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Helsingborgs SOKs klubbtidning April 2010

Det segrande stafettlaget på årets skidläger i Sälen. 
Läs mer på sid. 5-10.
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Ledare april 2010

Det hänger på systemet

Det började med en inbjudan till alla 
kvinnor:
”Välkommen  till  trevliga  och 
annorlunda  kvällar  om  skönhet, 
kropps/hudvård,  hårvård,  styling, 
mode med mera!”
Hmm..? Var detta verkligen det nya 
fina  IT-systemet  från  Svenska 
Orienteringsförbundet?!
Nej, som det visade sig, det var det 
inte. När det var dags att anmäla till 
vårens  första  tävling,  den  i  snön  i 
Åhus,  var  inte  anmälningssystemet 
Eventor  på  banan.  Strul  och 
förseningar  har  kantat  utvecklingen 
av IT- och anmälningssystemet. Och 
dyrt har det blivit. Så pass att landets 
alla klubbar tvingas betala in några 
tusenlappar  extra  till 
Orienteringsförbundet för att de ska 
klara ekonomin.
Och så hamnar man på en hemsida 
för  en  s  k  Style  Afton  vid  första 
försöket!  Det  var  vad  Google 
prioriterade.
Sedan blev det bättre. När systemet 
nu väl är på plats tycker jag det är 
riktigt  bra.  Lätt  att  få  överblick, 
enkelt  att  anmäla och finessen med 
vägvisning  på  en  karta  och  t  o  m 
avstånd till tävlingen är lysande.
För  oss  i  klubben  har  det  nya 
systemet  inneburit  mycket  arbete. 
Lars-Göran  Frisell,  Erik  Backlund, 
Stig  Johansson  och  andra  har  lagt 
ner massor av tid på att fixa till vår 
del.  Tack  för  insatsen!  Hela 

medlemsregistret har nämligen gjorts 
om  och  kompletterats  med  nya 
uppgifter.  Tyvärr  har  många 
medlemmar varit sega med att lämna 
ifrån sig personnummer, vilket är en 
förutsättning  för  att  anmäla  sig  i 
fortsättningen. Nu är dock det mesta 
på plats.
En  annan  sak  som  inte  heller 
fungerat riktigt bra är inbetalning av 
medlemsavgifterna.  På  grund  av 
systembytet har det tidvis varit svårt 
att se vilka som inte har betalat. Nu 
när vi har ordning igen visar det sig 
att det är väldigt många som faktiskt 
inte har gjort det.
På  grund  av  systemstrulet  får  alla 
som inte betalat fram till den 31 maj 
på sig att göra det. Den som inte har 
betalat  efter  det  kommer  inte  att 
kunna anmäla sig till tävlingar. Passa 
helst på att betala nu med en gång. 
Även om vi har  bra  ekonomi  är  ju 
medlemsavgifterna  basen  för  vår 
verksamhet.
En  annan  positiv  sak  med  det  nya 
systemet är att vi nu får in allt fler e-
postadresser. Det gör det möjligt att 
snabbare  och  mer  effektivt  än 
tidigare  nå  ut  med  information  till 
klubbens  medlemmar.  Stig 
Johansson  är  utsedd  till  klubbens 
informationsansvarige  och  han 
jobbar  just  nu  för  fullt  med  att  ta 
fram  nya  lösningar  för  smart 
information  och  kommunikation 
inom klubben.  Har  ni  tankar,  idéer 
och frågor kring detta, hör gärna av 
er till Stig. Direkt ska jag dock säga 
att även den som inte har tillgång till 
dator och e-post även i fortsättningen 
ska få information.
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Ett viktigt forum för information och 
framför  allt  diskussion  är  våra 
föreningsmöten.  På  årsmötet 
beslutades  att  vi  ska  ha  två 
föreningsmöten per år – vår och höst 
– och då är det förstås  bra om alla 
som  kan  verkligen  kommer  dit. 
Nästa möte är måndagen den 24 maj. 
Då är ni alla hjärtligt välkomna!
En fråga som kommer upp då är hur 
vi  ska  få  fart  på  vår 
ungdomsverksamhet.  Frågan  har 
högsta  prioritet  i  styrelsen  men  vi 
har  inte  någon  riktigt  bra  lösning. 
Jag  tycker  att  vi  behöver  nya  och 
kanske lite djärva idéer. Vi behöver 
verkligen  fler  ungdomar  till 
orienteringen  i  allmänhet  och  till 
klubben i  synnerhet.  Om inte annat 
för  att  någon  ska  kunna  sköta  alla 
avancerade datasystem som vi inom 
orienteringen  älskar  att  omge  oss 
med.

Peter Schulz

Stöd
Helsingborgs Skid-och 

orienteringsklubb
SPELA BINGO

Spänning-Nöje-Gemenskap
Söderbingo

Södergatan 11, 042-135890

Tryck:
Nya Ljus i City

Redaktör:
Helena Åhlin

Nästa manusstopp:
Tors 12 augusti 2010 (gärna tidigare)

Planerat utgivningsdatum:
Tors 26 augusti 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
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Styrelsen:
Ordförande: Peter Schulz
Sekreterare: Helena Åhlin
Kassör: Barbro Norrestam
Delegater: Lars-Göran Frisell

Eva Dahl
Josefin Lindborg
Stig Johansson
Dag Lewis-Jonsson

Suppleanter: Mats Ranbro
Fredrik Hjort

Medlemsavgifter 2010
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 Vuxna, icke tävlande 

Anmälan
Anmäler dig till orienteringstävlingar 
gör du enklast via Eventor 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

.
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www.hsok.nu
Du  besöker  väl  vår  hemsida!  Där 
hittar du mer info om klubben och de 
aktiviteter som är på gång eller har 
varit. Lämna gärna info till hemsidan 
genom att maila info@hsok.nu

Saknar du information?
Saknar  du  information  om  något  i 
tidningen så  hör  av  dig  till  Helena 
042-29 81 96
hajk.ahlin@telia.com

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

Skidläger v2 2010
Efter att letat efter ett par rullskidor 
så kom snön så det fick bli att plocka 
fram  skidorna  istället  och  några 
rullskidor blev det inte. Var har jag 
nu mina glid- och fästvallor, jo uppe 
på vinden tror jag.

Där låg de så det var bara att lägga 
på  glidvalla  för  mina  skidor  hade 
fiskfjäll under fästdelen.
Jag fick gå 20 meter för att komma 
till grönområdet där jag kunde göra 
upp ett skidspår.
Efter ett tiotals varv där varje runda 
var ca 500m så var orken helt borta. 
Jag  kunde  snabbt  konstatera  att 
kondition är en färsk vara och att det 
går  inte  att  köra  skidor  på  20  år 
gamla meriter. 
Nu bar det  iväg till  Sälen,  efter  en 
lång dags färd var vi framme i Sälen, 
en fantastik  stuga  med  huvudstuga, 
annex och vallarbod.
Vi  var  ett  tiotal  HSOK:are  som 
skulle träna två gånger om dagen i ur 
och  skur.  Så  mycket  skur  blev  det 
inte  men  väl  kallt  mellan  15-20 
grader minus, brr.
Första  morgonen efter  en fantastisk 
frukost bar det iväg, vi skulle åka ca 
1200mm ett sk transportspår innan vi 
kom fram till  de  olika  spåren  som 
gav oss möjlighet att åka allt mellan 
5-15km. Redan på transportsträckan 
gick  jag  upp  på  maxpuls  och  då 
tänkte jag hur ska detta sluta fy vad 
hemskt  det  kändes.  Roy,  John  och 
jag skulle åka tillsammans trodde jag 
men efter 200m såg jag dem inte mer 
och vart jag åkte ja det visste jag inte 
men  tillslut  kom  jag  fram  där 
skidspåren började. Här stod jag och 
flämtade en god stund och kände hur 
träningsvärken  kom  äckligt 
smygande  och  lungorna  kämpade 
efter  luft.  Till  slut  åkte  jag  mot 
stugan  och  då  mötte  jag  Roy  som 
undrade vart jag tog vägen och det 
visste jag inte.

mailto:info@hsok.nu
mailto:ahlin@zeta.telenordia.se
mailto:info@hsok.nu
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Kvällarna  blev  en  högtid  för  då 
visste  man  att  tre  saker  stod  på 
programmet,  någon  eller  jag  själv 
hade lagat en tre rätters,  vi  spelade 
Plump  och  man  fick  gå  och  lägga 
sig.
Varje dag två pass skidträning och ju 
längre tid som gick desto bättre och 
roligare blev skidåkningen. Att våra 
ungdomar  som  är  fantastiska  åkte 
vissa dagar upp mot 5 mil eller mer 
vilket  tog  mig  tre  dagar  att  åka. 
Ibland  var  två  pass  inte  tillräckligt 
utan  de  var  ute  och  sprang  också 
vilket inte fanns på min världsbild.
Varje lunch stoppade vi i oss massor 
med  pasta  som  herrskapet  Åhlin 
hade åstadkommit med den äran. 
Den ena kvällen efter den andra var 
inte lika, vilket härmed intygas med 
bildbevis då Roy fick  själv sitta och 
äta,

 vad det berodde på vet jag inte men 
det  är  fritt  att  spekulera.  Andra 
personer låg till bords,

jo han hade en stol men han föredrog 
golvet, där ser man vad frisk och hög 
luft kan åstad komma. 
Att John som nästan var 80 år körde 
ifrån mig så såg det ut som om jag 
hade frusit fast i skidspåret när John 
stakade förbi mig, men det gör inget 
jag har ju 20 år på mig att nå hans 
kapacitet.

