
              

3

Helsingborgs SOKs klubbtidning Augusti 2010

Anna träffade Thierry Gueorgiou i Sälenfjällen.
Läs mer om det på sid.21 – 23.
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Ledare augusti 2010

För tapperhet i regn

Fy katten vad det regnade!
För mig kommer årets upplaga av O-
Ringen att  bli  ihågkommen som en 
av  de  regnigaste.  Örebro  är  min 
tionde  och  blötaste  hittills.  Första 
etappens  närmast  tropiska  regnskur 
med  ishavstemperatur,  som  mest 
intensiv när man stod där i  kön till 
duschen,  var  en  riktig 
skräckupplevelse. Överträffad enbart 
av  hällregnet  som  avslutade  fjärde 
etappen  och  den  långa  kön  till 
bussarna (som strulade eftersom två 
bussar  lyckats  krocka  i  det  våta 
väglaget).
Att  bo  i  husvagn  under  sådana 
omständigheter  är  ingen  höjdare. 
Den  läckande  takluckan  klarades 
förvisso  av med hjälp av en vanlig 
plasthink, med ett kvastskaft gick det 
att ändra resningen på förtältet så att 
inte  taket  vattenfylldes  och  en 
vattenkanal  à  la  Venedig  genom 
förtält  och under  husvagnen går att 
hantera med ett  leende – om än en 
smula ansträngt.
Men  att  dra  på  sig  blötsura 
orienteringskläder varje morgon och 
klafsa  fram  i  vattenfyllda 
orienteringsskor  på  väg  till  start 
sätter  den  tålmodigaste  på  prov. 
Liksom  att  byta  dyngblöta 
springkläder  mot  lika  dyngblöta 
gångkläder efter rundan i duschen.
Ändå hade vi jättekul!
På campingen, ute på etapperna och 
när  vi  stötte  ihop  på  centralorten. 

Idel  skratt  och  glada  miner.  Skämt 
om  vädret  så  klart,  allmänt 
raljerande över dåliga resultat och så 
alla dessa goda, roliga och dråpliga 
historier.
Inte  minst  upplevelserna  i  Örebro 
visar  att  vi  har  en  väldigt  god 
sammanhållning  och  ett  gott 
kamratskap  i  klubben.  När  det  tog 
emot  som mest,  skrattades  det  som 
bäst.
Det  har  slagit  mig  många  gånger 
tidigare.  På  det  stora  hela  taget  är 
HSOK  fritt  från  intriger,  baktaleri 
och mobbing, företeelser som tyvärr 
inte alls är ovanliga inom idrotten.
Jag  har  själv  erfarenheter  som 
förälder  från  fotbollen,  där  ränker, 
intriger  och  utfrysningar  är 
vardagsmat,  bland  spelarna  förstås 
men  framför  allt  hos  föräldrar  och 
andra anhängare. Alla medel verkar 
vara tillåtna för att nå framgång för 
en spelare.
Jag  vet  att  det  förekommer  osämja 
och  ränksmiderier  även  i 
orienteringssammanhang  men  vi 
verkar  vara  lyckligt  befriade  från 
det.  Varför  det  är  så  vet  jag  inte 
riktigt  men jag är  tacksam över  att 
det  är  så.  Det  är  mycket  bättre  att 
barn  och  ungdomar  fostras  i  det 
beteendet än det som finns inom t ex 
fotbollen.
Det  är  en  konst  att  kunna  glädjas 
över andras framgångar.  På just  O-
Ringen  nådde  klubben  f  ö  flera 
sådana, som vi alla kan glädjas över.
Anna  Åhlins  etappsegrar  och 
totalseger  i  D18 var  naturligtvis  en 
riktig höjdare. Återigen grattis Anna! 
Niklas  Olofssons  19:e-placering  i 
H20E är också något att  glädjas åt. 



HÅSESOCKEN 3
Astrid Johannessons  andra-  och Bo 
Öhgrens  fjärdeplacering  i  D65M 
respektive  H70M skäms  inte  heller 
för sig, bara för att nämna några fina 
resultat.
Alla andra som kanske hamnade lite 
längre ner i listorna får nöja sig med 
HSOK:s  utmärkelse  för  tapperhet  i 
regn  och  för  första  gradens  gott 
humör.
Den utdelas härmed.

