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Helsingborgs SOKs klubbtidning December 2009

Inte bara orientering i Eksjö!
Läs mer på sid 8-9.
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Ledare december 2009

Så  börjar  vi  närma  oss  slutet  av 
2009, ett händelserikt år, men också 
ett  mycket  arbetsintensivt  klubbår. 
Årets första 7 – 8 månader gav inte 
utrymme  för  engagemang  i  några 
nya  kreativa  tankesmedjor.  Jag 
hoppas  nu  att  merparten  av  våra 
medlemmar  hunnit  ikapp,  kunnat 
koppla av och kan känna sig nöjda 
med sina  insatser  för  klubben.  Vi  i 
styrelsen är oerhört imponerade över 
ER och sänder här ett stort TACK till 
alla.

Under  hösten  har  styrelsen  försökt 
att  rikta  blickarna  framåt.  Flera 
sammankomster,  kurser  och  möten 
som idrottsrörelsen kallat till har haft 
samma  tema,  nämligen  Hur 
utvecklar  vi  klubben?  sporten? 
medlemmarna? osv. Vår styrelse har 
lyssnat  och  deltagit  efter  bästa 
förmåga.  Vi  har  bl.a  diskuterat 
frågeställningar som:
Vad skall prioriteras?
Omfördelning av resurser?
Förändras eller dö?
Ekonomi, frigöra kapital?
Tänkbara satsningar?
Kreativt nytänkande?

För att kunna diskutera satsningar i 
framtiden  behövs  ofta  pengar.  Vår 
ekonomi är idag balanserat god, och 
skulle  vi  dessutom  ta  beslutet  att 
frigöra  kapital  genom  avyttring  av 
fast egendom, finns medel för stora 
satsningar på sådant vi tror på.
Min  förhoppning  är  att  2010  blir 
klubbåret  där  förvaltnings-  och 
”måstearbeten”  börjar  komma  i 

andra hand (= rullar av sig själv) och 
de  kreativa,  nytänkande,  satsande 
eldsjälarna får mer utrymme för sina 
tankar  och  idéer.  Jag  förutsätter  då 
att  ungdoms-,  bredd-,  träning-  och 
tävlingsaktiviteter  är  det  primära  i 
klubbens verksamhet.

Nu  uppmanar  jag  er  alla  att 
KOMMA  på  våra  möten, 
sammankomster  och  träningar.  Gör 
ER röst hörd och föreslå saker ni tror 
på. Er medverkan är viktig om vi vill 
förändra.  Bilda  gärna  nya  små 
diskussionsgrupper som kan leda till 
något större.

Nu vill jag önska alla en riktigt GOD 
JUL och ETT GOTT NYTT HSOK-
ÅR!
/Roy

Stöd
Helsingborgs Skid-och  

orienteringsklubb
SPELA BINGO

Spänning-Nöje-Gemenskap
Söderbingo

Södergatan 11, 042-135890
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Tryck:
Nya Ljus & Bild Digitaltryckeri

Redaktör:
Helena Åhlin

Nästa manusstopp:
Tors 8 april 2010 (gärna tidigare)

Planerat utgivningsdatum:
Tors 22 april 2010

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

Klubbinformation

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

Postgiro:
Helsingborgs SOK
38 95 85-1

Styrelsen:
Ordförande: Roy Owesson
Sekreterare: Helena Åhlin
Kassör: Barbro Norrestam
Delegater: Lars-Göran Frisell

Eva Dahl
Josefin Eriksson
Peter Schulz

Suppleanter: Dag Lewis-Jonsson
Fredrik Hjort
Stig Johansson

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 
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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

Visst älskar vi Koarp

När  var  du  uppe  i  Koarp  senast? 
Tänkte väl det. Är du som jag var det 
ett  tag  sedan.  Det  var  loppisen, 
klubbmästerskapet  och  så  var  det 
visst  på  en  ungdomsträning 
härförleden, som chaufför, märk väl.
Jag  är  inte  unik.  Den  bistra 
sanningen är att det numera är ytterst 
få  medlemmar  i  klubben  som 
besöker  Koarp  mer  än  någon  gång 
per  år.  Och  de  flesta  besöken  görs 
för  att  hålla  anläggningen  i  gång: 
brottas med det höga gräset, sparka i 
gång  varmvattnet,  undra  varför 
toaletterna vägrar spola, studera den 
flagnande färgen och, så här års, bita 