Tack för en trevlig vecka och om jag 
säger OM jag ska med nästa år jag 
då måste jag träna och det är det som 
skrämmer mig mest.
/Skidoraklet
Stig

Mera
Skidläger, Sälen 2010
Vår  resa  tar  sin  början  en  kall 
morgon  nere  i  Ljungbyhed.  Avfärd 
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är  planerad  till  kl  06.00  då  Niklas 
vill ha gott om tid på vägen upp för 
att  hinna  med  ett  träningspass  i 
Malung.  Det  ska  tydligen  vara 
väldigt  fina  spår  där.
Vi  befinner  oss  i  Ljungbyhed 
eftersom det har varit avskedsfest för 
Olle  Bohman  som  har  beslutat  att 
lägga  av  som  ansvarig  för  diverse 
orienteringsresor för juniorer. Niklas 
är mest  morgonpigg och blir  därför 
den som först tar plats bakom ratten. 
Det är iskallt och nattsvart utomhus. 
Det är endast jag, Niklas och Viktor 
vakna.  Här  tar  vår  resa  mot  Sälen 
och skidlägret sin början.
Efter  några  timmars  bilfärd  är  vi 
framme  i  Jönköpingsområdet, 
närmare bestämt Mullsjö, för att äta 
frukost.  Det är  runt  klockan nio på 
morgonen  och  vi  får  genom 
rapporter  höra  att  vi  ligger  före  de 
andra  grupperna  som  också  är  på 
väg.  Temperaturen  är  fortfarande 
många grader under minus varför vi 
äter vår frusna yoghurt i bilen. Bitvis 
under färden har veckans tema börjat 
växa  fram;  Plötsligt  i  Vinslöv  med 
Holger Nilsson i centrum. Man kan 
inte annat än dra på munnen när man 
hör  hans  klassiska  kommentarer.  
Vi beslutar oss för att äta i Filipstad. 
Luften  har  nu  hunnit  bli  något 
varmare och det är bara -19 grader. 
Vi får i oss en härlig schnitzel.
Vi kommer tillslut fram till Malung 
där Viktor  och Niklas tänker ta sig 
ett  skidpass.  Då  jag  fortfarande 
känner  mig  lite  trött  står  jag  över. 
Temperaturen  är  nu  nere  på  -25 
grader. Ifall ni undrar hur fina spåren 
var här är det bara att fråga Niklas. 
Han blev så lyrisk att vi faktiskt fick 

påminna honom att han var tvungen 
att  byta  om  och  ta  på  sig  skidor 
innan han kunde ge sig ut i spåren.
Jag fick med filtar värma mig så gott 
jag  kunde  i  bilen.
När de var klara tog vi oss an ett av 
våra uppdrag denna vecka, inhandla 
frukost.  Vi  tog  oss  därför  till  ICA 
och  började  vår  relativt  stora 
inhandling med bland annat nio liter 
mjölk  till  exempel.   En  bedrift  vi 
lyckades  med  här  var  att  få  fyra 
papperskassar gratis. Ifall de var av 
dålig  kvalité  eller  vi  helt  enkelt  är 
usla på att packa låter jag vara osagt 
men den första kassen gick i alla fall 
sönder  och  vi  fick  två  nya  genom 
reklamation. Den fjärde fick vi gratis 
genom  att  vi  helt  enkelt  glömde 
lägga fram en i tid.
Klockan  sju  på  kvällen  kom  vi 
äntligen fram och fick oss en väldigt 
god kalops.  Det  var  bara början på 
alla  utsöktheter  vi  skulle  bjudas  på 
under  veckan.  Efter  maten  var  det 
dags för en tur till vallaboden där vi 
alla  började  med  att  fixa  och  pula 
med  våra  skidor.  Alla  var  väldigt 
noggranna så att de skulle ha riktiga 
raketer  i  spåret  dagen efter.  När  vi 
ska  inkvartera  oss  själv  i  källaren 
som vi blivit tilldelade hittar Niklas 
sitt  favoritställe.  Ett  litet,  litet  rum 
med  en  för  honom  något  för  kort 
säng. Vi får senare av John höra att 
de  kallar  den  för  snarkofag,  eller 
som  vi  säger  på  vinslövsmål; 
schnarkofaag. Detta blir Niklas håla 
resten av veckan.
Nästa  morgon  var  första  egentliga 
dagen  på  skidlägret.  Ungdomarna, 
dvs  jag,  Niklas,  Viktor  och  Björn 
hade fått frukosttjänst även om John, 
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gamlingen  i  gänget  och  som  var 
ansvarig för stugan, för det mesta var 
före oss med att duka fram. Han var 
helt  enkelt  för  morgonpigg.
Med Johns goda gröt i  magen redo 
för första skidpasset uppdagas ett av 
mina problem denna vecka. Jag har 
tro  det  eller  ej  blivit  för  tung  för 
mina skidor, det var visserligen ett år 
eller  två  sen  jag  använde  dem sist 
men lite förvånad blev jag allt.  Jag 
beslöt  mig för att  ändå försöka åka 
med  dem.  Resultatet  blev  ett 
mosspass  på  skidor  då  jag  tryckte 
ner hela spannet på mina skidor och 
hade  därför  i  princip  inget  glid.  
Tydligast  blev  det  utför  då  Viktor 
fint  gled  iväg i  fartställning medan 
jag  själv  behövde staka  på  som en 
idiot.  Efter  middagen upptäcker jag 
nästa  problem,  forden  vi  åkte  upp 
med vill inte starta. Vi försöker med 
startkablar  men  den  vägrar 
fortfarande. De andra åker ett andra 
skidpass men jag beslutar mig för att 
avstå,  fortfarande helt  slut  efter  det 
första.
För att  få lite varmare temperaturer 
och i övrigt väldigt fina spår åker vi 
till Högfjällshotellet som första pass 
dag  två.  För  att  inte  få  ett  nytt 
kämpigt  mosspass  får  jag  låna 
Fredriks  gamla  skidor.
Då Fredrik ändå är lite tyngre än mig 
är spannet egentligen något för styvt 
för mig. Detta innebär att jag istället 
får slita på ett annat sätt. Istället för 
att  behöva  staka  två  tag  för  varje 
meter  behöver  jag  nu använda  stor 
del  av  min  energi  till  att  verkligen 
trycka  ner  skidorna  för  att  min 
teknik  ska  få  någon  som  helst 
utdelning.

