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Helsingborgs SOKs klubbtidning Augusti 2009

Lars Vernersson efter väl genomfört maratonlopp i London.
Läs mer på sidan 5-8
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Ledare augusti 2009

Slog farbror sig?

Rakt  på  ettan,  tvåan  inga  problem, 
trean ok, bra flyt och så en förarglig 
trädrot på en liten stig.  Så låg man 
där och det var väl inte så farligt om 
inte tösen ställt frågan.
- Slog farbror sig?
Borta var flytet och tankarna tog vid. 
Det är inte kul att bli kallad farbror, 
även om det varit H50 ett tag nu. Jag 
som  tycker  att  jag  tillhör  de  lite 
yngre  i  klubben!  Vilket  förstås  är 
både  rätt  och  fel.  Fel  eftersom jag 
faktiskt är över 50, rätt såtillvida att 
medelåldern i HSOK och inom hela 
orienteringen är hög. Och det är ett 
bekymmer,  både  för  oss  och  för 
sporten i stort. 

Härförleden  var  jag  på  träff  med 
ledare  i  Skånes  andra  orienterings-
klubbar. Så gott som alla brottas med 
samma  problem.  Det  är  svårt  att 
locka  barn  och  ungdomar  till 
verksamheten.  I  några  klubbar  är 
nyrekryteringen  så  svag  att 
klubbarnas existens på sikt är hotad. 
De få unga som ändå kommer till de 
klubbarna  försvinner  efter  några  år 
när utbildning och jobb lockar dem 
till andra orter och större klubbar.
Inom Skånes  OF diskuteras  nu  hur 
orienteringen  ska  kunna  utvecklas 
här i regionen och hur vi ska locka 
till  oss  fler  ungdomar.  Men  när  en 
grupp gamlingar, som jag, ska tänka 
ut vad som lockar ungar till sporten 
blir det lite konstigt. Bästa förslaget 

var  väl  bättre  godis  i  markan  och 
sänkta priser. Om ni förstår…

Vi  har  en  bra  ungdomsverksamhet 
inom  HSOK.  Titta  bara  på  vårens 
tävlingsresultat!  Men i  huvudsak är 
det  några  få  som presterar  mycket. 
Trots  ambitiös  träningsverksamhet 
och  uppskattad  fika  på  torsdagarna 
krymper  ungdomsgruppen.  För 
första  gången på  länge  fick  vi  inte 
ihop ett lag till Ungdomens tiomila. 
Det är illavarslande.

Orientering är en av de tuffaste och 
mest  krävande  sporter  som  finns. 
Här, om någonstans, handlar det om 
blod, svett och, dessvärre, inte sällan 
en  del  tårar.  Ändå  är  den  gängse 
uppfattningen  att  vi  är  ett  gäng 
nördar som springer runt i knäbyxor 
och  lyser  med  pannlampa  mellan 
tallarna.
Hur talar man om att  det är kul att 
sticka sig på granbarr och riva sig på 
björnbär?!  Eller  att  en  svettig 
ostmacka  i  en  fårhage  kan  smaka 
mycket  bättre  än  Mollbergs  finaste 
delikatesser? Och då ska vi bara inte 
tala  om känslan  av  att  stå  naken  i 
snögloppet  och  vänta  på  att  få 
duscha i 27-gradigt vatten!
Orienteringen  är  en  av  de  sporter 
som ligger i framkant när det gäller 
utnyttjande  av  modern  datateknik. 
Att  springa  med  GPS-klocka  och 
jämföra  banor  och  tider  via  nätet 
med sina kompisar är riktigt häftigt. 
Ändå  betraktas  sporten  av  gemene 
man  som  bottenlöst  gammalmodig 
och inte så lite töntig. Hur kommer 
det sig? 
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För klubbens framtid måste vi locka 
till  oss  nya  ansikten.  Det  är  den 
bistra sanningen. Frågan är bara hur 
det  ska  gå  till?  Har  du  några  bra 
idéer?  Hör  gärna  av  dig  i  så  fall. 
Skicka  ett  mail  till  mig: 
peter.s@mentoronline.se.  Bästa 
förslag  belönas  med  kaffe  och 
ostfralla  på  någon  av  höstens 
orienteringar.
Förresten, någon som undrar hur det 
gick? Jodå, jag totalbommade fyran 
(dessa sänkor!) fortsatte direkt mot 
sjätte kontrollen, tappade sugen och 
gick hem. Så kan det gå.

Peter Schulz
Vice ordförande
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Medlemsavgifter 2009
Medlemsavgift i Helsingborgs SOK
Postgiro: 38 95 85-1
300 kr Ungdomar, tom  det  år 

man fyller 20
500 kr Vuxna, from det år man

 fyller 21 
1000 kr Familj, inkl  ungdomar 

tom det år de fyller 20
300 kr Vuxen passiv (deltar ej i 

HSOK:s aktiviteter)

Övriga ”Ekonomiska bestämmelser 
för 2009” finns på HSOK:s 
hemsida eller kan avhämtas i 
Pålsjö.

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
Bengt Lundh
Tel. 0703-728845
e-post: bengt.lundh@telia.com

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

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

mailto:info@hsok.nu
mailto:info@hsok.nu
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London maraton
Man borde springa ett maratonlopp. 
Någon gång. För att prova. Men inte 
nu. Det är för tidskrävande att träna 
så mycket som behövs för att det ska 
gå bra och inte bara bli plågsamt.
Så tänkte jag i flera år. Det såg inte 
ut att bli av. Man blir ju inte yngre. 
Men så lade sig kvinnorna i. Marie, 
Marie,  Marianne  och  Helena 
närmare  bestämt.  De  gav  mig  den 
puff  i  ryggen som behövdes för  att 
jag skulle komma i väg, till London 
Marathon 2009. Så här gick det till:

Marie  nummer  ett  är  min  sambo. 
Hon  låter  mig  hålla  på  med  mina 
löprundor  på  kvällar  och  helger. 
Marie  nummer  två  är  en  ny 
bekantskap, se nedan. Marianne och 
Helena är mina kollegor. Helena är 
också  kompis  med  Marie  nummer 
två.
Helena har koll på det mesta på den 
tidningsredaktion vi jobbar på. Som 
när jag är i väg på Lidingölopp och 
Göteborgsvarv, till exempel. När jag 
kommer tillbaka frågar hon alltid hur 
det hur det har gått.  Jag berättar det 
varpå hon alltid säger:
− Å,  vad  bra  –  men  min  kompis 

sprang på...
Och  så  uppger  hon en  betydligt 
snabbare  tid  än  min.  Och  jag 
frågar:

− Hur mycket tränar hon?
− Det vet jag inte.

Denna  konversation  upprepas  år 
efter  år.  Jag  har  sprungit  åtta 
Lidingölopp  och  fem 

Göteborgsvarv. I Lidingöloppet i 
höstas slog kompisen mig med en 
kvart. Då lade jag till:

− Du kan väl fråga henne?
− Det  kan  du  göra  själv.  Här  är 

hennes mejl.
Hm.  Efter  lite  tvekan  skrev  jag 
och  frågade  denna  för  mig 
okända  kvinna  hur  mycket  hon 
tränar.  Och  vad  hon  äter.  Hon 
heter  alltså  Marie,  bor  utanför 
Lund  och  tävlar  för  Björnstorps 
IF.  Hon  svarade  vänligt  och 
utförligt,  och  frågade  vad  jag 
hade för mål med träningen. Det 
har jag ju aldrig haft några direkt, 
men jag fick ju svara i alla fall.
Så vi växlade några mejl och jag 
noterade  att  vi  tränade  ungefär 
likadant,  hon  gjorde  det  bara 
längre och oftare. Marie berättade 
att  hon  hade  sprungit  två 
maratonlopp  och  nu  hade  hon 
anmält  sig  till  London  via 
resebyrån  Springtime  som  har 
garanterade  platser.  Hon  var 
väldigt uppmuntrande, och skrev 
”klart  du  ska  prova”,  ”du  har 
mycket  gratis  om  du  klarar 
Lidingöloppet” och liknande.
Jag  kollade  på  Springtimes 
hemsida och fick ett infall  – jag 
anmälde  mig.  När  Helena  fick 
reda på detta  hojtade hon ”å,  så 
roligt!”,  men  sådär  direkt  efter 
var jag lite förvirrad över vad jag 
hade gett mig in på så jag sa:

− Bara ingen frågar varför. Jag har 
inget  bra  svar,  bara  något  i  stil 
med  ”gubbe  med 
självhävdelsebehov  ska  visa  sig 
på styva linan...”