mailto:info@hsok.nu
mailto:info@hsok.nu
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på  naglarna  när  elmätaren 
snabbspolar.
Ändå vågar jag påstå att de flesta i 
klubben  älskar  Koarp.  Det  är 
vackert, det är lugnt, det är fridfullt – 
och  där  finns  terräng,  kartor, 
skidspår och så en och annan mygga, 
förstås.
Men  det  är  sex  mil  dit  och  vi 
storstadsmänniskor  brottas  med  en 
stressad  vardag  och  dyr  bensin. 
Samtidigt  har  glöden  hos  många 
eldsjälar falnat. Orken tryter.
Ungefär så har tongångarna gått när 
vi  i  styrelsen har diskuterat  Koarps 
framtid.  Anläggningen  kräver 
mycket  arbete  och  pengar  men 
utnyttjas  allt  mindre.  Vinsten  i  vår 
fantastiskt  framgångsrika  lopp-
marknad  slukas  av  elbolaget  och 
annat som krävs för att hålla råttorna 
borta.
Mot  bakgrund  av  detta  fattade  vi 
med  tungt  hjärta  på  senaste 
styrelsemötet  beslutet  att  föreslå  att 
årsmötet  beslutar  att  avyttra  Koarp. 
Vi tror helt enkelt att det är det som 
gynnar klubbens verksamhet bäst.
Men  självklart  vill  vi  inte  bara 
bomma igen uppe på åsen och rulla 
tummarna. Vi tror att en försäljning 
av  Koarp  kan  bli  början  på  något 
nytt.  Vi  vill  koncentrera 
verksamheten  till  klubbgården  i 
Pålsjö och låta den bli  centrum för 
en  nysatsning  på  gemenskap, 
ungdomar och motion.
Många hel- och halvgalna men också 
realistiska idéer har kommit upp och 
jag ska försöka sammanfatta  dem i 
vår vision om Pålsjö:
Först och främst ska vi fortsätta att 
vara en orienteringsklubb med stort 

O.  Vårt  mål  är  att  få  in  fler  barn, 
ungdomar och vuxna i orienteringen. 
Vi ska vara en idrottsklubb att räkna 
med  i  Helsingborg,  en  klubb  som 
bidrar till att göra Helsingborg till en 
bra stad.
Klubbgården i Pålsjö ska vara öppen 
för  alla.  Dels  ska  den  bokstavligen 
vara öppen mer, dels vill vi utveckla 
verksamheten,  kanske  med 
servering, sportförsäljning, motions-
aktiviteter  och  liknande.  Klubben 
ska  vara  centrum  för  alla  de 
motionerande  helsingborgare  som  i 
dag trängs vid krematoriet (huh!).
Självklart  ska  vi  även  i 
fortsättningen  arrangera  oriente-
ringstävlingar,  som  tre  skåningar, 
och givetvis ska vi ha kartor på åsen 
och  på  annan  ”riktig”  oriente-
ringsterräng.  Men  kanske  ska  vi 
också satsa på närorientering i Pålsjö 
och på andra platser i stadens närhet. 
Här  kan  vi  ha  kontinuerlig 
nybörjarorientering,  kretstävlingar 
och varför inte motionslopp.
Tillsammans  med  staden  kan  vi 
utveckla  Pålsjö  och  bättre  anpassa 
området  för  orientering  (och 
rekreation).  Istället  för  ännu  en  ny 
golfbana kan vi faktiskt skapa riktigt 
häftig orienteringsterräng. Det är inte 
alls så omöjligt som det låter.
Det finns ännu fler idéer och jag är 
säker på att det bland medlemmarna 
finns  massor  av  tankar  på  hur 
verksamheten  kan  utvecklas.  På 
föreningsmötet den 16 december ska 
vi  diskutera  frågan  om  Koarp  och 
vår framtid. Nästa steg blir att fatta 
ett  beslut  på årsmötet.  Det  behöver 
väl  knappast  påpekas  att  det  är 
jätteviktigt att så många som möjligt 
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kommer till dessa möten och gör sin 
röst hörd.
Så undrar ni förstås, vad blir det av 
skidorna?  Ja,  det  vet  bara 
vädergudarna…

Peter Schulz
Vice ordförande

Styrelsens motioner till 
årsmötet i januari 2010.

1. att  ändra  i  Appendix  7  till 
stadgarna  till  ”Föreningsmöte 
skall hållas en gång på våren 
och en gång på hösten på dag 
som styrelsen beslutar”

2. att  årsmötet  beslutar  om  att 
Koarp  1:14  avyttras  under 
andra halvåret 2010. 

Motivering:  Stora 
resurskrävande  åtgärder 
behövs den närmaste tiden för 
att  säkerställa  gårdens  status. 
Styrelsen  gör  (  efter 
remissyttrande  från  bl.a 
kommittéer  och  grupper) 
bedömningen  att 
medlemsnyttan  inte  har  eller 
de  närmaste  åren  kan  nå  de 
nivåer som stora investeringar 
bör generera.

/HSOK:s styrelse 2009-11-12

FÖRENINGSMÖTE!

Onsdag 16 december kl:19:00
på klubbgården i Pålsjö.

Redovisning av 2009
Diskussion kring styrelsens motioner 
och  då  främst  förslaget  att  avyttra 
Koarp 1:14
Verksamhets-  och  budgetidéer  för 
2010 och kanske framåt.

Under  kvällen  serveras  fika  och  vi 
hoppas  på  stor  uppslutning  och 
många synpunkter och idéer.