Den  andra  dagens  eftermiddag 
använder  jag  till  att  köpa  skidor 
tillsammans med Stisse. Vi är också 
nere i människobyn för att inhandla 
mat. Senare på kvällen ringer jag till 
ford  assistans  för  att  få  hjälp  med 
den  krånglande  bilen.  De  skickar 
senare en bärgare som pratar en helt 
obegriplig  rotvälska  de  visst  kallar 
för dalmål. Han får i alla fall igång 
bilen  tillslut  med  hjälp  av  två 
snabbstarthjälpspaket  och  sin  egen 
bärgarbil.  Förmodligen  ett  tydligt 
tecken på att  batteriet  var  helt  slut. 
Han  ordinerade  sedan  en  biltur  på 
två och en halv timme för att ladda 
upp batteriet igen varför jag, Niklas 
och  Viktor  tog  oss  en  tur  till 
Mångsbodarna för att studera spåren 
här. Det blev en lagom liten tur och 
vi  kom tillbaka  perfekt  till  en  god 
middag vi absolut inte ville missa.
Den tredje dagen har vi planerat in 
en  resa  till  Trysil  som  ligger  i 
närheten.  Innan  vi  åker  dit  ska  vi 
dock hämta upp en god vän till oss; 
Emil  Gunnarsson  som  säsongar  i 
Sälen  för  tillfället.  En klar  bieffekt 
av  att  batteriet  dog  var  att  man 
behövde en kod för att starta radion 
igen.  Vi  hittade  inte  koden 
någonstans  och  Niklas  tog  på  sig 
ansvaret att agera jukebox. Detta var 
i  och  för  sig  ganska  trevligt  men 
hans repertoar var inte speciellt stor 
och det hela blev ganska tjatigt efter 
ett  tag.  
Det var en underbar dag med klarblå 
himmel  och solen gnistrade i  snön. 
Spåren i Trysil var som de i Malung, 
stenhårda och otroligt  fina.  Det  var 
räls i dess renaste form. När vi åkte i 
några  timmar  började  dock 
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problemen  hopa  sig.  Vi  stötte  på 
några grymt branta och svåra backar. 
Tillslut fick vi helt enkelt ge upp då 
vi insåg att vi skulle tillbaka samma 
väg.  Vi  tog  till  och  med  av  oss 
skidorna  och  traskade  den  första 
biten. När vi kom ner till skidcentret 
nere i Trysil hittade vi en pizzabuffé 
för  bara  100kr  vilket  var  otroligt 
billigt med tanke på att vi befann oss 
i  Norge  också.  Ifall  de  vetat  vår 
kapacitet när det gäller att äta är jag 
osäker på ifall de hade släppt in oss. 
Vi  blev  nämligen  inte  helt  mätta 
förrän ca sex pizzor senare.
Den  fjärde  dagen  gör  vi  vår  första 
utflykt  till  vasaloppsspåret.  Vi 
stannar  bilen  en  bit  innan Smågan. 
Spåren är riktiga rälsar men extremt 
kärva  då  det  är  runt  -25  grader  i 
luften. Trots solsken är det därför en 
väldigt  kall  tur.  På  eftermiddagen 
blir  det  som  vanligt  ännu  ett  pass 
men Björn nöjer sig inte med detta 
utan  tar  senare  ett  extrapass  i 
mörkret.  Han  slår  därmed 
lägerrekord  då  han  denna  dag 
sammanlagt  har  åkt  64km.  Viktor 
och  Niklas  tar  istället  på  sig  sina 
icebug  och  gör  ett  ”summit  push” 
uppå Närfjällets kalla,  obarmhärtiga 
topp 931m över havet. För att klara 
av  snön  tillverkar  Niklas  ett  par 
damasker  av  plastpåsar.  Dessa  höll 
ganska  bra enligt  egen utsago även 
ifall  de  tillslut  gick  sönder.  De 
krigade  sig  hem  genom  den  bitvis 
midjedjupa  snön  då  de  övergav 
skoterspåret  på  hemvägen.  Det 
visade  sig  sedan  att  damaskerna 
verkligen  gjorde  nytta  då  Viktors 
fötter  var  obehagligt  vita  väldigt 
länge.

Lägrets femte dag beger vi oss ännu 
en  gång  till  vasaloppsspåret. 
Temperaturen  är  nu  uppe  på  -21 
grader och spåren är lite mer lättåkta. 
Till vår förvåning är en polisbil ute 
och hälsar på. Ifall ni någon gång har 
varit  och  åkt  på  vägarna  kring 
smågan förstår ni hur ensligt där är 
och därför det underliga i att den var 
där.  Antagligen  hade  de  fått  något 
tips om några idioter som var ute och 
åkte  i  den bistra  kylan.  Viktor  och 
Niklas bestämde sig för att gå ut på 
kvällen.  Jag  hade  en  tenta  som 
väntade på mig när jag kom hem och 
bestämde  mig  därför  för  att  stanna 
hemma  och  plugga.  Grymt  mycket 
tråkigare men man får helt prioritera 
lite  ibland.  De  hade  tydligen  en 
väldigt rolig kväll i alla fall. 
Dag nummer sex är den sista dagen 
då  vi  åker  skidor  och  avslutas  då 
med  en  traditionsenlig  stafett.  Den 
bestod  av  tre  olika  lag  med  tre 
sträckor  vardera  och  avgjordes  i 
tandådalens  elljusspår.  Det  blev  en 
rafflande  kamp  som  tillslut  vanns 
utav  John,  Jonas  och  Björn.  John 
drog  direkt  iväg  på  första  sträckan 
och  gav  sitt  lag  ett  försprång  på 
mellan tio och femton sekunder ner 
till  Royovich.  Stisse  klarade  inte 
riktigt av pressen och låg mellan en 
och  två  minuter  efter  när  han 
växlade  över  till  Fredrik.  På  andra 
sträckan  arbetade  sig  Viktor  ikapp 
och lyckades få en liten lucka ner till 
Jonas.  Det var  alltså ombytta roller 
inför  den  avslutade  sträckan  då 
Viktor växlade över till mig. Jag fick 
ett  försprång  på  mellan  tio  och 
femton  sekunder  ner  till  Björn. 
Fredrik åkte mycket bra och krympte 
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luckan till övriga lag. Björn arbetade 
sig  snabbt  ikapp och vid  botten av 
den enda större backen på banan var 
han ikapp. Resten av banan bestod i 
princip  bara  av  stakning  varför  jag 
aldrig lyckades svara ordentligt. Jag 
skyller  på  att  jag  hade  för  korta 
stavar.  I  mål  var  jag  slutligen 
halvminuten  efter  och  Niklas  var 
sedan  en  halvminut  efter  mig.
På  kvällen  avgjordes  en  annan 
prestigefylld  tävling,  nämligen 
lägrets  plumpmästerskap.  Jag  såg 
länge  ut  att  ligga  bra  till  och  inför 
den avslutande handen hade jag det i 
en  liten  ask  men  Royovich  ville 
annat och tog istället hem det hela. 
Den sista dagen ägnades åt städning 
av  stugan  och  att  åka  hem  till 
skåneland. Avslutningsvis kan sägas 
att vi juniorer (jag vet, jag är senior 
nu)  uppskattade  lägret  mycket  och 
det var en väldigt rolig upplevelse. 
Vi ses väl på skidlägret nästa år?
Royovich  och  Stisse  är  fingerade 
namn. Personerna heter något annat i 
verkligheten. 

/Anton Marmelid

Från styrelsens horisont

Ungdomarna 
prioriterad fråga

Den  nya  styrelsen  har  bara  varit 
igång i knappt tre månader och redan 
har  massor  av  saker  passerat  ovala 
bordet  på  andra  våningen  i  Pålsjö. 
Eftersom det är viktigt att klubbens 

alla medlemmar ska ha möjlighet att 
följa  vad som händer  och vad som 
beslutas  av  styrelsen,  ska  jag  i 
Håsesocken  regelbundet  försöka 
sammanfatta det mest väsentliga.
Direkt  efter  årsmötet  i  januari 
samlades vi i  styrelsen – en del av 
oss förskräckta över vad vi gett oss 
in  i!  På  detta  första  konstituerande 
styrelsemöte  utsågs  Eva  Dahl  till 
vice  ordförande.  Dessutom  utsågs 
två nya funktioner.  Dels  blev Lars-
Göran Frisell klubbadministratör, en 
funktion  som Orienteringsförbundet 
numera  rekommenderar,  dels  blev 
Stig Johansson informationsansvarig 
med  uppdrag  att  förbättra 
information  och  kommunikation 
inom klubben.
Vi hann också med att  spika några 
viktiga datum, nämligen för årets två 
föreningsmöten (den 24 maj och den 
15  november)  samt  nästa  årsmöte, 
vilket  enligt  stadgarna  blir  den  31 
januari.
En prioriterad fråga för styrelsen är 
klubbens  ungdomsverksamhet.  Vi 
har  svårt  att  locka  till  oss  nya 
ungdomar och ännu svårare att få ut 
dem  i  skogen.  Ungdomsgruppen, 
med Mats Nilsson i spetsen, har fått i 
uppdrag att komma med förslag till 
hur vi ska utveckla verksamheten för 
våra ungdomar och det finns nu en 
del tankar och idéer. En fråga är om 
en stark ungdomsgrupp bestående av 
4-6  engagerade  personer  som  kan 
orientering  ska  driva 
ungdomsverksamheten  (och  om 
dessa personer finns i klubben?) eller 
om  ungdomsverksamheten  är  en 
fråga för alla där 3-4 ledare mer har 
en samordnande funktion?
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Vi  jobbar  vidare  med  frågan  och 
kommer bland annat att  ta upp den 
på föreningsmötet i maj. Hur man än 
vänder  och  vrider  på  saken  är  det 
som  är  mest  avgörande  vilka  som 
kan  tänka  sig  att  ställa  upp  som 
ungdomsledare  i  framtiden. 
Intresserade får gärna höra av sig till 
mig!
Vid  en  av  adventsorienteringarna  i 
december  förra  året  räddades  en 
orienterare  till  livet  tack  vare  en 
rådig  insats  från  ett  par  passerande 
deltagare. Lyckligtvis behärskade de 
hjärt- och lungräddning. Klubben har 
tidigare  fått  ett  bidrag  från  Hans 
Modigs  minnesfond  och  vi  har  nu 
beslutat  använda  de  pengarna  till 
hjärt-  och  lungräddningsutbildning 
inom  klubben.  Tyvärr  är  sådan 
utbildning ganska  dyr  varför  vi  får 
börja i lite mindre skala med framför 
allt  de  som  är  aktiva  ledare. 
Förhoppningsvis  kan  fler  få  sådan 
utbildning  på  sikt.  Första 
utbildningstillfället  blir  nu  under 
våren.
Årsmötet  beslutade  ju  att  vi  under 
andra  halvan  av  detta  året  ska 
avveckla  klubbgården  i  Koarp.  Det 
arbetet  börjar  alltså  tidigast  efter 
halvårsskiftet men styrelsen har ändå 
utsett en beredningsgrupp som börjar 
sondera  terrängen.  Berednings-
gruppen består av Fredrik Hjort och 
Dag  Lewis-Jonsson  och  har  ni 
funderingar  och  förslag  kring 
avvecklingen  av  Koarp,  kontakta 
gärna någon av dem.
Hemma på klubbgården i Pålsjö var 
det  ordentligt  kallt  nu  i  vinter  –  i 
bastun  alltså!  Bustuaggregatet  gav 
nämligen upp en kall vinterdag och 