− Nähä. Så var det inte. Så här var 



HÅSESOCKEN 6
det: en okänd kvinna på internet 
gjorde  att  du  anmälde  dig!  sa 
Helena.
Jovisst!  Det  var  ju  också  sant. 
Och  en  mycket  roligare 
förklaring än min egen!
Nu gällde det att träna. Jag satte i 
gång efter julmaten och sprang ett 
par gånger i veckan i januari och 
februari  -  långrundor  (17-26 
kilometer), backe och intervaller. 
Dessutom gick jag till gymmet en 
gång  i  veckan.  Den  för  mig 
ganska  hårda  träningen  verkade 
ge  resultat.  Den  hade  också  en 
annan effekt: jag fick lite ont. I en 
hälsena, i ryggen, i en fot och i en 
tå. Jag kostade på mig två besök 
hos en naprapat som bockade till 
mig  lite,  men  det  hjälpte  inte 
direkt.  Från  mitten  av  mars 
skippade jag gymmet och sprang 
mer.  Eller  tänkte  springa  mer, 
rättare  sagt,  för  de  här 
skavankerna hämmade mig lite.
Det fick gå ändå. Jag drog i väg 
några rundor på över tre mil och 
det  gick  rätt  bra.  Två  gånger 
sprang jag via Rååns dalgång till 
Gantofta och vidare till  Vallåkra 
där  Marianne  bor.  Hon  bjöd  på 
kaffe och så sprang jag hem. Det 
är 19 kilometer enkel väg, alltså 
38  kilometer  per  kafferunda. 
Nästan en mara.
Sista  veckan  körde  jag  ett  hårt 
pass på onsdagskvällen. Efter den 
gick träningen ut på att äta pasta. 
Men  katastrofen  lurade:  den 
avslutande  rundan  gick  hårt  åt 
hälsenan. Jag kunde knappt gå på 
torsdagen.  Marie  nummer  ett 
ordinerade  värme  och  Voltaren, 

och  jag  stoppade  fetvadd  i 
strumpan.
Tidigt  på  fredagen  den  24  april 
for  jag,  svårt  haltande,  till 
Kastrup och vidare till Heathrow. 
Där  träffade  jag  Marie  nummer 
två och hennes familj som anlänt 
med  samma  plan.  Den  okända 
kvinnan var inte längre okänd.
Springtimeresenärer från Kastrup, 
Stockholm  och  Göteborg 
samlades  och  vi  åkte  med  buss 
till  nummerlappsutlämningen. 
Allt  gick  smidigt.  Vi  fick  påsar 
bland annat innehållande en burk 
öl  från  en  sponsor.  Det  har  jag 
aldrig  fått  vid  någon  svensk 
tävling.
På  fredagskvällen  och 
lördagsförmiddagen  låg  jag  på 
hotellrummet och ojade mig och 
smetade  Voltaren  på  foten.  På 
lördagen kom Marie nummer ett 
och sonen Henrik till London och 
vi  gick  en  runda  på  stan.  Det 
kändes lite bättre.
På  tävlingsdagens  morgon, 
söndagen,  kändes  hälsenan  tack 
och lov ännu bättre. Vi kom i god 
tid  till  startplatsen  i  Greenwich 
öster om centrala London. Solen 
sken men det var uthärdligt, och 
jag hamnade i en bra startgrupp. 
Innan  hälsenan  var  mina  värsta 
farhågor värme och trängsel, men 
dem behövde  jag  inte  oroa  mig 
för.  Marianne  sms:ade  ett  ord: 
”Mod!” Det värmde.
Löparna  var  förväntansfulla  och 
glada. Nästan alla britter verkade 
springa  för  någon 
välgörenhetsorganisation.  Många 
var utklädda i de mest fantastiska 
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kreationer.  Typ  ölburk,  kanot 
eller  illgul  kondom.  Dykardräkt 
och  fältuniform  med 
marschkängor  och  packning 
förekom också.
Starten gick och jag pinnade på. 
På  armen  hade  jag  min  gps-
mottagare  som visar  tid,  sträcka 
och  fart.  Alla  krämpor  var  om 
inte  glömda  så  i  alla  fall  inget 
hinder. Långa stunder gick solen i 
moln  så  det  var  inte  obehagligt 
varmt.  Ingen  vind  och  inga 
backar,  och  pigga  ben.  Det  här 
skulle nog gå bra!
Så  jag  pinnade  på.  Folk  stod  i 
flerdubbla  led  och  hejade 
högljutt.  Välgörenhetslöparna 
hälsades  med  rop  och 
visselpipekonserter  i  ständig 
upprepade  vågor.  Kondomkillen 
var jämnsnabb med mig, och det 
jubel och han rev ned gjorde mig 
nästan lomhörd.
Jag pinnade på. Tolv kilometer i 
timmen,  ibland  tretton.  Jag 
nappade  åt  mig  vattenflaskor  i 
flykten. Visst blev jag lite trött i 
benen, men går det så går det...

In mot centrala stan, över Tower 
Bridge,  då  var  man  nästan 
halvvägs,  och  en  slinga  österut 
genom Docklands. Sedan västerut 
längs Themsen i en lång böj ned 
mot Buckingham Palace. 
Konstiga  tankar  dök  upp,  som 
”tänk  om  jag  kan  springa  hela 
maran utan att  gå ett  enda steg” 
och  ”om  jag  stannar  vid  nästa 
vätskekontroll  blir  det  nog 

jobbigare att komma i gång igen 
än det är att bara pinna på”.
Det var  verkligen en lång sväng 
där  längs  floden.  Den  sista 
halvmilen  var  benen  verkligen 
tunga!  Men  jag  bet  ihop  och 
pinnade på, i reducerad fart. 
Äntligen  framme  vid 
Buckingham  Palace!  Och 
upploppet på The Mall med den 
uppmuntrande skylten ”bara  483 
yards kvar”! Någon spurt blev det 
inte, men målgången skedde med 
viss stil.
Puh! Tiden blev 3.45.18. Inte så 
illa  för  en  53-årig  debutant. 
Målet,  under  fyra  timmar,  var 
uppnått med råge. Tiden gav plats 
6 827 av de 35 306 som fullföljde 
loppet.

Mycket  nöjd  fingrade  jag  på 
medaljen  som  löparna  får  vid 
målgången.  Jag  pustade  ut, 
hämtade  påsen  med 
överdragskläder, åt lite och tog på 
mig  en  torr  tröja.  Jag  träffade 
Marie  som  hade  sprungit  på 
fenomenala  3.21.  Efter  en  stund 
gick  jag  till  Piccadilly  och  tog 
tunnelbanan  till  hotellet.  Med 
nummerlapp åker man gratis. 
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Att gå nedför trappor strax efter 
ett  maratonlopp  är  inte  lätt.  När 
jag  slank  ned  i  tunnelbanan 
frågade  en  slutkörd  engelsman, 
hälften  så  gammal  som jag,  hur 
det  hade  gått,  och  han  berömde 
mig avundsjukt när jag sa min tid.

− Och du går ju bra också!  tillade 
han.
Själv  höll  han  sig  med  båda 
händerna  i  trappräcket.  Givetvis 
ansträngde jag mig för att strutta 
så  obesvärat  som möjligt  nedför 
trappan.
Dagen  efter  gick  Marie,  Henrik 
och  jag  på  konstmuseet  Tate 
Modern. Benen räckte till för det 
också.
Sammanfattningsvis:  London 
Marathon  var  en  trivsam 
egotripp.  Kan  rekommenderas. 
Tack Marie, Marie, Marianne och 
Helena för att jag kom till skott! 