Varmt välkomna alla 
klubbmedlemmar!
/Styrelsen
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Loppislokalen uppsagd
 
Vår  hyresvärd,  Romares  Stiftelse, 
har  från  den  31  oktober  2010  sagt 
upp vårt hyresavtal för källarlokalen 
på  Nils  Kaggs  gata.  Uppsägningen 
påverkar  alltså  inte  vår  planerade 
loppis för nästa år utan insamlingen 
fortsätter med oförminskad kraft.

/Loppisgruppen

10-mila Skåne 2009

Det  ekonomiska  slutresultatet  (inkl 
Sprinten) börjar  nu bli  klart.  Nettot 
fördelas enligt ersättning för arbetad 
timme.  I  skrivande  stund  ser 
timersättningen  ut  att  hamna  på  ca 
18 kr. För HSOK:s del med ca 4200 
redovisade timmar blir då utfallet ca 
75 000 kr. Ca 80% kommer att utbe-
talas  före  årets  slut,  medan  reste-
rande först utbetalas efter det avslu-
tande  årsmötet  för  10-mila  Skåne  
(troligen i slutet av feb-10).

/Roy

Information från 
Vännerna

Det är ännu några som ej lämnat sitt 
bidrag till Vännerna, så här kommer 
en liten påminnelse till er som glömt 
det.

OL-träningar i 
december och januari

Släpp  inte  kartkontakten  i  denna 
mörka  tid  -  ladda  lampan  och  höj 
humöret med roliga OL-träningar!
 
Tis 15 dec – Jordbodalen
To 14 jan – Stads-OL, Pålsjö
To 28 jan – Filbornabadet

För  information  om  exakt 
samlingsplats,  kolla  hemsidan  eller 
ring Eva på 0709-936402

Träningsläger i februari

Preliminärt kör vi ett helgläger 12-14 
februari  på  OK Orions  kartor  strax 
öster om Karlskrona. 
Ett nattpass på fredag kväll, två pass 
på lördag och ett långpass på söndag 
innan hemfärd siktar vi på.
Lägret  är  inte  bara  för  dem  som 
springer  längst  och snabbast.  Äldre 
ungdomar,  juniorer,  seniorer,  tanter 
och gubbar är alla lika välkomna!
 
Anmäl  intresse  till  Eva  på 
evadahl999@gmail.com eller telefon 
0709-936402.  Mer  information 
kommer också på hemsidan.
 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/MsgBody?d=pne.telia.com&contentSeed=d72d1&u=u72004166&designMode=false&pct=d8932#%23
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Tävlingsresa över 
Kristihimmelsfärd?

Närkekvartetten  går  i  Örebro  under 
Kristihimmelfärdshelgen 13-16 maj - 
ett gyllene tillfälle att njuta av riktigt 
skön  vårorientering  och  samtidigt 
förbereda  sej  för  5-dagars.  Vore 
roligt om vi blir ett gäng! 

Anmäl  intresse  till  Eva  på 
evadahl999@gmail.com eller telefon 
0709-936402. 
Mer  information  kommer  på 
hemsidan så småningom, än så är det 
långt till vår...

5-kampen  viktigare  än 
5-dagars

Under 5-dagars i Eksjö så hade jag, 
Stig, och Veronica ordnat en 5-kamp 
med  en  massa  olika  övningar  och 
fina priser. 
Visst är det så att denna 5-kamp var 
det  viktigaste  som  hände  under  5-
dagars  och att  5-dagars  var  träning 
för 5-kampen.
Många  tappra  orienterare  satsade 
hårt, tufft, glädje och många skratt i 
deltagandet i 5-kampen till vår stora 
glädje.
Varje dag efter att vi sprungit framåt 
18-tiden  startade  den  verkliga 
tävlingen.
När vi såg alla deltagarna som kom 
till start på vår campinggata och såg 
hur  det  lyste  i  deras  ögon  av 
kamplusta  att  få  sätta  tänderna  i 

denna världshistoriens första 5-kamp 
i HSOK:s era. Ja då fick domarna ta 
på sig skyddsutrustning för att klara 
anstormningen. 
Redan  första  kvällen  förekom  det 
muta av domaren som genast gjorde 
det klart för alla deltagarna att muta 
domare det lönar sig. 
Första kampen bestod av att försöka 
tag sig loss  från sin tävlingspartner 
som man var  ihop bunden  med ett 
rep  runt  handlederna  utan  att  ta 
sönder repet. Att det finns så många 
olika  gymnastiska  rörelser  och 
ibland rent erotiska trodde domarna 
det inte fanns. Man säger ofta att ett 
gott  skratt  förlänger  livet  och  efter 
att sett alla dessa rörelser så kommer 
vi att bli 250år.