för oss blir det till att köpa ett nytt 
(som f  ö  redan  ska  vara  på  plats). 
Trots  att  vi  har  fått  ett  bra  pris 
innebär det en utgift på omkring 15 
000  kronor.  Men  det  var  inte  så 
mycket att välja på.
Hälsospåret  AB  är  ett  företag  som 
utvecklat  en  metod  att  göra 
konditionstester  på  nätet.  Det  vill 
säga man får själv springa i skogen 
och  sedan  mata  in  sina  tider  och 
värden och på det viset få fram sin 
kondition. HSOK har erbjudits att få 
rätten att sälja Hälsospåret exklusivt 
i  Helsingborg och samtidigt  ge alla 
medlemmar  möjlighet  att  använda 
metoden. Efter en utvärdering har vi 
dock sagt att vi avvaktar eftersom vi 
inte tycker systemet fungerar riktigt 
bra. Vi är dock beredda att ompröva 
saken  när  tekniken  fungerar  bättre. 
Om  någon  har  erfarenhet  av 
Hälsospåret, hör gärna av er.
I bland annat Helsingborgs Dagblad 
har  det  berättats  om  Helsingborgs 
planer  på  att  åter  införa  spårvagn. 
Eftersom en linje ska dras vid Pålsjö 
skog  har  vi  haft  möjlighet  att  ge 
synpunkter.  Dag Lewis-Jonsson har 
för  styrelsens  räkning skickat  in  en 
skrivelse som förordar en sträckning 
som inte  stör  ”våra”  områden.  Hur 
det  slutligen blir  återstår  förstås  att 
se.
Slutligen har styrelsen hos HSOK:s 
vänner anhållit om ett bidrag till att 
köpa en projektor och en skanner att 
bl.a.  användas  i  ungdoms-
verksamheten.  Mycket  glädjande 
tyckte vännerna att det var en bra idé 
och skänkte 7 000 kronor till detta. 
Tack vännerna! Såväl projektor som 



HÅSESOCKEN 12
skanner  finns  nu  på  plats  i  Pålsjö. 
Föreställningen kan börja.

Peter Schulz

Trafiksäkerhetspolicy 
för Helsingborgs SOK

Inom HSOK är vi rädda om 
varandra. Därför följer vi följande 
enkla regler vid transporter till och 
från tävlingar och träningar och 
andra arrangemang i föreningens 
regi.

• Planera alltid resan! Bestäm 
avresetid på ett sådant sätt att 
det finns marginal för 
oförutsedda förseningar så att 
stress och tidsnöd aldrig 
uppstår.

• Som passagerare, respektera 
samlingstider så att 
avresetiden kan hållas.

• Försök alltid att samåka. Det 
sparar både miljö och pengar.

• Följ hastighetsbegränsningar 
och andra trafikregler.

• Använd alltid bilbälte. Bara så 
många passagerare som det 
finns bilbälte till får åka i 
fordonet.

• Stör inte föraren om du är 
passagerare.

• Kör och åk bara i ett 
trafiksäkert och försäkrat 
fordon.

• Se till så att föraren är utvilad. 
Särskilt viktigt är detta vid 
hemfärd från nattorientering 
eller annat strapatsrikt 
arrangemang.

• Se till så att det finns mer än 
en förare som kan byta av vid 
långresor.

• Kör inte med alkohol eller 
andra droger i kroppen och 
inte heller dagen efter det att 
du druckit alkohol. Tänk 
också på att vissa mediciner är 
olämpliga vid bilkörning.

• Minibuss som används i 
klubbens regi får bara köras av 
förare som har vana vid sådant 
fordon.

• Lasta ordentligt. Se till så att 
last inte kan orsaka skador vid 
kraftig inbromsning eller 
kollision.

• Vid cykling till och från 
klubbens aktiviteter bör hjälm 
användas.

• Reflexer ska alltid användas 
vid träning i klubbens regi när 
det är mörkt.
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Sist men inte minst – var försiktig 
och använt sunt förnuft!

Helsingborg 2010-03-11
Styrelsen

Träningsrapport från 
ekvatorn

En vecka efter  klubbens skidläger i 
Sälen  var  det  dags  för  mig  att  dra 
söderut för dryga tre veckor i Kenya. 
Jag  och  två  andra  elever  på 
orienteringsgymnasiet  i  Olofström 
fick  erbjudandet  från  vår  tränare, 
Lasse  Andersson,  att  komma  några 
veckor till hans hus i Eldoret i västra 
Kenya.  Han och  hans  fru  Isabellah 
brukar  spendera  några  månader  där 
varje vinter. Ett erbjudande man inte 
kunde tacka nej till!

Dagarna innan vi  åkte  från Sverige 
gjorde  Isabellah  ett  mycket 
imponerande  maratonlopp  i  Dubai, 
strax under 2,27, så vi visste vilken 
nivå på träningen som väntade oss. 
Efter  lite  förseningar  med  flygen 
landade vi klockan tre på natten på 
Jomo  Kenyatta  Airport  utanför 
Nairobi.  Lasse  hade  fixat  boende 
centralt  och  första  dagen 
spenderande  vi  turistande.  Även en 
löprunda hanns med. Detta var första 
löppasset  på  en  vecka  p  g  a  en 
förkylning  efter  skidlägret.  Jag  kan 
säga  att  det  inte  var  någon  god 
känsla,  hög  höjd  (1700  m  ö  h)  + 

förkylning  gjorde  pulsen  mycket 
hög. Men jag visste att det var bara 
att ta sig genom de första passen för 
att komma igång.

Nästa  dag  fortsatte  vi  med  shuttle 
(minibuss  med  plats  för  11 
passagerare)  till  Eldoret.  För  60  kr 
tog vi oss 35 mil västerut på relativt 
sett  bra  vägar.  Vi  fick  känna  på 
kenyansk  körning,  se  ”Kenyansk 
körguide”.

Kenyansk körguide
*Kör så fort vägen tillåter (helst  
lite till) eller så fort bilen går
*Tuta om det är något i vägen, t ex  
cyklist eller mötande bil vid 
omkörning, så får denne köra ut i  
vägrenen
*Omkörning på insidan i vägrenen 
är ofta användbart
*Vid mörkerkörning: Blända av 
om du känner för det

Lasse och Isabellahs hus låg ca 5 km 
utanför  Eldoret  på  2130  m  höjd 
(högre  än  Kebnekaise).  Området  är 
mycket känt för sin löpkultur och de 
flesta av de bästa kenyanska löparna 
kommer härifrån. T ex hängde vi på 
Ezekel Kembois (både OS- och VM-
guld  på  3  000  m  hinder) 
morgonjoggsgrupp  några  gånger  i 
veckan.  De  körde  ”easy  morning 
jog”  vilket  innebar  4:30-5:00/km 
med en fartökning på slutet ner mot 
3:00/km.