/Lars Vernersson

Fakta:
Mycket  trivsam  stämning  runt 
loppet.  Allt  fungerade  bra  med  det 
praktiska, även om startbeviset som 
skickades hem kom fram först efter 
tävlingen.  Nummerlappen  fick  man 
ut ändå, bara man hade passet med. 
Resan  kostade  totalt  drygt  10  000 
kronor. Startavgiften var dyr, 2 300 
kronor.  Jag  anmälde  mig  över  ett 
halvår  före  loppet.  Mycket  kan  ju 
hända  under  så  lång  tid  så  jag 
kostade  på  mig  ett 
avbeställningsskydd  för  några 
hundralappar, och ett enkelrum som 
kostade  ett  par  hundralappar  extra. 

Tre nätter på hotell och transfer till 
och  från  flygplatsen  och  tävlingen 
ingick i priset.
Vikten  av  att  läsa 
inbjudan eller ”det var i 
alla fall bättre väder än 
ifjol”

Efter att två år tidigare tagit oss runt 
i  fjällorienteringen  skulle  Jonatan 
och jag i år få "3-årsmedaljen" hade 
vi tänkt.  Precis som de två tidigare 
åren  kopplade  vi  på  husvagnen  på 
onsdag eftermiddag och drog norrut 
mot  Funäsdalen.  Med  på  resan  var 
även  Gunnel  och  hunden.  Efter 
övernattning utanför Gagnef anlände 
vi efter 100 mils körning på torsdag 
eftermiddag till tävlingskansliet bara 
för  att  upptäcka  att  resultatet  för 
första  etappen  redan  var  uppsatt. 
Och där stod Jonatan och jag som "ej 
start".  Det  visade  sig  att  tävlingen 
dom  två  tidigare  åren  gått  fredag-
söndag  men  i  år  hade  man  valt 
torsdag-lördag  istället.  Ridå.
Nåväl, etapp 2 och 3 bjöd i alla fall 
på bättre väder än i fjol.
/Torbjörn Lage

Nya fasta kontroller på 
Koarp

Under  v.  33-34  har  40  fasta 
kontrollstolpar,  med  stiftklämmor, 
utplacerats runt gården på Koarp. 2 
A4 kartor benämnda,
- Koarp NO med 25 kontrollringar
- Koarp SO med 20 kontrollringar,
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i  skala  1:  10 000,  finns  dels  på 
gården  men  kan  även  beställas  av 
Patrik  J  om Ni  önskar  större  antal. 
För  medlemmar  är  kartorna  utan 
kostnad.
Tanken  är  att  samma  kontroller 
används  även  under  hela  2010. 
Kontrolldef.  tryckta  på  kartan  i 
klartext  för  att  även  ”  vanliga” 
människor skall förstå dem.
/Roy

Hur gick 10-mila 
helgen?

Elitseriesprinten

Arrangemanget  kunde  genomföras 
nästan i helt egen HSOK-regi. I vår 
vackra hemmamiljö, ett Pålsjöskog i 
begynnande  lövsprickning  och  fint 
väder, kunde alla trivas. Idel lovrord 
från  den  tävlande  eliten.  Terräng, 
karta  och  inte  minst  banor  fick 
mycket högt betyg.
Tyvärr måste man dock erkänna att 
det  ekonomiska  utfallet  för  denna 
typ  av  värdetävling  är  mycket  låg, 
vilket  vi  också  påpekat  för  SOFT 
genom en öppen redovisning av våra 
kostnader  och  arbetsinsatser.  Inkl. 
kartframställning  har  vi  summerat 
våra ideella arbetstimmer till ca 950, 
vilket  vi  dock  klarat  med  bravur. 
Tack  alla  för  Era  insatser,  och  ett 
speciellt tack till våra ungdomar och 
äldre seniorer som starkt bidrog till 
mängden  HSOK:are  som  var 
engagerade denna em-kväll.

10-mila Skåne i Äktaboden

Att  de  10  arrangörsklubbarna  ville 
och kunde samarbeta  in i  det  sista, 
blev nog avgörande för det SUCCE- 
artade  genomförandet.  Rosor  i 
massor  från  tävlande,  ledare, 
massmedia,  förbund  och inte  minst 
våra  uppdragsgivare  10-mila 
Föreningen Stockholm, kunde glädja 
oss.  Mest  imponerad  var  man  nog 
över  att  hela  tävlingscentrum  var 
uppbyggt  ute  i  ”ödemarken”,  men 
även  den  utslagsgivande  terrängen 
med  bra  banläggning  uppskattades. 
Sen  skall  vi  väl  inte  förringa  vårrt 
”avtal” med vädergudarna.
Totala  insatsen  arbetstimmar  har 
ganska kraftigt överstigit prognosen, 
vilket  också  vi  kan  notera  inom 
HSOK: Mer ideellt arbete har hållit 
kostnaderna i schack.
För vår del har vi redovisat ca 4200 
tim  arbete(inkl  sprinten)  som  nu 
kommer att ersättas per tim, efter att 
det slutliga resultatet fastställs. Inom 
HSOK gjorde vi en försiktig budget 
och redan nu kan vi utlova ett bättre 
netto från arrangemanget än vi vågat 
hoppats.
Åter en gång,  TACK ALLA för Era 
insatser  under  10-mila  dygnen,  ca 
150  medlemmar  har  på  något  sätt 
varit  delaktiga och ett  dussintal  har 
gjort enorma insatser.

Roy
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Oreglerade 
medlemsavgifter 2009

P.g.a.  den  intensiva  anstormningen 
av  klubbarbete  under  hela  första 
halvåret kommer vi  inte  att debitera 
någon  extra  avgift  för  sena 
betalningar av årsavgiften för 2009. 
För  Er  som  inte,  enligt  våra 
noteringar,  har  erlagt  avgiften 
bifogas  ett  inbetalningskort.  Skulle 
Ni  mot  förmodan,  inte  längre  vilja 
tillhöra  HSOK  skulle  vi  vara 
tacksamma för ett litet meddelande, 
så plockar vi bort Er ur registret.

Nyckeldepositioner
Enligt  årsmötesbeslut  höjdes 
nyckeldep.  för  innehav  av  ”egen” 
klubbnyckel  fr.om.  2009 från 200:- 
till 500:-(inkl. larmbricka). Ett antal 
personer har ännu inte betalat denna 
höjning  på  300:-.  Alla  HSOK 
nycklar  har  ett  nummer  instansat, 
medan  larmbrickorna  är  anonyma 
för Er, men inte för  HSOK. Nedan 
anges det nyckelnummer, som enligt 
våra noteringar ännu ej reglerats. Ni 
har  fortfarande  gott  om  tid  att 
återgärda men  den 31 dec 2009 gör 
vi larmbrickan obrukbar.
För Er som inte längre anser Er ha 
behov  av  egen  HSOK-nyckel 
kontakta  Roy,  så  får  ni  tillbaka 
erlagd dep. mot återlämnad nyckel + 
larmbricka. 
SKM  4, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 
26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 
45, 46, 50, 51, 53, 54

M 101, 102, 104, 107, 117, 118, 119, 
125,  127,  128,  129,  130,  132,  133, 
136, 139, 140, 142, 145

Tre Skåningar & en 
Dansk år 2009

Incheckning till 
husvagnsparkeringen . . . . . . . . . . . 
. 

- Välkomna!
- Tackar, tackar! Vi känner oss  

redan välkomna. Fint väder 
Ni bjuder på. Blir det så här i  
morgon och på söndag också?

- Det blir nog fint väder hela 
helgen. Får vi be om namn 
och klubb?

- Ronny Andersson OK 
Skogshjortarna

- Då blir det plats 29 som finns 
i andra raden. Husvagnen 
parkeras med draget utåt 
gången. Här får Ni Ert 
klubbkuvert med startlista, 
båtbiljetter och övrig 
information.

