt se 
vad man gjorde för misstag då. 
Detta bara för att nästa dag märka att 
man missade samma sten 
ytterliggare än gång. 
 
  Men det som skrämmer en mest 
med orienterare är deras sätt att 
uträtta sina toalettbehov på. Enskilda 
toaletter existerar inte 
överhuvudtaget, såvida inte någon 
vänlig klubb har hyrt in 
toalettvagnar. Nej, istället ska man 
sitta tillsammans på en rad och göra 
det man behöver och varför inte 
diskutera vägval samtidigt? 
 
Nej vi kan väl sammanfattningsvis 
enas om att orienterare kort och gott 
är ett konstigt släkte! 
 
 
 
Vid tangentbordet: Karin Åhlin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Sportia 
Klubbmedlemmarna i HSOK har ju 
som tidigare meddelats 10% rabatt 
hos Team Sportia mot uppvisande av 
HSOK medlemskort. 
Om du går med i Team Sportias 
”Sportklubb”, görs lämpligast i 
samband med ett köp hos Team 
Sportia, erhåller du ett ”plastkort” 
som du sedan visar upp vid varje 
köptillfälle. När ”plastkortet” dras 
erhåller du automatiskt 10% rabatt 
eftersom du är medlem i HSOK. 
OBS! ”plastkortet” är inget betalkort 
utan endast ett medlemskort utan 
förpliktelser. Du får stå ut med att 
det dimper ner ett magasin i din 
brevlåda lite då och då med diverse 
erbjudanden och reportage. 
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Tävlingsstatistik 
2008 års tävlande är slut och det är 
dags att summera. Än en gång tronar 
Rune Isaksson överst i statistiken 
och än en gång så har han lyckats 
komma upp i maximala 1000 poäng. 
Bland ungdomarna hamnar Johannes 
Henriksson högst upp och på 
juniorsidan toppar Niklas Olofsson. I 
tabellen nedan finns de främsta 
poängplockarna och på hemsidan 
finns den kompletta statistiken. 
 
 
Plac Namn Poäng Ant 

tävl 
Ant 
segr

1 Rune Isaksson 1000 45 10 
2 Lisbeth Dahl 977 36 7 
3 Johannes Henriksson 975 37 5 
4 Fredrik Hjort 963 34 5 
 Astrid Henriksson 963 30 7 

6 Axel Schulz 961 38 5 
7 Niklas Olofsson 958 35 6 
8 Ewa Roos 948 18 6 
9 Lotta Lewis-Jonsson 944 23 3 

10 Matilda Stensson 928 44 2 
11 Mats Nilsson 921 20 2 

Plac Namn Poäng Ant 
tävl 

Ant 
segr

12 Anna Åhlin 916 34 2 
13 Joakim Sjöberg 892 41 1 
14 Roy Owesson 884 41  
15 Josefine Nilsson 875 25  
16 Ebba Roos 870 22 1 
17 Niclas Eckhoff 853 30  
18 Patrik Johansson 796 22  
19 Ola Nordtorp 786 12  
20 Viktor Stensson 750 31  
21 Helena Åhlin 746 35 1 
22 Jonas Åhlin 732 33 3 
23 Anton Marmelid 726 27 1 
24 Astrid Johannesson 718 30  
25 Erik Alnervik 694 15 1 
26 Torbjörn Lage 673 25  
27 Britt-Marie Stensson 649 35  
28 Asta Schulz 645 19 5 
29 Stefan Norrestam 631 25  
30 Elias Henriksson 628 23  
31 Malin Thorneman 617 10 1 
32 Solvey Bergdahl 613 32 1 
33 Andreas Eckhoff 612 22  
34 Thomas Svensson 579 19 1 
35 Stig Johansson 566 15 1 
36 Hanna Norrestam 548 15 2 
37 Nils Johannesson 500 26  
38 Barbro Norrestam 484 25  
39 Ebba Hjort 465 12 1 
40 Dennis Rudqvist 461 18  
41 Björn Svensson 442 13  
42 Eva Dahl 430 11 1 