Allt eftersom 5-kampen gick vidare 
med sina olika tävlingsgrenar så fick 
domaren  mer  muta  som  vi  tackar 
härmed för.
När vi var framme vid sista grenen 
och champagne var  satt  på kylning 
till segrarna så kom våra fantastiska 
ungdomar  som  hade  missat  någon 
deltävling  in  i  bilden  igen  och 
sopade  banan  de  övriga  deltagare 
genom  att  vara  enormt  pricksäkra 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/MsgBody?d=pne.telia.com&contentSeed=d72d1&u=u72004166&designMode=false&pct=d8932#%23
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när det gällde att kasta boll i spannar 
och  ju  längre  bort  spannen  stod  ju 
högre  poäng  fick  man  om  bollen 
stannade i spannen. Ungdomarna tog 
hem  förstaplatsen  och  fick 
champagnen och försvann, sedan har 
domarna  inte  sett  till  ungdomarna, 
men  vi  tror  att  de  är  kvar  i  Eksjö 
någonstans.

Avslutningskvällen  hade  en  helt  ny 
tävling  som  gick  ut  på  att  lista  ut 
städer.
T.ex. Stor böld? Vilken stad är detta? 
Tänk efter lite nu!
Visst är det Varberg.
Tävlingen slutade med att vi korade 
en vinnare och här visade det sig att 
vice  ordförande  inte  hade  någon 
respekt för ordförande, mer säger vi 
inte utan det måste upplevas på plats.
Även denna tävling kommer att vara 
med nästa år.
 

Vi  kommer  att  under  O-ringen  i 
Örebro  att  köra  en  ny  5-kamp  så 
snabba  på  och  anmäl  er  till  5-
kampen  och  när  ni  ändå  gör  detta 
anmäl er även till O-ringen 2010.

/Stig Johansson

GAX 100 Miles (161 
km), Österlen runt 
längs Skåneleden- den 
15-16 augusti

Loppet  blev  en  succé  för  mig  på 
flera  sätt.  Jag  var  kanske  inte  så 
förberedd som jag egentligen borde 
varit.  Hittade loppet ganska sent på 
internet ca 3 veckor före men hade 
precis haft en bra träningsperiod och 
gjort ett riktigt bra lopp i mitten av 
juli (Ladonia Mountain Trophy). När 
jag sedan såg loppet och insåg att det 
kanske inte skulle bli fler chanser så 
slog jag till.

Jag var skitnervös kvällen innan och 
helt toktoppad. Höll på och flyttade 
runt  saker  i  mina  ”dropbags”  tills 
klockan  blev  alldeles  för  sent  och 
sedan  kunde  jag  omöjligt  somna. 
Fick  bara  1  timmes  sömn  natten 
innan loppet vilket ju var allt annat 
än optimalt.
Vaknade skitsur på mig själv och for 
sedan till Ystad. Min strategi var att 
öppna  i  6  minuterstempo  och  gå  i 
varje  motlut.  Detta  höll  i  ca  55-60 
km  sedan  började  det  bli  lite 
kämpigare.  Efter  Haväng  började 
sedan  utmaningen  på  riktigt.  På 
Stenshuvud  sprang  jag  vilse  i 
skymningen  och  jag  kunde  höra 
mina medtävlares  röster  utan att  se 
dem vilket var frustrerande när man 
kände sig helt lost. När jag väl hittat 
ut från Stenshuvud kom jag i fatt 3 
medtävlare  (inklusive  Jan,  en  kille 
från  Danmark)  som  också  hade 
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kommit  på  lite  villovägar.  Sedan 
blev  det  någon  slags  outtalad 
överenskommelse  där  vi  hjälpte 
varandra  att  finna  de  små  orange 
markeringarna i mörkret.  Jag kände 
att  jag  var  den  som  var  fysiskt 
svagast i gruppen men på något vis 
kom  jag  ofta  i  kapp  när  de  andra 
stannade för att leta markeringar. Jag 
litade  rätt  mycket  på  kartan  istället 
vilket visade sig vara en bra taktik.

Till slut orkade jag inte hänga kvar i 
gruppen utan tvingades släppa. Jans 
lampsken var det sista som jag såg 
försvinna  bort  i  den  mörka 
österlennatten.
Det  var  då,  när  knäna  värkte  som 
bara  den,  fötterna  ömmade  så  att 
varje  steg  kändes  som  en  oändlig 
resa över glödande kol och ingen ork 
gick  att  frambringa  som  jag 
bestämde mig för att bryta.
Pannlampsbatteriet började bli svagt 
och jag tog av mig ryggsäcken för att 
byta batteri. Ur säcken plockade jag 
upp  min  underställströja  som  jag 
drog på mig. Jag tog även upp min 
mobiltelefon  för  att  ringa  och 
meddela att jag skulle bryta. När jag 
satte  på  mig  ryggsäcken  igen  och 
reste  mig  upp  såg  jag  ett  litet 
ljussken ett par km bort på en udde. 
Detta  var  Gislövshammar  och  med 
telefonen  hårt  hållen  i  handen 
bestämde jag mig för att  jag skulle 
gå  dit  bort  innan  jag  ringde.  På 
stapplande steg tog jag mig dit  och 
möttes  av  några  partajande 
ungdomar vilka jag för tillfället inte 
alls kände för att konversera med när 
de tjoade och hojtade åt mig. Jag var 