- Tackar! Plats 29 va de ja!

Ja,  så  här  kan  det  låta  vid 
incheckningen  till 
husvagnsparkeringen.  Många  av 
husvagnsekipagen  kan  vi  kalla 
”stammisar” då de kommer till  vårt 
arrangemang  år  efter  år.  Bland 
ekipagen  finns  det  en  hel  del 
långväga som avverkat mil efter mil 
i  typisk tät  fredagstrafik.  När dessa 
”asfaltens  riddare”  kommer  till 
incheckningen  blir  vi  påminda  om 
att humöret alltid är på topp. Kanske 
ser de framför sig ännu ett välordnat 
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HSOK arrangemang i  vacker stads- 
och parkmiljö.

Grusplanen bakom Idrottens Hus var 
i år upptagen av annat arrangemang 
varför  vi  tvingades  söka  lämpliga 
alternativ. Valet föll på en grusplan i 
anslutning  till  Hedens  Idrottsplats. 
Så här i efterhand kan vi konstatera 
att detta alternativ var väl så bra som 
tidigare och i vissa avseende bättre. 
Bl.a.  mindre  trafikbuller,  närhet  till 
omklädningsrum  med  dusch  och 
toalett,  närhet  till  badstrand,  närhet 
till  affärer,  närhet  till  busshållplats, 
bättre in- och utfart.
 
Logi  på  hårt  underlag  flyttades  till 
Norrehedsskolans  Idrottshall,  som 
ligger  i  anslutning  till  Hedens 
Idrottsplats.  Idrottshallen  fungerade 
mycket väl som logiplats.
 
Sannolikt  blir  det  nog  så  att  vi 
kommer  att  använda  ”Heden 
området”  som  logiplats  vid 
kommande arrangemang. 

Etapperna . . . . . . . . . . . . . .  
Vi var tidigt ute och rekade ett antal 
lämpliga tävlingsområden och TC:n. 
Slutligen  bestämde  vi  oss  för 
följande. Etapp 1, Ramlösa med TC 
på en öppen plats i anslutning till en 
förskola.  Etapp  2,  danskarna  valde 
denna gång Hornbäck Plantage norr 
om Helsingör. Målet vackert placerat 
på  stranden  nära  havet.  Etapp  3, 
Pålsjö med TC på en inäga norr om 
Thalassa. Vid denna etapp användes 
vår nyritade sprint-norm karta. Etapp 
4,  Tallskogen/Heden  med  TC  på 
Hedens  Idrottsplats.  Distansen  från 

sista kontrollen till mål var uppmätt 
till  100  meter.  Pris  till  snabbaste 
spurtare delades ut.
Varje etapp samlade strax över 750 
tävlande. Etapp 4 toppade med 791 
tävlande.

Väl genomfört arrangemang . . . . . 
Vårt  arrangemang  fick  fint  beröm 
från  de  tävlande.  Kartor,  banor, 
marka, logi, TC mm. berömdes. 
I klubbens gästbok kan vi bl.a. läsa 
följande:  Tack för en av årets bästa 
tävlingar.  Fint  arrangemang  med 
härlig marka och snabba resultat. Vi  
kommer tillbaka nästa år. 

Wissman . . . . . . . . . . .
När Etapp 4 pågick som bäst passade 
Johan  Wissman  på  att  köra  ett 
träningspass  på  Hedens  löparbanor. 
Det  var  mycket  intressant  att  se 
denna  OS-finalist  i  sitt  hårda 
”vardagsslit” som resulterat i tider på 
toppnivå. Många ungdomar passade 
dessutom på att få en autograf. 

Tävlingsledarna bugar och 
tackar . . . . . . . . . . . . 
Vi tävlingsledare bugar och tackar 
alla duktiga klubbmedlemmar som 
på ett eller annat sätt hjälpt till med 
att arrangemanget blev så lyckat som 
det blev. Ingen nämnd men ingen är 
glömd.

Hälsningar
Torbjörn, Lotta och Macke
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Den stora fajten 
Jag  var  mitt  uppe  i  Hallands  3-
dagars  2009  och  hade  avverkat  de 
två  första  etapperna.  Endast  den 
tredje etappen med jaktstart återstod. 
Jag låg hjälplöst långt efter täten och 
min  starttid  var  satt  till  10:39:53. 
Tack vare denna sena starttid kunde 
jag  titta  på  när  mina  barnbarn 
startade  i  Knatteknatet  och  jag  tog 
några bilder på barnen när de gav sig 
iväg på sin bana. 

Knatteknat  är  första  steget  för 
kommande  generation  att  bekanta 
sig  med  orienteringens  förtrollade 
värld.  Det  är  där  de skall  tycka att 
det är roligt att vara i skogen, titta på 
en  karta,   på  småkryp  på  marken, 
kasta  grankottar  på  någon  gammal 
stubbe  eller  kanske  plaska  med 
fötterna i en vattenpöl. Det viktiga är 
att barnen tycker det är roligt att vara 
ute i skog och mark. Tuva som är 5 
år  börjar  intressera  sig  för 
karttecknen och kan några av dem. 
Hon vet hur hus ser ut på kartan och 
att  det  blåa  är  vatten.  Denna  gång 
visade farmor Ulla hur ett stup ser ut 
och förklarade att det är så brant att 
det inte går att  klättra uppför.  Isak, 
drygt  2½ år,  kom med  ett  snillrikt 
förslag.  ”Om man  hämtar  en  stege 
kan man  komma  upp.”  Så  talar  en 
knatteknatare!

I tidsnöd hastade jag iväg och kom 
fram  till  startplatsen  endast  några 
minuter  innan  det  är  min  tur  att 

starta.  Jag  upptäcker  Nils 
Johannesson först efter en stund, där 
han redan är på plats i startfållan. Att 
man  skulle  in  i  fållan  3  minuter 
innan start var något som jag missat. 
Tidsnöden  gör  sig  handgripligt 
påmind  och  jag  får  passera  flera 
löpare som snällt står på led beredda 
att starta. Jag är på plats och har med 
hjälp ordnat  bestyret med angivelse 
och  kan  nu  koncentrera  mig  på 
loppet. Nisse startar 1 minut och 21 
sekunder  före  mig  och  han 
försvinner mot startpunkten.

Vår  första  kontroll  låg  endast  80 
meter  från  startpunkten  och  till 
startpunkten  var  det  40  meter.  När 
jag  var  på  väg  in  mot  kontrollen, 
som var  en  sänka,  mötte  jag  Nisse 
som  var  på  väg  därifrån.  Vi  bytte 
några ord innan han kastade sig ut på 
stigen  och tog  ett  högervägval.  Jag 
stämplade i sänkan efter 1 minut och 
48 sekunder  och tappade därmed  3 
sekunder på Nisse. Jag uppfattade att 
vänstervägvalet  till  nästa  kontroll 
skulle  vara  bättre  alternativ  än  det 
högra  och  gled  ut  på  stigen  och 
började  löpningen  mot  kontroll 
nummer  2.  Inledningssträckan  till 
denna kontroll  gick i  motlut  för att 
senare komma in i grönområden och 
mossmark.  Om  det  hade  gått  trögt 
uppför  på  stigen  stod  jag  i  det 
närmaste still när jag lämnat stigen. 
Förhoppningen att jag skulle komma 
till min andra kontroll, stämpla och i 
backspegeln  se  Nisse  komma 
jagande  in  till  kontrollen  kvarstod, 
när  jag via  en långsmal  mosse  vek 
upp på en höjd och lätt  fångade  in 
kontrollen.  När  jag  satte 
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Sportidentpinnen  i  kontrollenheten 
gjorde jag det  exakt  5  minuter  och 
27 sekunder  efter  det  att  Nils  hade 
gjort samma procedur. Detta var jag 
ovetande  om  även  om  jag  kanske 
anade  att  han  fortfarande  låg  före 
mig i spåret. 