Dagen efter  ankomst  drog vi  igång 
hårdträningen som innebar två pass 
om dagen. Innan frukost drog vi ut 
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på  morgonjogg  vid  klockan  sex  i 
gryningen på 60-90 minuter. Frukost 
på  det,  sen  ut  på  andra  passet  vid 
9:30  som  var  antingen  intervaller, 
backe  eller  ännu  ett  distanspass  på 
60-90 min med tempoinslag. En dag 
i veckan var det långpass, också det 
innan  frukost,  på  ca  30  km. 
Temperaturen  i  gryningen  var  runt 
13 grader och mitt  på dagen var de 
uppe på strax under 30 grader.

Vägarna  var  oftast  raka,  bestående 
av  hårdpackad  och  torkad  lera. 
Barnen på väg till skolan blev alltid 
lika  exalterade  över  att  se  en  vit 
man,  musungu,  och  frågade  ”how 
are you?”. I början tyckte vi det var 
kul,  men  efter  att  hört  det  några 
dagar  så  orkade  man  inte  svara 
längre.  Ibland  fick  man  en  klunga 
barn  efter  sig  men  som  tur  var 
orkade de inte hänga på så länge.

Intervallerna körde vi på Kipchoge-
stadion som låg 6 km från huset. Det 
var  många  duktiga  löpare  som 
tränade där och nästan varje dag var 
det  någon  VM-medaljör.  I  övrigt 
bedrevs dagarna med slapp, läsning, 
kortspel, försök att jämna ut brännan 
och några vändor in till stan. In till 
stan åkte vi matatu, som till skillnad 
från shuttle har en rad till med säten 
intryckt.  Dessutom fylldes dessa  på 
ordentligt  och  kördes  sällan  med 
mindre  än  20  passagerare.  Resan 
kostade två spänn för en halvmil.

Vi åkte givetvis också på safari  tre 
dagar till Masai Mara. Det bjöds på 
mycket  vilda  djur,  vidsträckta 
landskap  och  dåliga  vägar.  En  dag 
spenderade  jag  även  på 
mountainbike  några  mil  norr  om 
Eldoret  i  Elgeyo  Forest  längs  med 
den  mäktiga  kanten  ner  till  Rift 
Valley (800 m höjdskillnad).

Totalt sett blev det en väldigt lyckad 
resa.  Största  bekymret  var  vissa 
magproblem,  men  mina  kom  först 
när  vi  kom hem igen  som tur  var. 
Totalt  blev det 391 löpta km på de 
sexton dagar de var löpträning vilket 
ger ett  snitt på 25 km/dag (26 pass 
varav åtta stycken intervallpass). Det 
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var betydligt mer än vad jag trodde 
jag  skulle  klara.  Det  var  nog  den 
tunna  luften  i  kombination  med 
värmen  som  gör  att  det  inte  blir 
särskilt slitsamt för benen. Hemma i 
kylan och vintern igen är det nu dags 
att  ladda  om  för  Öppet  Spår  1,5 
vecka efter hemkomst!
/Niklas Olofsson
Uppskattad 
Nostalgikväll

Måndagen  den  8  februari  samlades 
30 medlemmar i Klubbstugan för att 
närvara vid en riktig nostalgiträff. En 
av  klubbens  upphovmän  tillika 
mångårige  ordförande  i  Föreningen 
liksom i  Vännerna  Lars  Erik Holm 
hade på ålderns höst gått igenom sitt 
digra material  om klubbens historia 
och  kontaktade  Vännerna   och 
tillsammans  kom  man  överens  om 
att  fler  borde  få  ta  del  av  detta 
oerhört  intressanta  och  digra 
material.  Beslut  om  att  ordna  en 
Nostalgikväll fattades med inbjudan 
till  såväl  klubb-  som 
Vänmedlemmar.  30  medlemmar 
åhörde  kallelsen  och  fick  börja 
kvällen  med  Hallontårta  och   en 
välsmakande smörgåstårta.
Bland  de  mer  prominenta  gästerna 
återfanns  2  SM-mästarinnor  i 
budkavle  nämligen  Ulla  Stigborn 
och  Inger  Glans  medan  däremot 
Monica  Gustafsson  (Rättvik)  tyvärr 
inte hade möjlighet att komma men 
skickade sina hälsningar. Hälsningar 
kom även från flera  andra håll  och 
den  härliga  nostalgihälsningen  från 
Eva  Emanuelsson  (Hermansson)  i 
faxform hittar Du i detta nummer.

Lars  Erik  berättade  sedan  om 
klubbens  bildande,  det  mödofyllda 
arbetet  med köp och renovering av 
Koarp, SM-arrangemang, SM-segrar 
m.m.  och  därefter  startade  ett 
allmänt  utbytande  av  minnen  från 
”nybyggartiden”. Många kom riktigt 
igång  med  historieberättande  och 
Ingers  make  Dan  (framstående 
hinderlöpare 6:a på OS då Gärderud 
vann) reste sig upp och påstod att en 
HSOK-are  på  skidor  hade  minsann 
vunnit i Holmenkollen!!! Tystnaden 
blev  total  varefter  Dan  ytterligare 
chockade församlingen med ”att han 
tycks inte själv veta om det för han 
sitter här bland oss!” Det visade sig 
att Olle Carlsson vann DM på skidor 
i  ungdomens  år  och  att  detta  DM 
förlades  i  brist  på  snö  i 
Holmenkollen  i  Oslo  dit  man  reste 
tillsammans med buss!
Kvällen  avslutades  med  att  titta  på 
den  gamla  instruktionsfilmen 
”Tomas Skärmfinnaren” och vi blev 
verkligen  varse   den  gångna 
utveckligen på vår OL-sport.
Avslutningsvis tackade den nyvalde 
ordföranden  i  HSOK  Peter  Schulz 
för  en  trevlig  och  informativ  kväll 
om  klubbens  historia  varefter  Lars 
Erik lämnade  över  allt  sitt  material 
till Peter. Kvällen sista punkt blev att 
Peter  under  stora  applåder  lämnade 
över  priset  som  Skånes  bästa  dam 
vid  fjolårets  DM-tävlingar  DM 
GRAND  SLAM  till  Lotta  Lewis-
Jonsson.
/Nils Johannesson
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Här kommer hälsningen från Eva:

Hej Nisse!
Om  jag  hade  kunnat  hade  jag 
kommit  ner  för  jag  har  kommit  i 
åldern, då det var bättre förr eller så 
har jag alltid varit nostalgiker. Hälsa 
alla som kommer ihåg tösen med två 
nummer för stora skor (kallades för 
seglaren  på  nybörjarkursen  -68), 
mors  gamla  skjorta  av  modell 
kardborreband  (allt  fastnade  från 
skogen)  och  sprillans  nya 
nylonbyxor i rätt storlek.

Åke var min nybörjarledare vi var på 
Ringstorps fritidsgård, jag och en 
klasskompis Ingrid Pihlqvist började 
tillsammans, vi sprang två NSI i par 
men blev så osams att vi sprang var 
för sig sedan. Vi är fortfarande goda 
vänner, Ingrid orienterar inte längre 
och jag försöker fortfarande lära mig 
hur det går till. Efter Åke fick vi Åsa 
och Klevis på fortsättningskursen i 
lokalen på Långvinkelsgatan under 
vintern det var teoretiskt men kul vi 
var ett stort gäng ungdomar.

Jag lärde mig stega när det tränades 
”idiotrunda”  i  Pålsjö,  gillade  att 
springa och lärde mig bäst genom att 
prova olika tekniker, det var Martin 
som  förbarmade  sig  över  mig  och 
förklarade hur stegning gick till. Den 
tekniken  har  räddat  mig  många 
gånger  så  jag  inte  sover  under  en 
gran utan bor i ett varmt hus. Särskilt 
i  Lasses  gamla  tassemarker  vid 
Linneaberg  där  jag  varje  år  läser 
Lasses  brev  till  kamraterna  i 

Stigfinnarna innan jag ger  mig  ut  i 
natten i på Stigfinnarcupen.

I  lördags  träffade  jag  min  bästa 
kompis som jag lärde känna på Åkes 
nybörjarkurs. Bitte, hon och lillebror 
Janne  gick  på  kursen  och  Elvy 
hjälpte mig att dividera kartskalorna, 
hade  inte  lärt  mig  det  i  skolan. 
Orienteringen  fostrade  oss  att  våga 
oss  ut,  vi  fick  följa  med Inger  och 
Monica när de åkte på värdetävlingar 
och  de  tog  väl  hand  om  oss.  Så 
klubb-bussen förstås till tävlingarna, 
mina  föräldrar  var  inte  med  på 
tävlingarna  då  de  jobbade,  det  var 
inte förrän Kerstin vägrade orientera 
om inte pappa också tävlade som de 
blev  mer  aktiva  och  då  var  jag  på 
väg att flytta hemifrån. Däremot har 
vi  alltid  tränat  ihop,  vilket  gett  en 
god  grund  och  dambastun  på 
Ringstorp som jag och mor gick på.