vid  denna  tidpunkt  rätt  låg  och 
besviken.
Men  det  var  precis  DÄR  som 
vändningen kom!
Ungdomarna tjoade något om att det 
kom två lampor till och vips så stod 
Katarina  och  Cecilia  där.  Två 
medtävlande  som  trots  att  de  hade 
sprungit jättefel var hur positiva och 
glada  som  helst  ändå.  De  tog  sig 
tiden att stanna och prata med mig, 
undrade  hur  det  gick  och  pushade 
mig. Jag sa att jag nog skulle bryta 
men att jag fortsatte till Skillinge för 
att där ta ett nytt beslut. De tyckte att 
det  var  klokt  vilket  det  skulle  visa 
sig vara…

Jag har tänkt mycket på det här. Hur 
kunde jag helt plötsligt mobilisera så 
mycket  kraft  och  mental  styrka? 
Varifrån kom den?
Jag  hade  innan  loppet  uppmanat 
många  av  mina  kompisar  att  de 
skulle  skänka  mig  en  tanke  under 
lördagen  och  söndagen.  Var  det 
vissheten  av  detta  som  gjorde  att 
energi  kunde  mobiliseras?  Att  vi 
människor  kan  hämta  energi  från 
varandra  är  jag  helt  övertygad om. 
Vetskapen om att  det  finns de som 
bryr  sig  är  viktig.  Med  detta  som 
bränsle  och  de  två  tjejerna  som 
katalysatorer  så  gick  det.  Den 
känslan som sedan infann sig när jag 
helt  plötsligt  kunde  börja  springa 
igen och till och med ganska fort var 
obeskrivlig. Det var som att födas på 
nytt  och  jag  fick  en  liten  spirituell 
känsla när jag fullkomligt flög fram 
över strandängarna bland kossorna. 
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När jag sedan kom i kapp Katarina 
och Cecilia blev jag jätteglad och det 
spädde ytterligare på energin. Nästa 
kick  fick jag  när  vi  kom i  fatt  Jan 
(dansken) och fick se hans förvånade 
blick. Obetalbart. Sedan gick allt av 
bara  farten  även  om  det  visst  var 
otroligt  jobbigt  på  slutet  in  mot 
Ystad.  Euforisk  känsla  av  att  gå  i 
mål  på St  Knuts  torg,  samma plats 
som  loppet  startade  ifrån  ett  drygt 
dygn  tidigare.  Sluttiden  dryga  27 
timmar och placeringen 10:a  av 31 
startande  hade  mindre  betydelse  då 
detta  var  ett  lopp  där  själva 
genomförandet var den stora grejen.

Loppet gav mig, förutom ett enormt 
självförtroende, även en hel del nya 
vänner. Dessa träffade jag åter nu i 
november  på  ett  träningsläger  för 
ultralöpare  i  Ulricehamn där  ca  10 
mil  avverkades  på  två  dagar  längs 
blöta  och  kuperade  vandringsleder. 
Fortsättning lär följa.

Till  sist  några  bilder  från  detta 
äventyr:

Knixig löpning efter ca 55 km på en 
äng någonstans utanför Lövestad.

I mål efter 27 timmar 43 minuter och 
48 sekunder här tillsammans med 
Stefan Samuelsson, grundaren av 
loppet “GAX 100 miles”

/Björn

Natt-KM 2009

Termometern  i  bilen  visade  plus  5 
grader  när  vi  rullade fram  över 
Järnvägsgatan  och  Drottninggatan. 
Mörkret  hade  lagt  sig  över 
stadskärnan  och  de  sista  kunderna 
för dagen hastade ur butikerna. Vårt 
mål  var  Sofieros  parkering  och 
klubbmästerskap i nattorientering. 

Jag var sugen att springa natt nu när 
klubben arrangerar klubbmästerskap 
i  en  av  våra  närskogar  och  hade 
anmält mig i min klass, som var den 
näst  högsta.  Tillströmningen  i  den 
klassen  och  även  i  den  högsta 
åldersklassen  var  inte  stor  och 
tävlingsledningen  hade  beslutat  att 
slå  samman de  båda  klasserna.  Jag 
fick  nöja  mig  med  banlängden  1,7 
km  som  gällde  för  äldsta  klassen, 
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men detta  var  jag  mer  än  tacksam 
för. 