Sträcka  nummer  3  bjöd  på  vätska 
och  jag  fyllde  på  depån  och  fick 
samtidigt  en  välbehövlig  vila. 
Kontrollen fick jag utan problem och 
vägen  dit  bjöd  inte  på  några 
svårigheter  och underlättades  av  en 
del  väglöpning.  Jag  tappade  dock 
ytterligare 23 sekunder på Nisse. 

Till  kontroll  nummer  4  fanns  ett 
alternativ  att  springa  väg  men  jag 
föredrog att gå rakt på. En fin mosse 
blev  en  bra  ledstång  och  via 
ytterligare  en  liten  mosse  och  en 
höjdkant  styrdes  jag  in  till 
kontrollen. Trots bra orientering och 
hyfsad fart tappade jag ytterligare 37 
sekunder. 

Nästa  sträcka såg inte rolig ut  med 
grönområden  och  tvärande  stigar. 
Jag letade mig fram på stigar, genom 
grönområden, över hygge via mossar 
och slutligen upp på det höjdområde 
där min kontroll skulle ligga. Här var 
krafterna  och  vitaliteten  i  huvudet 
slut  och  jag  läste 
kontrolldefinitionen  för  kontroll 
nummer 6 istället för 5. Fick det till 
att det var en sänka jag skulle ha när 
det  i  själva verket  var  en sten som 
var  min  femte  kontroll.  Dessutom 
letade  jag  25  meter  förtidigt.  Jag 
hade tappat både tid och förnuft och 

lade  ytterligare  2  minuter  och  1 
sekund till redan förlorad tid. 

På  nästa  sträcka  till  kontroll  6, 
sänkan,  kom  nådastöten.  Det  var 
ytterligare  en  sträckning  med 
”omöjlig”  orientering.  Först  nerför 
en  sluttning  i  ultrarapid  och  sedan 
uppför  igen  i  slowmotion.  Efter  en 
stunds löpning valde jag att göra ett 
yvigt vänstervägval där jag hade stig 
och öppen mark  nästan  ända in  till 
kontrollen. Något som jag lärt mig är 
”sista  säkra”  och  med  mitt  vägval 
hade jag ca 600 meter säker löpning 
in mot kontrollen. Med facit i hand 
var  det  vägvalet  alldeles  för  långt. 
Istället  skulle  jag  ha  tagit  ett 
högervägval  och  utnyttjat  stigar  i 
början  av  sträckan,  passerat  en 
relativt  stor  mosse,  rundat  en  höjd, 
hoppat över en bäck och förlitat mig 
på  en  kort  kompassträcka  in  till 
kontrollen. Men detta är sådant man 
kommer på hemma bästa fåtöljen. På 
denna  sträcka  ökade  jag  på  tappet 
med  5  minuter  32  sekunder. 
Segraren på etappen älgade sträckan 
på  7  minuter  och  8  sekunder  mot 
mina 15 och 43. Han skulle gott och 
väl  ha  hunnit  sträckan  två  gånger 
under tiden jag sprang mellan de två 
kontrollerna.  Detta  trots  att  jag 
orienterade  klockrent  och  tog 
kontrollen utan att missa en meter. 

Nu  återstod  bara  korta  sträckor  på 
slutdelen  av  banan  och  jag  börjar 
”se” målet. Trots att jag drog mig för 
långt till vänster på väg till den 7:e 
kontrollen  och  hamnade  ett  50-tal 
meter  vid  sidan  hade  jag  5,06  på 
sträckan mot 5,04 för Nisse. ”Älgen” 
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hade 2,23. Jag börjar se ljust på mitt 
lopp och nu lägger jag på en rökare 
och  avverkar  sträckan  till  sista 
kontrollen  på  2,05  mot  2,37  för 
Nisse. Nu var jag övertygad om att 
jag hade honom på kornet. 

På spurtsträckan från sista kontrollen 
till  mål  tänjde  jag  ut  stegen  så 
mycket jag kunde. Förmodligen låg 
jag  för  långt  ut  i  en  kurva  för  jag 
tappade  en  sekund  mot  Nisse  på 
denna  korta  sträcka.  Jag  var 
ovetande  om att  jag  gick  i  mål  13 
minuter och 31 sekunder efter det att 
Nisse sprängt målsnöret, slagen med 
12  minuter  och  10  sekunder  på 
sträckan.

Sanningen kom ikapp mig  först  på 
målområdet när jag träffade Thomas 
Johannesson och frågade om pappa 
kommit  i  mål.  ”I  mål  ja,  visst  har 
han det” svarade han. Ridå!

Bosse Öhgren

PS
Jag  har  hört  att  det  finns  snabba 
Sportidentpinnar. Kanske skulle man 
skaffa  en  sådan  till  nästa  års 
Hallands 3-dagars?
DS

Historien om en anti-
orienterare och en 
sommar fylld av 
ovanligt mycket 

orientering.

Efter att  ha under tvång deltagit  på 
loppisen de senaste åren satte jag i år 
ned  foten  och  sa  som  en  treåring 
brukar säga: ”vill inte”. I utbyte mot 
detta  lovade  jag  att  vara  med  på 
samtliga  skånska  etapper under  Tre 
skåningar och en dansk.

Men till första etappen kom jag lite 
senare  än  planerat.  Den  mer 
fotbollsälskade  delen  av  mig  drog 
hårdare än orienteringsdelen och jag 
satt och tittade på semifinalen i U21-
EM mellan Sverige och England. Jag 
hade sagt till min kära fader att om 
Sverige låg under med 3-0 eller mer 
i halvtid så skulle jag komma då. 
Som alla vet så låg Sverige mycket 
riktigt under med 3-0 i halvtid, men 
coach Lennartsson gick ut och sa att 
de  skulle  göra  några  intressanta 
byten, så jag tänkte att jag skulle ge 
det några minuter  och blev det inte 
bättre  skulle  jag  cykla  iväg.  Efter 
sju-åtta  minuters  spel  i  den  andra 
halvleken  var  det  fortfarande  ingen 
förändring, så då tog jag min cykel 
och trampade iväg mot Ramlösa och 
TC  Kummelgatan,  givetvis  med 
Sportradion i öronen. När jag nästan 
nått fram till TC gör Marcus Berg 3-
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1. Jaja, tänker jag. De lär ju knappast 
vända underläget ändå. 
När  jag  har  stått  och  rivit 
sträcktidslappar till svettiga H55:or i 
en dryg kvart så gör Ola Toivonen 3-
2. Herregud tänkte jag, nu är det en 
vändning på gång som jag inte  har 
sett sedan Liverpool vände mot AC 
Milan  i  Champions  League-finalen 
2004.  Och  här  står  jag  på  en 
gräsplätt och river sträcktidslappar?! 
Efter  ytterliga en kvart  gör  Marcus 
Berg  3-3  och  matchen  går  mot 
förlängning.  England  får  en  man 
utvisad  och  Sverige  har  ett  bra 
övertag.  Jag  fortsätter  att  riva 
sträcktidslappar  och  småprata  med 
löparna,  men  ena  örat  lyssnar  hela 
tiden  på  matchen.  Inte  bara  för  att 
jag ska veta hur det går för Sverige, 
jag  har  dessutom  lovat  Lennart 
Stensson att skrika så det hörs ända 
bort till grillen om Sverige gör mål.
Men  jag  fick  inte  skrika.  Matchen 
slutade  3-3  och  straffar  skulle  nu 
avgöra  detta  drama  och  i  speakern 
släppte  Uffe  allt  vad  orientering 
hette  och  sände  direkt  från 
straffsparksläggningen.
Sverige förlorade, en del av mig var 
besviken över detta, medan en annan 
var  glad  för  då  gjorde  det  inte  så 
mycket  att  jag  cyklade  iväg.  Hade 
Sverige vunnit hade det kännts ännu 
värre,  än  vad  det  kändes  att  ha 
missat  en  vändning  av  ett  3-0-
underläge på mindre än en halvlek.
Den danska etappen av tre skåningar 
har  jag  aldrig  medverkat  på  och 
kommer väl aldrig att göra det heller, 
då  den  ligger  alldeles  för  tok  på 
tidigt  på  dygnet  för  mig. 
Kvällsetappen ute i  Pålsjö skog var 

jag däremot med på och genomförde 
ytterliggare  en  etapp  som 
sträcktidsrivare i kvällssolen. 
Den fjärde och sista etappen gick av 
stapeln  på  ett  stekande  Hedens  IP, 
med målgång inne på löparbanorna. 
Här rev jag också sträcktider till alla 
löpare, innan jag övergick till att titta 
på  Johan  Wissmans  träningspass 
bredvid upploppet.
Efter en solig helg var tre skåningar 
nu slut för detta året och jag släppte 
orienteringen och åkte och tittade på 
fotboll istället.