Jag lärde mig mycket om demokrati 
och hur  viktig  jag var  för  klubben. 
Kommer ihåg hur jag delade ut PM 
till  bilarna  när  det  var  tävling  vid 
Ekebo och hur jag var ordonnans till 
resultatstegen.  Inför  Lång-SM  fick 
Bitte och jag ett område att reka av 
Bengt  och  Vitalis,  en  liten  hörna  i 
kartkanten  åt  Stavershulthållet 
(provtrycket).  Vi  åkte  upp  med 
Folkdansarna till Åsbacka och sedan 
gick  vi  till  Koarp  och  rekade  på 
vägen  dit  och  sov  över.  Rekade 
dagen  därpå  och  blev  hämtade  av 
Enar  tror  jag  vi  var  så  stolta.  Just 
förmågan  att  göra  alla  delaktiga 
tycker jag är  HSOK:s styrka,  att  få 
ansvar och växa i sin egen takt.
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När jag bytte  till  Katrineholms OK 
1978 lade jag min  första  nationella 
tävling tillsammans  med Sven-Åke, 
för  intresse  hade  väckts  när  Vitte 
förklarade på sitt lugna sätt vad han 
sysslade  med  på  Koarp.  På  den 
vägen är det,  banläggning blev min 
grej  och  särskilt  ungdomar  i 
Sörmland och Stockholm för här är 
det svårt att lägga lätt. Sedan har jag 
aktiverat  mig  klubbarbetet  och  i 
distrikt och förbund. Lusten att vara 
med  och  påverka  lades  nog  på 
kvartalsmötena på Långvinkelsgatan, 
där  fick  vi  säga  vår  mening  som 
medlemmar och blev lyssnade på.

Här  på  Stockholmstävlingarna  står 
jag och Jan Falk (Sundbybergs IK) 
ofta  och snackar,  då vi  båda pratar 
grant  och  har  HSOK  gemensamt 
samt rävar bakom alla öronen. Han 
bodde  också  på  Linneaberg  liksom 
Röners,  Åkessons,  Edith  och 
mormor och Bitte, jag och Janne.
O-ringen 1975, då jag träffade Sven-
Åke på 6:e etappen den 11 juli,  så 
jag kan väl tacka HSOK för att jag 
har en fantastisk livskamrat och man 
som är  lika  nördig?  När  det  gäller 
orientering  som  jag.  Bor  i 
Gustavsberg 500 m S Skeviksgrotta, 
där jag är passiv medlem men tävlar 
för kamratklubben i mitt hjärta sedan 
1979  IFK  Lidingö  SOK,  en  klubb 
som också låter  medlemmarna vara 
delaktiga och satsar på ungdomarna. 
Sedan dimper det ner en och annan 
student  från  världens  och  Sveriges 
alla hörn så det har blivit en hyfsad 
elitklubb. När det gäller mina barn så 
har  jag  lyckats  till  66,7%.  Calle 
springer  O-ringen  annars  är  det 

scouting som gäller. Carin tävlar för 
Lunds  OK  och  sprang  både  dam- 
och  herrkavlen  på  10-mila,  tyvärr 
stämplade  hon  fel  på  långa  natten 
men laddar för samma sträcka inför 
Finspång.  Cecilia  går  sista  året  i 
Olofström.

Hoppas ni får en riktigt trevlig kväll 
och jag vill  gärna köpa DVD:n för 
det  är  en  riktig  kultfilm.  Lasses 
klädsel gjorde att jag kände mig rätt 
OK i mina nybörjarkläder…

OL-hälsningar
Eva f Hermansson nybörjare 1968

LOPPIS 2010
söndag 27 juni

Loppisgruppen  kallar  tilltänkta 
stationsansvariga  (+  övriga 
intresserade) till möte i loppislokalen 
på  Romares  Stiftelse  tisdagen  den  
11  maj  kl  19.00  för  information, 
koordination  och  diskussion  inför 
årets  loppis.  Observera  lokalen! 
Välkomna!
Några  viktiga  namn  och 
telefonnummer:
Bengt Lundh, ansvarig loppisgr. 
0703-728845
Jonas Åhlin, personal 0704-183541
Anders Lorentzon, marknads-
platsen 0703-939856
Roy Owesson, samordning 0708-
251359
Stationsansvariga (i något fall endast 
förslag):
1) Lampor/Mattor - Macke 

Selander, Tor-Eve Bengtsson
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2) Konst - Dag Lewis-Jonsson, 

Mats Ranbro
3) Möbler – Rolf Gustavsson, 

Lennart Stensson
4) El/Teknik – Jan Lagerlöf, Lars-

Göran Frisell
5) Sport/fritid – Jan Nilsson, Mats 

Nilsson, Anders Nilsson
6) Bättre saker/Auktion – 
7) Lisbeth Dahl, Gull-Britt Lundh
8) Böcker – Lars Vernersson, 

Richard Henriksson
9) Husgeråd – Maj-Britt 

Gustavsson, Stig Johansson, 
Monica Eckhoff

10) Skor/väskor – Britt-Marie 
Stensson, Jim Sjöberg

11) Kläder – Anki Benngård, Eva 
Dahl

12) Duk/gardin – Gulli Åkesson, 
Lena Henriksson

13) Servering – Laila Pettersson, 
Lena Svensson

14) Parkering – Ulf Bering, Patrik 
Johansson, Lars-Gunnar 
Jannesson

15) Lotterier – Ungdomsgruppen 
(Jörgen Forsberg, Marie Schulz)

På  mötet  den  11 maj  så  delas 
fullständiga  personalförslag  ut  till 
alla stationsansvariga (vi har ca 200 
namn ).

Stora last/flyttdagen
tisdag 22 juni

Vi  beräknar  att  kunna  starta 
lastningen på Romares kl 16.15. Har 
vi  tillräckligt  (ca 30 personer)  med 
starka  män  och  kvinnor  brukar 
lastningen  vara  avslutad  ca  18.30. 
Minst 6 (helst 8) personer behövs på 
Koarp från kl 17.30 för bland annat 

tältresning. För att lossningen sedan 
skall  gå med  flyt  på Koarp behövs 
att ytterligare 8-10 personer åker upp 
efter  avslutad  lastning på Romares. 
Du  som  kan  vara  med  på  ”stora 
flyttdagen”  kan  anmäla  dig  till 
Jonas.
/Samordnaren

Helsingborgs SOK och 
Helsingörs SOK

”Tre skåningar 
och en dansk”

Den 18, 19 och 20 juni 2010

Här  nedan  finner  ni  en  preliminär 
bemanningslista. Du som står med i 
en grupp var vänlig meddela om du 
kan deltaga eller ej i arrangemanget 
till respektive gruppchef. Senast den 
1 maj 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  genomföra  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.

Tävlingsledare
Lotta Lewis-Jonsson 
telefon 070 172 63 50 
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e-post: lottagabriella@hotmail.com

Biträdande tävlingsledare
Torbjörn Lage
telefon 042-22 32 14
073 337 43 54
e-post: torbjorn.lage@peab.se

Macke Selander
telefon 042-22 70 79
070 388 70 79 
e-post: macke.selander@telia.com
Ansvarar för att SKOF:s defibrillator 
kommer till arrangemanget.