Det  var  några  år  sedan  jag  senast 
sprang  nattorientering.  Minns  jag 
riktigt,  var  det  också  ett 
klubbmästerskap  i  HSOK  som 
arrangerades  av  Snapphanarna  i 
Ängelholm och då talar vi om 20 år 
tillbaka. Min pannlampa var gammal 
och ur tiden redan då och i dagsläget 
är  den  för  längesedan  kasserad. 
Någon ny lampa har jag inte utan en 
ficklampa inhandlad på Clas Ohlson 
fick  duga.  Under  min  tid  i 
Kristinehamn,  under  det  glada  60-
talet,  var  det  en  skåning  i  klubben 
som med framgång  sprang med en 
stor stavlampa på nattävlingarna. Så 
visst skulle jag klara detta bra på en 
kort bana i närskog, tänkte jag.

Starttiden  närmade  sig  och  jag  var 
komplett  utrustad  med  pinne, 
kompass,  angivelse  och  ficklampa. 
Angivelsen hade jag satt på vänster 
arm,  pinnen  på  höger  långfinger, 
kompassen  i  höger  hand  och 
ficklampan  i  den  vänstra.  När  jag 
fick kartan, hade jag behövt haft en 
hand till.  När jag nu hade lampan i 
den  västra  handen  återstod  endast 
den  högra  handen  för  kartan.  I 
vanliga  fall  håller  jag  kartan  i 
vänster hand och med hjälp av den 
högra  handen  och  kompassen  styr 
jag kartläsningen. Nu kändes det helt 
plötsligt bakvänt, samtidigt som det 
var mörkt och all koncentration gick 
åt  till  hålla  sig  på  stigen  fram  till 
startpunkten.

Avståndet  till  första  kontrollen  var 
inte  så  långt.  Jag  följde  en  stig  ett 
stycke  för  att  snart  ta  riktning  i 

skogen  mot  kontrollen.  Angivelsen 
som jag  nogsamt  hade  placerad  på 
vänster  arm  hade  jag  inte  mycket 
glädje  av då jag hade ficklampan i 
samma  hand.  Ljustes  strålar  går  ju 
rakt  och  angivelsen  låg  kvar  i 
mörkret.  Tursamt  nog  fanns 
angivelsen tryckt på kartan, så med 
mycket  akrobatik  med  händer  och 
armar,  samtidigt  som  jag  försökte 
springa,  lyckades  jag  få 
ficklampsljuset på den del av kartan 
där angivelsen var tryckt.

Spik  på  ettan,  och  snabbt  iväg  till 
tvåan. Visst går det att springa med 
en ficklampa! Fördelen var att  man 
kunde spela med den som en riktig 
Sherlock  Holmes.  Men  så  kom 
fjärde  kontrollen,  jordvallsslutet  i 
kanten  av  grönområdet.  Stegningen 
hade stämt bra tidigare under kvällen 
och jag förlitade mig på min position 
på  stigen  då  jag  kastade  mig  in  i 
skogen  för  att  följa  kanten  på  det 
grönmarkerade.  Hade  det  funnits 
särskilt  karttecken  för  björnbärsnår 
skulle  det  tecknet  varit  markerat  i 
dubbel  upplaga.  Förmodligen  hade 
jag  fel  riktning  från  stigen  då  jag 
bara höftade in och dessutom sprang 
jag alldeles för långt, en slutsats jag 
gjorde  när  jag  inte  fann  kontrollen 
inom kalkylerad tid.

När jag så småningom kom till rätta 
och  hittade  kontrollen  ändrade  jag 
taktik. Jag hade tills nu tagit riktning 
med  hjälp  av  kartan  och 
kompassnålen,  men  beslutade  mig 
för att istället ta ut en kompasskurs 
till  nästa  kontroll.  Det  var  en 
kortsträcka  och  jag  ställde  in 
kompassen  noggrant.  Upp  med 
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högerhanden  och  blicken  på 
kompassen. Det var som att titta in i 
en  kolkällare,  ficklampan  i 
vänsterhanden lyste bara upp marken 
framför  mig.  Detta  i  kombination 
med ytterligare björnbärssnår gjorde 
att jag kom för långt till vänster och 
letade på fel höjd.

Men nu var det slut på hasardspelet 
och  jag  kopplade  på  autopiloten. 
Även om jag inte direkt flög fram på 
stigarna,  tyckte  jag  att  det  gick 
skapligt  och  idén  med  ficklampan 
var inte så dum, om man bortser från 
att man inte har ljus automatiskt dit 
man  tittar.  Jag  funderade  på  hur 
skåningen  bar  sig  åt,  kanske  hade 
han ytterligare en lampa som skötte 
närseendet?

Hur det gick för mig i tävlingen? Jo, 
jag  placerade  mig  på  en  hedrande 
andraplats,  visserligen  klart 
distanserad  av  ettan,  men  ändå,  en 
silverpeng. Hur många vi var? Vi var 
två  stycken,  det  var  jag  och  Rune, 
räcker inte det? 

Bosse Öhgren

HSOK´s Vänner
inbjuder till en riktig
NOSTALGIKVÄLL
måndagen den 8 februari 2010 
kl 19.00
Boka  redan  nu  in  denna  kväll. 
Vännerna  bjuder  in  alla  HSOK´s 
medlemmar   och  självfallet  alla 
Vänner som som så glatt deltar i vårt 
medlemslotteri  för  stödjande  av 
ungdomsverksamheten i HSOK.