Min  nästa  orienteringsresa  gick  till 
Hallands  3-dagars,  en  tävling  som 
jag  inte  har  besökt  på  flera  år, 
eftersom den ligger samma helg som 
vi har åkt till Gothia cup tidigare år. 
Men i år skulle jag inte till Göteborg 
och eftersom pappa hade mutat med 
ett  besök på Gekås i  Ullared följde 
jag med upp.
Första etappen sprang jag inte, då det 
var hotfulla moln i kanterna och jag 
ville inte bli nerregnad. Jag är ju en 
så  kallad  ”soft-orienterare”,  som 
bara springer när det är fint väder. Så 
jag  reste  tält  och  satt  sedan  i  min 
sköna brassestol och läste, medan de 
andra  sprang  runt  i  skogen.  När 
tävlingen  sen  var  avslutade  åkte  vi 
vidare  till  vandrarhemmet  som  vi 
skulle  bo  på.  Vandrarhemmet  låg  i 
Västergötland, i orten Kalv, som för 
att  citera  min  farmor  är  ett  väldigt 
lustigt  namn  på  en  ort.  Det  var  i 
vilket  fall  som  helst  en  mysigt 
vandrarhem och en trevlig ägare.
När pappa frågade om det var många 
orienterare som bodde på 
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vandrarhemmet så svarade han på 
bred västgötska:
- ”Det är en himla massa orienterare. 
Och  jag  beskrev  tydligt  vägen  för 
dem  till  vandrarhemmet  och  ändå 
körde  de fel,  så  jag undrar  hur  det 
gick för dem i skogen idag!”.
Vi  hittade  i  alla  fall  rätt  till 
vandrarhemmet  och  gjorde  oss 
hemmastadda i  våra rum och sedan 
åt  vi  vår  medhavda  kvällsmat  i 
sällskapsrummet. 
Morgonen därpå var det relativt tidig 
uppstigning  och  sedan  en  god 
frukost,  innehållande  bland  annat 
stekt ägg och bacon. Sedan packade 
vi  in  oss  i  bilen  och  åkte  iväg  till 
tävlingen och denna dag var det fint 
väder!
Jag stod och velade fram och tillbaka 
mellan Ö2 och Ö3 vid anmälan till 
öppna banor. Till slut bestämde jag 
mig  för  Ö2.  Jag  gav  mig  iväg  till 
starten och sprang iväg.
Och det var en jobbig bana, upp och 
ner  hela  tiden,  och  mycket  bråte  i 
vägen  när  man  skulle  springa.  Jag 
tog mig  runt  i  alla  fall  och slutade 
någonstans  i  mitten  vilket  jag  var 
nöjd med.
Detta lopp tog dock på mina krafter 
och  efter  att  sedan  ha  tillbringat 
några timmar i köphetsen på Gekås 
var jag nästintill döende av trötthet.
Väl tillbaka på vandrarhemmet åt vi 
en  god  middag  uppe  på 
Kalvsjögården  och  jag  började 
återgå till det normala igen.
Den  tredje  och  sista  etappen 
tillbringade  jag  som  barnvakt  till 
våra  kusiner,  vars  familj  numera 
också  är  fast  i  orienteringsträsket. 
Sprang  ett  knatteknat  tillsammans 

med de två yngsta och det gick också 
upp  och  ner  precis  som  de  andra 
banorna. 
När  väl  alla  hade  kommit  i  mål 
började  det  ösregna  och  vi  fick  ta 
skydd  inne  i  klubbtältet  innan  vi 
kunde gå till bilarna och åka hem.

O-Ringen  i  Eksjö  har  jag  sedan 
många år totalvägrat vara med på, då 
det  skulle  gå  på  Ränneslätt,  där 
pappa gjorde lumpen för ett antal år 
sedan.  Jag  visste  att  jag  skulle  bli 
ihjältjatad  om  gamla  övningar, 
brobygganden  etc,  så  jag  valde  att 
stanna  i  Nässjö  medan  de  andra 
sprang i Eksjö.
Invigningen var jag med på och jag 
följde  även  med  ut  till  O-
Ringenstaden  en  dag  för  att  ta  en 
runda i Team Sportia-tältet.
Annars  så  såg  jag  också  sprinten 
inne  i  Eksjö  och  givetvis  Spexet, 
som detta året hette GRIS.
Jag  tyckte  framställningen  som  de 
gjorde  av  orienteringen  som  ett 
beroende var väldigt bra. Istället för 
att  ha  ANT(  alkhol,  narkotika, 
tobak),  i  skolan  så  ska  man  läsa 
ONT( orientering, narkotika, tobak). 
Det kan räcka med en gång sedan är 
man fast! Se bara på mammas syster 
och hennes familj de var med på en 
tävling för några år sedan och nu är 
de fast!
Men om man istället gör som jag och 
tar en öppen bana någon gång per år, 
så är man utanför riskzonen.
Det var ett mycket bra spex, Barbro 
Storfe är lika rolig varje gång och de 
som spelar är otroligt duktiga. 
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Helgerna  efter  detta  blev 
orienteringfria och istället helt fyllda 
av fotboll,  ingen kan väl  ha missat 
Eskilscupen,  Sverige  andra  största 
fotbollsturnering  som  lockade 
12 500 människor till Helsingborg!

Avslutningsvis vill jag säga att även 
om  min  sommar  har  innehållit 
ovanligt  mycket  orientering  så  har 
jag inte på något sätt fastnat i träsket 
utan  klarar  mig  faktiskt  utan  det 
några helger, till skillnad från resten 
av min familj. 
En öppen bana några gånger per år 
räcker gott och väl för mig och alla 
andra ”softorienterare”!
/Karin Åhlin

4-klubbs söndag 20:e 
september

4-klubbs går den 20:e september i 
Snogeholm söder om Sjöbo. Vi 
tävlar mot Pan Kristianstad, Lund 
och Boken i grupp A. Så många som 
möjligt behövs för att försvara vår 
plats i högsta gruppen! 

Bana, Längd, Svårighet,Får 
springas av
Herrar Lång, 9,0 km, svart, alla
Herrar Mellan, 6,0 km, violett, alla
Herrar Kort, 3,5 km, röd, alla utom 
H17-44 & D17-34
Damer Lång, 6,0 km, svart,alla 
damer

Damer Mellan,4,0 km, violett, alla 
damer
Damer Kort,3,0 km, röd, alla damer 
utom D17-34

Anmälan senast torsdag 10 
september kl 19 till 
evadahl999@gmail.com eller på lista 
i Pålsjö.  Frågor? Ring Eva på 0709 
936402

Smålandskaveln
Smålandskaveln går helgen 24-25 
oktober. Damer, herrar, tanter och 
gubbar som vill springa, anmäl 
intresse till evadahl999@gmail.com 
eller på lista i Pålsjö senast söndag 
4:e oktober. 

25-manna
Endast ett fåtal har anmält intresse 
för 25-manna, så det blir inget lag 
från HSOK. 

Park-OL 22:e 
september
Tisdag 22:a september tränar vi i 
Kärnanparken, samling vid 
terrasstrapporna kl 18.

mailto:evadahl999@gmail.com
mailto:evadahl999@gmail.com
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Längtan efter 
träningskompisar!