Ansvarig Etapp 2 Danmark
Flemming Larsen
e-post: fllarsen@image.dk

Banläggningsansvarig
Tommy Petersson
telefon 042-18 79 15    0706 434148
e-posttommy.peterson2@comhem.se

Etapp 1, Jordbodalen,
Niklas Olofsson, 042-12 48 88
e-post: 
niklas.m.olofsson@swipnet.se
Etapp 2, Danmark, 
Hammermölleskoven
Etapp 3, Pålsjö, Fredrik Hjort 042-
183382
Etapp 4, Filborna/Barnens skog, 
Magnus Johannesson, 042-16 21 99, 
070 342 84 19

Ansvarig sekretariat och mål 
Sven-Eric Ericson
telefon 042-20 57 47, 0730 70 22 45
e-post: sven-eric.ericson@brinova.se

Medarbetare:

Erik Backlund 042-29 82 11, 
0709 85 15 21, e-post: 
erik.jv.backlund@telia.com
Markus Lorentzon 042-12 53 58, 
070 379 03 27, e-post: 
marcus@maloo.se

Marcus 
Lorentzon 042-12 53 58
Josefin Lindborg 042-13 00 33, 
070 937 52 73, e-post: 
josefin.m.eriksson@gmail.com
Jonathan Lage 042-22 32 14
Jonas Åhlin 042-29 81 96, e-post: 
hajk.ahlin@telia.com
Felix Alnervik 042-14 66 63, 
070 896 34 95, e-post: 
felix@alnervik.net 

Ansvarig  TC-byggnation  
Kent Bornlinder
telefon 042-26 15 02
e-post: kent.bornlinder@telia.com

Biträdande
Bengt Lundh 042-29 69 23, 
076 767 77 00, e-post: 
bengt.lundh@oresundskraft.se
Medarbetare:
Stefan Norrestam 042-934 41
Mats Nilsson 042-24 07 16, 
070 210 49 15 (endast förberedelse)
Niclas Eckhoff, 042-13 49 54
Viktor Stensson 042-680 56
Stig Ekstrand, 042-22 55 05., ej 18/6
Emil Bengtsson 042-18 40 89
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, 
e-post: l.stensson@telia.com

mailto:sven-eric.ericson@brinova.se
mailto:tommy.peterson2@comhem.se
mailto:fllarsen@image.dk
mailto:macke.selander@telia.com
mailto:torbjorn.lage@peab.se
mailto:lottagabriella@hotmail.com
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Ansvarig  Toalett och dusch  
Vakant
Medarbetare:
Per Rudqvist
Bengt Borg, 042-22 62 09, 
e-post:bengt.borg@telia.com
Anton Marmelid 042-14 98 40
Ola Nordtorp 0418-33 35 47, e-post: 
ol-no@online.no
Rickard Lämsä 042-12 41 30
Andreas Eckhoff 042-13 49 54
Peter Svensson 042-13 41 71
Oskar Linde 042- 
Lars-Göran Frisell, 042-29 23 15, e-
post: lgf@frila.se
Transport av toalettvagn
Vakant
Vakant

Ansvarig  Parkering och skyltning   
Richard Henriksson 042-14 46 67
Medarbetare:
Göran Rosenkvist, 042-14 03 73
Humle Rosenkvist 042-14 03 73
Elias, Johannes o Astrid
Henriksson 042-14 46 67
Johan Nilsson 042-18 48 60
Axel Schulz 042-18 11 77

Ansvarig busskön i Helsingör
Thorbjörn Lage, 042-22 32 14, 
073 337 43 54
Nils Johannesson, 042-22 22 79

Ansvarig  Kontrollutsättning och   
bevakning
Fredrik Persson 
telefon 042-12 82 72
e-post: 
fredrik.persson31@comhem.se

Biträdande
Fredrik Hjort, 042-18 33 82
Medarbetare:
Anders Bengtsson 042-14 07 29
Niklas Eckhoff 042-13 49 54
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
Joakim Sjöberg 042-13 36 01
Nils Johannesson 042-22 22 79 
(vakt vidkoloniomr. 20/6)
Astrid Johannesson 042-22 22 79
(vakt vid koloniomr. 20/6)
Angelica Larsson
Malin Riis
Emma Alnervik
Dennis Rudqvist

Ansvarig  Start  
Eva Dahl
e-post: evadahl999@gmail.com

Biträdande
Vakant
Medarbetare:
Niclas Cruze 042-12 20 55
Anders Lorentzon 042-12 53 58

mailto:evadahl999@gmail.com
mailto:fredrik.persson31@comhem.se
mailto:lgf@frila.se
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Ann-Marie, Ida och David 
Frisell 042-29 23 15
Hans Palmgren 042-16 03 13
Marie Palmgren 042-16 03 13
Ingrid Thorneman 042-13 41 71
Jörgen Forsberg 042-20 23 10
Björn Hellerup 
Bo Öhgren 042-22 14 20, e-post: 
bo.ohgren@telia.com
Klädselkontroll
Ulla Öhgren 042-22 14 20
Klädselkontroll

Ansvarig  Speaker  
Ulf Bering
042-12 46 91
e-post: ulf.bering@hotmail.com
Medarbetare:
Hanna Sjöberg 042-13 36 01

Ansvarig  Öppna klasser  
Anki Benngård
042-22 55 05, (ej 18/6)
Lena Nielsen 042-762 90 (ej 18/6)
Astrid Johannesson 042-22 22 79
Helena Åhlin 042-29 81 96

Ansvarig  Resultat  
Dag Lewis-Jonsson
042-14 39 51
e-post: dag.lewis@telia.com
Medarbetare:
Sara Norrestam 042-934 41

Ansvarig   Barnpassning  
Britt-Marie Stensson 
042-680 56
Medarbetare:

Emma 
Norrestam 042-934 41
Ebba Hjort 042-18 33 82
Anna Åhlin 042-29 81 96
Ebba Roos 0708 366442

Matilda Stensson 042-680 56
Emma Norrestam 042-934 41

Ansvarig  Sjukvård  
Vakant
Medarbetare:
Barbro Norrestam 042-934 41
Karin Dahl 0045 60815023

Ansvarig  Priser  
Roy Owesson 
telefon 042-20 29 74, 070 825 13 59
e-post: dahl_lisbeth@hotmail.com

Prisutdelare
Lotta Lewis-Jonsson 070 172 63 50

Pressvärd
Barbro Norrestam
telefon 042-934 41

Ansvarig   Marketenteri  
Lena Svensson
telefon 042-20 41 05
e-post:kali.39@hotmail.com
(ej tävl.dagar, deltar i planering)
Medarbetare:
Monica Eckhoff 042-13 49 54
Dieter Eckhoff 042-13 49 54
Maria Hjort 042-18 33 82
Ebba Hjort 042-18 33 82
Gull-Britt Lundh 042-29 69 23
Edith Borg 042-810 66
Barbro Johansson 042-14 68 35
Martina Gabrielsson 042-29 82 11
Laila Pettersson 042-12 53 58
Inga-Lill och Martin Rönér (1dag)
Elisabeth Lindgren 042-12 99 36
Annika Lindgren 042-12 99 36
Marie Schulz 042-18 11 77
Emma Norrestam 042-934 41

mailto:dahl_lisbeth@hotmail.com
mailto:dag.lewis@telia.com
mailto:ulf_ohgren@hotmail.com
mailto:bo.ohgren@telia.com
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Ansvarig  Logi  
Rolf Gustavsson
telefon 042-13 12 41
e-post: rolfomajbritt@gmail.com
Biträdande logi
Johnny Petersen 042-29 06 34
e-post: johnny_p54@hotmail.com
Medarbetare:
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
e-post: lisbeth_dahl@hotmail.com
Tor-Eve Bengtsson 042-22 11 66
e-post: tor-eve.bengtsson@telia.com
reception 18/6 kl.13:00
Helena Åhlin 042-29 81 96
e-post: hajk.ahlin@telia.com
lördag fm.
Macke Selander 042-22 70 79, 
070 388 70 79, e-post: 
macke.selander@telia.com
reception 18/6 kl.9:00
Jim och Lotta Sjöberg 042-13 36 01
e-post: jim.sjoberg@comhem.se

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.

Klubbinformation
Inom kort kommer HSOK att skicka 
ut information via ett månadsblad.

 Detta  månadsblad  kommer  att 
innehållet  väldigt  mycket  tex., 
träningar  inom  och  
utanför  HSOK,  tävlingar,  olika 
möten  i  de  olika  grupperna, 
födelsedagsbarn,  viktiga  beslut, 
roliga  träningar  och  tävlingar, 
utbildningar, mm. 

Vem som  helst  kan  lämna  bidrag 
och det är tänkt att den ska komma 
ut i slutet av  varje  månad  och 
avser näst kommande månad.
Olika  typer  av  bidrag  går  bra  att 
skicka till:
st.johansson@telia.com 
eller till: 
tommy.peterson2@comhem.se

OBS!  månadsbladet  ersätter  INTE 
Håsesocken utan är ett komplement.
Månadsbladet kommer att mailas ut 
till  alla  som  har  lämnat  in  sin 

mailto:tommy.peterson2@comhem.se
mailto:st.johansson@telia.com
mailto:macke.selander@telia.com
mailto:hajk.ahlin@telia.com
mailto:tor-eve.bengtsson@telia.com
mailto:johnny_p54@hotmail.com


HÅSESOCKEN 23
mailadress  och  om  du  inte  har 
lämnat  din mailadress  skicka  den 
snarast till lgf@frila.se
Månadsbladet  kommer  också  att 
finnas  på  vår  hemsida  samt  
sättas upp på vår klubblokal.
/Stig Johansson

Påminnelse!!!
Det är många klubbmedlemmar som 
inte har betalt sin medlemsavgift för 
2010.  Styrelsen  uppmanar  alla  att 
göra det snarast. 