Det kommer att bli en mycket trevlig 
kväll  med  långväga  gäster,  DVD-
film från gamla tider och säkerligen 
en massa historier från gågna tiders 
OL-verksamhet inom klubben!
Ytterligare  information  kommer  så 
småningom  men  Du  kan  redan  nu 
anmäla  Dig  till  nedanstående 
styrelsemedlemmar.
Maj-Britt Rune Nisse
131241 135466 222279

Dragning HSOK:s 
Vänner

Vännernas  styrelse  har  förrättat 
dragning  för  4:e  kvartalet  och  de 
båda  högvinsterna  gick  till  Bengt 
Borg och Nils Carlsson -  två trogna 
vänner.
Nu ser vi  alla fram emot den stora 
Decemberdragningen i samband med 
Luciafirandet på Klubbgården och vi 
alla  som  inte  lyckats  vinna  hittills 
under året står säkert på tur då?
Vinst Kr nr Namn

1 240:- 223 Bengt Borg
2 240:- 92 Nils Carlsson
3 120:- 28 Inga Lill Rönér
4 120:- 73 Erik Borgkvist
5 120:- 180 Lena Zimmergren
6 120:- 95 Rolf Gustavsson
7 120:- 176 Olle Carlsson
8 120:- 61 Margareta Jönsson
9 120:- 22 Patrik Gustavsson

10 120:- 110 Magnus Johannesson
11 60:- 42 Karin Sahlin
12 60:- 55 Kjell Jansson
13 60:- 30 Gunilla Bergman
14 60:- 159 Ulla Stigborn
15 60:- 10 Britta Forsell
16 60:- 103 Sonja Nilsson
17 60:- 94 Ulla Stigborn
18 60:- 162 Lotta Gertsson
19 60:- 195 Nils Sjöholm
20 60:- 193 Björn Borg

/Maj-Britt, Rune, Nisse
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Tävlingsstatistik 2009
Nu kan vi summera årets tävlingar 

och konstatera att vi har en full-
poängare i klubbens 
poängtävling. Det är Axel Schulz 
som har nått den magiska 
summan av 1000 poäng. De 
frågetecken som förekommit i 
denna spalt kan nu rätas ut till 
utrops-tecken. Matilda vann 
familjekampen och Rune 
drygade ut avståndet till Mats i 
maratontabellen. 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 1000 38 13
2 Rune Isaksson 989 40 7
3 Joakim Sjöberg 963 32 2
4 Niklas Olofsson 958 29 4
5 Lisbeth Dahl 955 31 5
6 Matilda Stensson 921 41 1
7 Lotta Lewis-Jonsson 920 14 2
8 Mats Nilsson 893 11 1
9 Anna Åhlin 867 39 1

10 Astrid Henriksson 859 25 4
11 Britt-Marie Stensson 837 41 3
12 Johannes Henriksson 821 22
13 Fredrik Hjort 814 28
14 Roy Owesson 793 35 1
15 Erik Alnervik 782 27 1
16 Josefine Nilsson 759 15
17 Malin Thorneman 754 13 2
18 Patrik Johansson 753 18 4
19 Sven-Eric Ericson 713 27 1
20 Thomas Svensson 706 12 4
21 Ewa Roos 683 8
22 Jonas Åhlin 682 36
23 Helena Åhlin 671 35
24 Astrid Johannesson 670 33
25 Eva Dahl 667 9 1
26 Anton Marmelid 665 19
27 Viktor Stensson 654 25
28 Fredrik Persson 645 8

Plac Namn Poäng Ant 
tävl

Ant 
segr

29 Felix Alnervik 629 15
30 Peter Schulz 625 32
31 Max Schulz 578 20 2
32 Torbjörn Lage 568 12
33 Dennis Rudqvist 563 23
34 Rickard Henriksson 558 28
35 Josefin Lindborg 553 12
36 Lennart Carlsen 534 10 1
37 Andreas Eckhoff 502 15 1
38 Ebba Roos 501 10
39 Solvey Bergdahl 486 19 1
40 Wictor Svensson 480 12 1
41 Nils Johannesson 471 33
42 Niclas Eckhoff 436 11 1
43 Marie Schulz 435 30
44 Per Rudqvist 434 21 2
45 Amanda Backlund 426 9 2
46 Lovisa Thorneman 407 12 3
47 Ellen Rosenkvist 402 14
48 Kurt Pålsson 394 18 1
49 Asta Schulz 333 18 1
50 Edit Borg 332 7 2
51 Björn Svensson 320 8 1