Jag  längtar  efter  öppen  bokskog, 
storstammiga granar, och vidsträckta 
ängar och åkrar. Jag saknar doften av 
nyslaget  hö,  gallrad  granskog  och 
tom den muggiga lukten från skorna 
efter  ett  träningspass  vid  våtmark 
och  dynga.  Jag  ser  fram  emot 
uppfriskande dopp i havet och att ha 
Pålsjö  Skog  och  Kullaberg  runt 
knuten  hos  våra  föräldrar  under 
semestern  i  Sverige.  Livet  i 
Singapore  är  intressant,  spännande 
och härligt  på alla  sätt,  men det  är 
inte  utan att  vi  saknar  den svenska 
naturen och de möjligheter till glädje 
och  upplevelser  i  skogen  som  vi 
brukar  få  genom 
orienteringsklubben. 
Efter  att  under  ett  par  månader  ha 
tränat  simning,  cykel  och löpning i 
parken på östkusten sökte jag mig i 
början  av  mars  upp  till 
naturreservaten  MacRitchie  och 
Bukit  Timah  för  att  stilla  min 
längtan  efter  springa  i  riktig  skog. 
Där  bildar  djungelns  växter  en 
svårgenomtränglig  vägg  och  ett 
tjockt lager av löv och grenar täcker 
marken. Min bedömning är att det är 
bäst att hålla sig till stigarna, vilket 
också  minskar  risken  att  träffa  på 
ormar.  Det  finns  gott  om  apor  i 
djungeln,  vilka  kan  få  för  sig  att 
anfalla,  om  de  tror  att  du  plockar 

fram mat. Så om du tar upp något ur 
ryggsäcken eller fickan, så gäller det 
att vara försiktigt, så att aporna inte 
helt  fräckt  knycker  det  ur  dina 
händer. 
Utsikten är stundom storslagen. När 
den  täta  skogen  plötsligt  spricker 
upp ser jag den höga bebyggelsen i 
naturreservatets  utkant,  eller  så 
blickar jag ut över branter, sjöar och 
vattendrag. Här stannar jag upp och 
njuter av tillvaron.

 Ett  träningspass  i  djungeln kan ge 
samma  energikick  och  lugn 
inombords,  som att  få  springa över 
vitsipporna i en nyutslagen bokskog. 
Det  är  ljuvligt,  och  jag  är  tacksam 
för att  Singapore, med 4,8 miljoner 
invånare på 6%  av Skånes yta, har 
prioriterat  att  bevara  ett  par  stora 
naturreservat.
Framåt  maj  inleddes  Thomas 
intensiva  arbetsperiod  med  långa 
dagar  och  en  del  resor  i  regionen. 
Samtidigt började jag inse att det är 
lite  tråkigt  att  träna  ensam.  Visst 
borde det finnas någon förening man 
kunde  gå  med  i,  jogging  eller 
cykling  eller  kanske  rent  av  lite 
Triathlon? Det måste ju vara mer än 
jag som önskar träningssällskap!?
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Efter  lite  surfande  på  Internet 
konstaterade jag att det i Singapore 
finns  ett  stort  antal  företag  som 
erbjuder  idrott  och  sportaktiviteter, 
men att det verkar vara ovanligt med 
föreningsliv.  Jag  tittade  på 
segelkurser, klättring, gym och fann 
ett intressant företag som arrangerar 
träningar och tävlingar för triathleter. 
Jag  provade  en  av  deras 
simträningar,  vilket  gav  bra  och 
riktigt rolig träning. Det vore absolut 
utvecklande  att  börja  träna 
tillsammans  med  dem!  Det  är  bara 
en  hake…..  Kostnaden  är  ca  150kr 
per  träningspass!  Eller  så  betalar 
man  en  månadsavgift  på  runt 
1000kr,  beroende  på  vilket 
medlemskap  man  väljer.  Det  känns 
lite väl magstarkt! 
Uppväxt  i  ideella  föreningar  där  vi 
tillsammans  arbetar  för  klubben, 
arrangerar  träningar  och  tävlingar, 
städar  klubbstugor  och  säljer 
loppisprylar,  så  känns  det  lite 
underligt  att  betala  så  dyrt  för 
tränare,  och  träningskompisar.  Jag 
funderar på om det är en utveckling 
som riskerar  att  även vinna  mark  i 
Sverige? Dock hoppas jag att vi även 
i  framtiden  har  kvar  våra  ideella 
föreningar och att idrott inte blir en 
klassfråga.  Jag  vill  också  i 
fortsättningen få känna glädjen i att 
tillsammans ha genomfört ett lyckat 
tävlingsarrangemang, även om vi är 
trötta  efteråt.  Jag  undrar  om 
Singapore  aldrig  har  haft  ideella 
idrottsklubbar, om de försvunnit när 
samhället  blivit  alltmer 
kommersiellt?  Kanske  är  detta  en 
tydlig  kulturskillnad  mellan 

Singapore och Sverige, eller så är det 
bara  jag som ännu inte  har  förstått 
var  jag  kan  hitta  de  ideella 
föreningarna?   Jag  får  leta  vidare! 
Kanske hittar jag en förening eller så 
finner jag några träningskompisar på 
vägen. För tveklöst är det så, att mer 
än halva nöjet med att  träna utgörs 
av  glädjen  att  göra  något 
tillsammans,  få  umgås  och  skatta 
lite, och att dela varandras med och 
motgångar.  Därför  saknar  jag 
klubben och ser fram emot att träffa 
er på någon av träningarna i slutet av 
augusti  eller  början  av  september. 
Kanske  blir  det  även  någon 
orienteringstävling,  om jag får  ihop 
pusslet under semestern.
Hoppas  att  ni  alla  har  haft  en 
underbar sommar och att ni ser fram 
emot höstsäsongen!
Vill ni läsa mer om hur vi har det i  
Singapore kan ni gå in på vår blogg,  
där  vi  berättar  lite  om  vad  vi  
upplever.  
http://wallinsworld.blogspot.com

Varma hälsningar till er alla från 
Sara och Thomas Wallin

Loppis 2009
Det var en bra loppis med fint väder 
och  mycket  folk.  Bruttot  blev 
120 000 kr och nettot hamnar på 75-
80 000 kr.
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Arbetet  med  att  samla  prylar  till 
nästa  års  loppis  är  nu  redan  i  full 
gång.



HÅSESOCKEN 21

Information från 
HSOK:s Vänner

Det är hög tid att lämna Ditt bidrag 
till  HSOK:s  vänner. 
Kvartalsdragningarna har gjorts och 
är  Du  icke  med  på  dessa 
dragningslistor och därmed icke kan 
klira vinst mot bidrag, kan Du lämna 
ditt bidrag nu. Kontakta kassören tel. 
135466 så  får  du besked om vilket 
bidrag du skall lämna. Senare under 
året skickar kassören ut 
inbetalningskort men för att spara in 
portot  på  dessa  så  kan  du  lämna 
bidraget tidigare. Moderklubben har 
stor  nytta  av  ditt  bidrag.  Åtskilliga 
tusenlappar  har  klubben  fått  av 
Vännerna  och  som  varit  till  stor 
nytta.

/Styrelsen HSOK:s vänner

Dragning HSOK:s 
Vänner
Eskil lofsson vann första pris i 
Vännernas dragning för 3:e kvartalet 
tillsammans med Christer Nielsen 
och dessa två trogna Vänner kan nu 
kvittera ut 240 kr vardera från 
kassören Rune.

Styrelsen gratulerar samtliga vinnare 
och vi som blev utan vinst även 
denna gång ser fram emot 4:e 
kvartalets dragning samt naturligtvis 
den stora Dragningen i samband med 
klubbens Luciafirande på 
Klubbgården.