Föreningsmöte
Måndag 24 maj kl. 19:00 är det dags 
för  årets  första  föreningsmöte.  Vi 
träffas på klubbgården i Pålsjö.
Mer information om mötet  kommer 
längre fram.
Vi hoppas på stor uppslutning.
Välkomna!
/Styrelsen

O-ringen i Örebro
I år är det dags att bege sig till Närke 
om  man  vill  vara  med  på  årets 
upplaga  av  O-ringen.  Centralort  är 
Örebro och tidpunkten är  även i  år 
vecka 30.Ordinarie anmälningsstopp 
är den 1 maj.

Kretsmästerskap 23/5

HSOK arrangerar årets 
kretsmästerskap i orientering 
söndagen den 23/5. Då behöver vi 
alla medlemmars hjälp. Mer 
information kommer via hemsidan.
/Mats Nilsson, tävlingsledare

Äntligen!
Äntligen är snön borta! Äntligen kan 
vi börja orientera igen!
Dessa  hemska  månader  med  dels 
uppehåll och sedan all snö som ställt 
in tävlingarna, har nästan tagit kål på 
de  fanatiska  orienterarna  som  bara 
längtat efter att  komma ut i  skogen 
igen.

Men  nu  är  det  äntligen  dags  igen. 
Bilen  är  packad  och  alla  vårens 
helger är redan inbokade. Göra något 
annat? Finns inte, det är ju det här vi 
lever för! Det är ju det som får oss 
att  gå  upp  och  gå  iväg  till  jobbet 
under vardagarna, just tanken: ”jaja, 
på lördag OCH söndag får  jag ju  i 
alla fall orientera!”

Skrapade knän och djupa sår för att 
träden  av  någon  anledning  inte 
flyttar  på  sig  när  man  kommer 
farande.  Byxorna behöver sys igen. 
Genomblöta skor efter ett besök i en 
mosse, vilket gör att källaren i huset 
man bor i luktar unken skunk i flera 
dagar.
Man  har  klättrat  över  höga  höjder 
och känt hur mjölksyran fullständigt 
spränger  i  låren,  men  vad gör  det? 
Huvudsaken är, att vi får orientera!
Oavsett hur den första tävlingen ser 
ut eller bjuder på för väder är man 

mailto:lgf@frila.se
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som orienterare nöjd. Vi har ju fått 
orientera igen, något vi längtat efter i 
flera  hemska  veckor,  veckor  som 
känts som år.

Även om den första tävlingen bjuder 
på jobbiga banor så man fullständigt 
stupar  av  trötthet  när  man  kommer 
hem  och  även  om  det  har  regnat 
konstant  hela  dagen så  man inte  är 
torr på flera timmar, så sammanfattar 
man det som: ”Jaja, det är skönt att 
vara igång igen!”.
/Karin Åhlin
Tävlingsstatistik
2010 års vårsäsong har inletts med 

många inställda tävlingar, men 
här kommer en poängtabell med 
alla som har tagit 100 poäng eller 
mer. (tävlingar t.o.m. 2010-04-
17). Med Eventor så kan jag 
hålla reda på alla svenska 
tävlingar men springer du 
utomlands får du gärna meddela 
mig.

/Jonas Åhlin

Plac Namn Poäng
1 Stensson Matilda 495
2 Sjöberg Joakim 480
3 Lewis-Jonsson Lotta 477
4 Johansson Patrik 429
5 Larsson Angelika 404
6 Stensson Britt-Marie 351
7 Stensson Viktor 333
8 Olofsson Niklas 324
9 Schulz Axel 322

10 Johannesson Astrid 282
11 Åhlin Anna 268
12 Alnervik Erik 247
13 Alnervik Felix 214
14 Åhlin Helena 210
15 Hellrup Björn 209
16 Henriksson Johannes 203
17 Isaksson Rune 200
18 Forsberg Lars-Åke 193

Plac Namn Poäng
19 Henriksson Astrid 193
20 Nordahl Louise 189
21 Johannesson Nils 187
22 Bergdahl Solvey 180
23 Nilsson Mats 179
24 Carlsen Lennart 175
25 Hjort Fredrik 175
26 Dahl Lisbeth 175
27 Svensson Wictor 162
28 Marmelid Anton 157
29 Rudqvist Dennis 150
30 Riis Malin 146
31 Schulz Peter 141
32 Owesson Roy 128
33 Svensson Thomas 126
34 Johansson Stig 111
35 Ericson Sven-Eric 102
36 Roos Ewa 101
37 Thorneman Malin 100
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Spänning-Nöje-Gemenskap

Stöd  Helsingborgs  Skid-  och 
orienteringsklubb
Spela BINGO på

SÖDER
BINGO

Södergatan 11c
Tel. 042-13 58 90

Öppettider:
Mån-tors 10-22
Fredag 10-24
Lördag 12-18
Söndag 14-22

Hjärtligt välkomna!
Tag  gärna  kontakt  med  våra 
bingovärdinnor om ni vill ha hjälp.

Bröllop eller 
barndop på gång?

Vi hjälper dig med 
underhållningen!
 
Vi är tre skönsjungande tjejer 
från musikskolan i 
Helsingborg som har sjungit 
mycket tillsammans.
I vår repertoar har vi 
traditionella bröllops- och 
barndopslåtar som bland annat 
”Älska mig” och ”Det 
vackraste”
men vi tar naturligtvis emot 
alla era önskemål!
Låt oss bidra till en 
oförglömlig dag!

Anna & Maja & Vera

Hör av dig till Anna Åhlin:
0767-63 82 35
annaste_93@hotmail.com
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Lite fler bilder från årets skidläger

Här bodde vi 

Snart går starten i årets stafett….

Vem gjorde vad?
Det var  en gång fyra personer som 
hette  Många,  Någon,  Någonannan 
och Ingen.
Det fanns ett viktigt jobb som skulle 
göras  och  Många  tyckte  att  Någon 
skulle ta tag i det.
Någonannan  skulle  också  kunna 
göra det, men Ingen gjorde det.
Någon blev förbannad för det var ju 
faktiskt Mångas jobb.
Många  tyckte  nu  att  Någonannan 
kunde ju ha gjort något åt det, men 
Ingen  förstod  att  Många  faktiskt 
borde ha gjort det.
Det  slutade  med  att  Många skyllde 
på  Någonannan  när  i  själva  verket 
Ingen kunde skylla på Någon.
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Dragningslista HSOK´s Vänners första kvartalsdragning 
2010

Bengt Hillmans lott drogs som första vinst vid årets första dragning och kan nu 
kvittera ut 240:- av kassören Rune som på något vis även såg till att han själv 
belönades med samma belopp.
Vi gratulerar alla Vinnare och vi som blev utan denna gång har säkert bättre tur 
vid de kommande dragningarna under året.

Nya medlemmar välkommna! 
Postgiro 680768-9
HSOK´s Vänner
c/oIsaksson

Maj Britt Rune Nisse
Ordförande Kassör Sekreterare
131241 135466 222279

Kvartal 1
Vinst Kr Nr Namn

1 240 26 Bengt Hillman
2 240 81 Rune Isaksson
3 120 146 Ingela Bergdahl
4 120 117 Lotta Lewis-Jonsson
5 120 64 Viktor Stensson
6 120 166 Lotta Gertsson
7 120 116 Gunnar Gustafsson
8 120 42 Karin Sahlin
9 120 28 Inga-Lill Rönér

10 120 123 Eva Palmgren
11 60 115 Ove Brink
12 60 58 Lars Westerholm
13 60 59 Anna Hermansson
14 60 218 Tomas Borg
15 60 198 Sara Wallin
16 60 172 Torbjörn Lage
17 60 13 Stig Svensson
18 60 11 Hanna Sjöberg
19 60 69 Kjell Knobe
20 60 199 Thomas Wallin
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STÄDSCHEMA VÅREN 2010

1  Pålsjögruppen 
2  Fam Åhlin
3  Lotta Lewis Jonsson
4  Bengt Lundh
5  Bengt Borg
6  Tommy Petersson
7  Sven-Eric Ericson
8  Sofie Pettersson
9  Fam Mats Nilsson
10 Lena Nielsen
11 Eva Dahl
12 Erik Olsson
13 Fam Stensson
14 Anna-Karin J
15 Pålsjögruppen
16 Fam Anton Maremelid
17 Nils o Astrid J
18 Storstädning/(Fam Marie 
Palmgren)
19 ----------------

20 Fredrik Persson
21 Fam Björn Svensson
22 Fam Rudqvist
23 Fam Jan Nilsson
24 Pålsjögruppen
25 Pålsjögruppen
26 Pålsjögruppen
27 Pålsjögruppen
28 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
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