 Felix Alnervik 430 11  
44 Lovisa Thorneman 417 9 2 
45 Marie Schulz 415 21 3 
46 Peter Schulz 373 19 3 
47 Annika Möller 360 10  
48 Jonathan Möller 354 7 1 
49 Bo Öhgren 341 12  
50 Wictor Svensson 332 21  
51 Ulf Bering 328 7  
52 Edith Borg 327 13  
53 Ellen Rosenkvist 309 12  
54 Jonatan Lage 305 16  
55 Oskar Linde 281 10 2 
56 Elisabeth Lindgren 277 5 2 
57 Fredrik Persson 268 3  
58 Lovisa Forsberg 249 9  
59 Emil Nilsson 240 7  
60 Jörgen Forsberg 200 4  
61 Lotta Sjöberg 194 23  
62 Marie Palmgren 170 8  
63 Emma Norrestam 165 8 5 

 Louise Drenth 165 3  
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USM i Hälsingland 
 
Till USM hade HSOK fyra 
ungdomar uttagna. Alla kämpade väl 
i Hälsingeskogarna, lite svårare än i 
Skåne. Deras reslultat blev: 
H16 Johannes Henriksson 32:a (118) 
D15 Anna Åhlin 44:a (99) 
D15 Ebba Roos 46:a (99) 
D15 Matilda Stensson 66:a (99) 
 
 
Tvåa i Ungdomscupen 
 
Kvaltävling i Åstorp. 

 
Johannes vid sista kontrollen 
 

 
Anna vid sista kontrollen 
 
Efter bra kvaltävlingar gick 

ungdomarna åter till A-final. I år 
avgjordes U-cupfinalen på Kullaberg 
och det blev som förra året en 
andraplats. 
A-final: 
1. Lunds OK   518p 
2. HSOK   473p 
3. Skåneslättens OL  443p 
 
U-7manna 
I år ställde HSOK upp med två lag 
och lag 1 var med och slogs om 
silvermedaljerna ända in i slutet men 
tyvärr inträffade en felstämpling på 
sista sträckan. Lag 2 tog sig 
godkända i mål på en 8:e plats. 
 
U-serien 2008 
Resultat från årets ungdomsserie: 
1.Lunds OK   1827p 
2.Hjärnarps GHOL 1064p 
3.HSOK   1036p 
 
Det blev alltså en tredjeplats i år men 
klubben är fortfarande kvar i 
Elitserien. 
 
DM hösten 2008 
 
Fyra av våra ungdomar plockade 
hem DM-plaketter i höst. 
 
DM-medel: 
D10 2:a Astrid Henriksson 
D10 3:a Malin Thorneman 
D16 3:a Matilda Stensson 
H16 2:a Johannes Henriksson 
 
DM-lång: 
D10 2.a Astrid Henriksson 
D16 3:a Matilda Stensson 
H16 3:a Johannes Henriksson 
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ALLA 
HSOK:are 

 
önskas en 

 
 

 
 
 
 
 
O-ringen i Eksjö 
 
Ni glömmer väl inte att anmäla er till 
nästa års O-ringen. Då får vi bege 
oss till Eksjö och ut i de småländska 
skogarna. Nästa anmälningsstopp är 
1 mars 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Städvecka?! 
Har du städvecka i Pålsjö? Om du 
inte vet säkert kolla på hemsidan 
www.hsok.nu så finns där 
städschema och städinstruktioner. 
Frågor: Kontakta Rolf Gustafsson 
tel. 13 12 41 
 

 
 
 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lämna gärna ett bidrag 
till nästa tidning! 
 

Avsändare: Helsingborgs SOK 
  Dag Hammarskjölds väg 11 
  254 33 Helsingborg 