Vinst Kr nr Namn
1 240:- 72 Eskil Olofsson
2 240:- 17 Christer Nielsen
3 120:- 149 Agneta Selander
4 120:- 60 Siv Johansson
5 120:- 182 Tommy Peterson
6 120:- 14 Gunnel Lage
7 120:- 67 Kerstin Andersson
8 120:- 19 Stig Persson
9 120:- 20 Rune Isaksson

10 120:- 222 Lasse Hörnäs
11 60:- 171 Bertil Carlsson
12 60:- 85 Peter Svensson
13 60:- 184 Gunnel Pålsson-Tefke
14 60:- 88 Gunnar Andersson
15 60:- 9 Anna Bengtsson
16 60:- 12 Göran Nielsen
17 60:- 31 Mikael Carlswärd
18 60:- 58 Lars Westerholm
19 60:- 198 Sara Wallin
20 60:- 224 Inga Britt Borg

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
2009 års vårsäsong är över och 

höstsäsongen i full gång. 
Noterbart är att Mats Nilsson 
inte dykt upp i listan än. Skall 
han hålla jämna steg med Rune 
Isaksson i maraton-tabellen så 
får han ligga i under höstens 
tävlingar Tävlingar fram till och 
med Hallands tredagars i juli är 
med i statistiken. Fullständig 
statistik finns på hemsidan under 
Föreningen / Tävlingsstatistik. 
Om du saknar något resultat får 
du gärna höra av dig till mig.

/Jonas Åhlin

Plac Namn Poäng Ant 
tävl

Ant 
segr

1 Axel Schulz 964 17 7
2 Rune Isaksson 952 21 2
3 Lisbeth Dahl 919 19 4
4 Niklas Olofsson 873 17 3
5 Joakim Sjöberg 856 13
6 Matilda Stensson 832 20 1
7 Anna Åhlin 807 21 1
8 Johannes Henriksson 781 13
9 Roy Owesson 774 19 1

10 Britt-Marie Stensson 718 20 1
11 Fredrik Hjort 701 17
12 Astrid Henriksson 655 11 3
13 Jonas Åhlin 583 20
14 Astrid Johannesson 577 17
15 Lotta Lewis-Jonsson 569 7 1
16 Ewa Roos 499 6
17 Fredrik Persson 497 6
18 Erik Alnervik 495 13 1
19 Viktor Stensson 486 12
20 Helena Åhlin 461 17
21 Peter Schulz 449 17
22 Patrik Johansson 424 8 2
23 Max Schulz 399 12 2
24 Nils Johannesson 366 17
25 Anton Marmelid 364 8
26 Ebba Roos 363 6

Plac Namn Poäng Ant 
tävl

Ant 
segr

27 Solvey Bergdahl 362 8 1
28 Per Rudqvist 331 10 2
29 Malin Thorneman 326 6 2
30 Rickard Henriksson 325 12
31 Thomas Svensson 309 5 2
32 Marie Schulz 293 17
33 Lennart Carlsen 289 4 1
34 Magnus Johannesson 277 5
35 Asta Schulz 274 12 1
36 Andreas Eckhoff 262 7
37 Niclas Eckhoff 236 4 1
38 Felix Alnervik 229 5
39 Mats Ranbro 216 9
40 Wictor Svensson 210 6 1
41 Dennis Rudqvist 203 9
42 Lovisa Thorneman 200 6 1
43 Kurt Pålsson 168 11 1
44 Maj-Britt Gustafsson 166 11
45 Eva Dahl 163 2
46 Barbro Norrestam 160 6

Hanna Norrestam 160 2 2
48 Torbjörn Lage 153 5
49 Edit Borg 151 4 2
50 Stefan Norrestam 147 6
51 Jonatan Lage 145 5
52 Rolf Gustafsson 144 12
53 Josefine Nilsson 143 4
54 Alva Cruce 120 3
55 Björn Svensson 117 4 1
56 Lotta Sjöberg 108 10 1
57 Hanna Sjöberg 92 5
58 Ellen Rosenkvist 85 5
59 Felix Cruce 81 2 1
60 Peter Arhnung 66 1
61 Dag Lewis-Jonsson 64 8
62 Lovisa Forsberg 61 1

Bo Öhgren 61 3
64 Elin Drenth 60 1
65 Marie Fransson 57 2
66 Ebba Hjort 48 2
67 Josefine Eriksson 47 2
68 Rasmus Grönlund 43 2
69 Elias Henriksson 41 3
70 Louise Drenth 39 1
71 Mathias Persson 22 1
72 Emil Bengtsson 12 1
73 Lars Vernersson 10 1
74 Maj Jönsson 9 9
75 Sven-Eric Ericson 8 9
76 Humle Rosenkvist 5 4 1
77 Anne-Marie Frisell 3 3

David Frisell 3 3
Ida Frisell 3 3
Lars-Göran Frisell 3 3
Carolina Nilsson 3 3 1
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Plac Namn Poäng Ant 

tävl
Ant 
segr

Göran Rosenkvist 3 4
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Skidläger
Skidläger  är  kanske  inte  det  första 
man tänker på i augusti men tanken 
är  att  vi  även  kommande  vinter 
arrangerar  ett  skidläger  i  Orrliden, 
Sälenfjällen.  Vecka  2  är  det  som 
gäller  d.v.s.  9-16  januari  2010. 
Anmäl ditt intresse senast den 31/10 
till  Jonas  Åhlin  på  hajk.ahlin
@telia.com eller 042-29 81 96 eller 
till  Fredrik  Hjort  på  fr.hjort
@telia.com  eller  042-  18  33  82.  
Väl mött i vita skidspår.

O-Ringen 2010
Efter  fem  trevliga  etapper  på  årets 
O-Ringen i Eksjö, och med över 50 
st  HSOK:are  på  plats,  är  det  snart 
dags att fundera på nästa år.
Då  är  det  dags  att  bege  sig  till 
Örebro och för alla som vill anmäla 
sig  tidigt  och  till  lägsta 
anmälningsavgift  så  är  det  1 
november som gäller.

Skinkjakten
Just nu ser det ut som att det blir en 
Skinkjakt även i år och då är det 10-
års jubileum.
29/11 OK Kompassen
6/12 Hjärnarps GHOL
13/12 Örkelljunga FK
20/12 FK Snapphanarna 
(Tomtelunken)
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STÄDSCHEMA HÖSTEN 2009

30 Pålsjögruppen
31 Pålsjögruppen
32 Patrik Johansson
33 Josefin Eriksson
34 Fam Norrestam
35 Fam Eckhoff
36 Lina Svensson
37 Fam Frisell
38 Ulf Bering 
39 Magnus Johannesson
40 Fam Johannes Henriksson
41 Fam Fredrik Hjort

42 Felix Alnervik
43 Fam Thorneman
44 Daniel Turesson
45 Fam Forsberg
46 Carolina o Mattias Nilsson
47 Fam Drent
48 Storstädning
49 Fam Cruce
50 L Carlsen
51 Pålsjögruppen
52 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
Dag Hammarskjölds väg 11
254 33 Helsingborg


	Kunden städar efter sig och vi ser till att dom kommer till en städad stuga.
	Tryck:
	Redaktör:
	Nästa manusstopp:
	Planerat utgivningsdatum:

	Sänd ditt bidrag till: 
	Adress:
	Postgiro:
	Styrelsen:
	Medlemsavgifter 2009
	Övriga ”Ekonomiska bestämmelser för 2009” finns på HSOK:s hemsida eller kan avhämtas i Pålsjö.
	Anmälan
	Adressändringar:

	Boka Klubbstuga!
	Klubbstugan i Pålsjö
	Klubbgården i Koarp

	www.hsok.nu
	www.hsok .nu
	Den stora fajten 
	Längtan efter träningskompisar!
	Team Sportia
	
	Tävlingsstatistik
	2009 års vårsäsong är över och höstsäsongen i full gång. Noterbart är att Mats Nilsson inte dykt upp i listan än. Skall han hålla jämna steg med Rune Isaksson i maraton-tabellen så får han ligga i under höstens tävlingar Tävlingar fram till och med Hallands tredagars i juli är med i statistiken. Fullständig statistik finns på hemsidan under Föreningen / Tävlingsstatistik. Om du saknar något resultat får du gärna höra av dig till mig.
	Poäng
	Skidläger
	STÄDSCHEMA HÖSTEN 2009