Stefan Norrestam 320 9
53 Hanna Norrestam 316 4 3
54 Maj-Britt Gustafsson 301 19
55 Barbro Norrestam 287 10
56 Magnus Johannesson 277 5
57 Jonatan Lage 260 8
58 Sandra Baumann 233 5
59 Rolf Gustafsson 230 22
60 Hanna Sjöberg 219 14
61 Marie Palmgren 210 8 1
62 Mats Ranbro 207 11
63 Stig Johansson 197 5
64 Ola Nordtorp 196 5
65 Bo Öhgren 191 13
66 Lotta Sjöberg 167 24 1
67 Alva Cruce 120 3
68 Louise Drenth 109 3 1
69 Humle Rosenkvist 104 13 1
70 Elias Henriksson 100 12
71 David Frisell 96 8
72 Felix Cruce 81 2 1
73 Linus Backlund 76 9 2
74 Lars-Göran Frisell 73 9
75 Peter Arhnung 66 1

Dag Lewis-Jonsson 66 10
77 Lovisa Forsberg 61 1
78 Elin Drenth 60 1
79 Marie Fransson 57 2
80 Bengt Johnsson 55 1
81 Emil Nilsson 51 2
82 Ebba Hjort 48 4 1

Åke Åkesson 48 3
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Plac Namn Poäng Ant 
tävl

Ant 
segr

84 Tor-Eve Bengtsson 45 5
85 Rasmus Grönlund 43 2
86 Lars Vernersson 32 2
87 Ulla Öhgren 28 3
88 Mathias Persson 22 1
89 Jim Sjöberg 19 6
90 Emil Bengtsson 12 1
91 Erik Backlund 9 4

Monica Eckhoff 9 12
Anne-Marie Frisell 9 9
Maj Jönsson 9 13
Göran Rosenkvist 9 10

96 Ida Frisell 8 8
Maria Oros 8 8

98 Björn Hellrup 6 8 4
99 Veronica Dahlbom 5 5

100 Karin Dahl 4 4
101 Carolina Nilsson 3 3 1

My Adler 3 3
Kristin Johnson 3 3

104 Peter Svensson 2 2 1
Sixten Cruce 2 2
Martina Gabrielsson 2 3
Sara Johnson 2 2
Lena Nielsen 2 2
Maria Nilsson 2 2
Disa Schulz 2 2
Bo Sköldqvist 2 2

Ännu ett år…

Ännu ett  antal  felstämplingar,  ännu 
ett genomfört femdagars, ännu ett år 
fyllt  av  orienteringshelger,  ännu  en 
Jättemil  som  givit  värk  i  varenda 
liten kroppsdel…
Och  det  är  nu  när  vi  passerat 
november och närmar oss julen som 
abstinensen  infinner  sig  på  allvar. 
VAD  SKA  MAN  GÖRA  PÅ 
HELGERNA?!  Det  finns ju  knappt 
tävlingar i programmet, hur ska man 
få det att räcka till alla tomma helger 
i kalendern?
Men  det  finns  ju  alltid 
Skinkjakterna,  tacka  gud  för  dessa 
skinkjakter,  vad  hade  vi  gjort  utan 
dem?  Även  om  den  typiske 

orienteringsnarkomanen  lovar  sig 
själv innan dessa startar att i år ska 
jag  minsann  bara  springa  två 
skinkjakter, så slutar det med att han 
genomför samtliga. För det finns ju 
ändå  inget  annat  att  göra  på 
helgerna?  Det  finns  inga  andra 
tävlingar  att  åka  på,  och  att  göra 
något annat finns ju inte på kartan.
Utan då  beger  man istället  sig  ut  i 
skogen  och  ramlar  vant  runt  bland 
frusna mossar, hala stenar och snöigt 
isiga  stigar.  Har  man  sedan  tur  så 
kan  man  kamma  hem  några 
julskinkor och på så sätt spara en och 
annan krona i julförberedelserna. Det 
brukar dock alltid sluta med att man 
har  en,  eller  en  halv  julskinka  för 
mycket  och  det  överblivna  resterna 
får man snällt lägga ut på gräsmattan 
till de giriga skatorna. 
När  orienteringsnarkomanen  inte  är 
ute  på  sina  skinkjakter  så  går 
julförberedelserna  i  hemmet  i  sann 
orienteringsanda,  bara  för  att  man 
inte  ska  drabbas  av  denna  hemska 
abstinens  att  inte  ha  orienteringen 
närvarande. Därför pyntas julgranen 
inte bara med kulor och glitter, utan 
också med orienteringsskärmar.
Men låt  oss nu släppa allt  som har 
med  orientering  att  göra,  även  om 
det är svårt, och låta julfriden infinna 
sig i allas våra orange-vita hjärtan. 
Och  tillsammans  så  säger  vi:
” Pip sportidentpinne, pip. Töm ut 
det gamla och checka in det nya!”
Och  låt  vårsäsongen  och  O-ringen 
komma fort…
/ Karin Åhlin



Lämna  gärna  ett  bidrag 
till nästa tidning!

Avsändare: Helsingborgs SOK
Dag Hammarskjölds väg 11
254 33 Helsingborg
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