/Peter

Tryck:
Nya Ljus i City

Redaktör:
Helena Åhlin

Nästa manusstopp:
Tis 23 november 2010 (gärna 
tidigare)

Planerat utgivningsdatum:
Tors 9 december 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

Stöd
Helsingborgs Skid-och 

orienteringsklubb
SPELA BINGO

Spänning-Nöje-Gemenskap
Söderbingo

Södergatan 11, 042-135890

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

Postgiro:
Helsingborgs SOK
38 95 85-1

Styrelsen:
Ordförande: Peter Schulz

ordf@hsok.se
Sekreterare: Helena Åhlin

sekr@hsok.se
Kassör: Barbro Norrestam

kassor@hsok.se
Delegater: Lars-Göran Frisell

Eva Dahl
Josefin Lindborg
Stig Johansson
Dag Lewis-Jonsson

Suppleanter: Mats Ranbro
Fredrik Hjort
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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

.

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

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

mailto:info@hsok.nu
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Tre Skåningar & En 
Dansk år 2010

Några  enkla  rader  om  årets 
arrangemang. . . . . . . . .

Etapperna . . . . . . . . . . . . . .  
Tävlingsplatser för årets etapper var 
följande: 
Etapp 1- Jordbodalen med TC på en 
gräsyta i anslutning till sundspärlans 
parkeringsplats. Banläggaren bjöd på 
ett litet motlut de sista metrarna före 
mål  vilket  uppskattades  av  de 
tävlande.
Etapp  2-  Hammermölle,  6  km NV 
om  Helsingör,  med  TC  på  en  äng 
som  nåddes  efter  en  kortare 
promenad från ”busshållplatsen”. 
Då  undertecknade  besökte  TC  i 
december 2009 för att informera oss 
om området för etappen passerade vi 
en damm varpå våra danska vänner 
med  stolthet  i  rösten  sa:  -  ”denna 
damm har svenska krigsfångar grävt 
en gång i tiden” -. Hammermölle var 
vid tiden då vi krigade mot varandra 
en vapensmedja med stort beroende 
av vattenkraft. 
Helt klart och tydligt var det för oss 
svenskar  populärt  att  arbeta  i 
Danmark redan då trots avsaknad av 
färjetrafik och bro.
Etapp  3-  Pålsjö  Skog  med  TC  på 
gräsytan  V  om  Pålsjöhemmet.  Vid 
denna  etapp  användes  vår 
Pålsjökarta i sprintnorm. 
Etapp 4- Barnens Skog/Filborna med 
TC  på  bågskyttebanan.  En  helt  ny 
karta togs fram till denna etapp. De 
tävlande  erbjöds  orientering  i 

parkliknande  miljö  samt  i 
bebyggelse.

Vi  noterade  något  färre  deltagare  i 
årets  tävling  jämfört  med  fjolårets. 
Minskningen  har  sannolikt  sin 
förklaring i ändrat tävlingsdatum. 

Väl genomfört arrangemang . . . . . 
. . . . . . . .
Som så  många gånger  tidigare fick 
vårt  arrangemang fint  beröm av de 
tävlande. Kartor, banor, marka, logi, 
TC mm berömdes. 
”Hej då”! ”Vi ses nästa år”! Hördes 
från många tävlande då de efter väl 
förrättat värv styrde kosan hemåt.

Ärade 
klubbmedlemmar . . . . . . . . . . . . 
Vi  tävlingsledare  bugar  och  tackar 
alla  duktiga  klubbmedlemmar  som 
på ett eller annat sätt hjälpt till med 
arrangemanget.  Många  återbud 
bland  tilltänkta  funktionärer 
medförde att vi fick kämpa in i det 
sista med funktionärslistan. Några av 
Er fick sannolikt ”tjänster” som Ni ej 
var så vana vid men löste uppgiften 
på ett magnifikt sätt.
Stort tack klubbmedlemmar!

Hälsningar
Lotta (tävlingsledare) 
Macke (bitr.tävlingsledare) 
Torbjörn (bitr. tävlingsledare)
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Loppisen 2010-06-27

Eftersom  beslut  har  tagits  att 
Koarpsgården  ska  säljas,  samtidigt 
som  vi  blivit  uppsagda  från  vår 
loppislokal  i  Romares,  har  beslut 
tagits  att  loppisverksamheten  skall 
upphöra.
Detta betyder att årets loppis var den 
sista.  Därmed  bryts  en  mångårig 
tradition.  Enligt  inte  helt  säkra 
utsagor var 2010-års loppis den 34:e 
loppisen.  Skulle  den  sista  loppisen 
på  Koarpsgården bli  ett  slut  i  moll 
eller skulle det bli i dur?
Årets  loppis  avverkades 
traditionsenligt  under  mycket  fint 
väder,  som  så  ofta  tidigare,  inget 
regn.
Upplastning av prylarna skedde som 
vanligt  tisdagen  i 
midsommarveckan,  22  juni. 
Tävlingen  ”Tre  Skåningar  och  en 
Dansk” hade avverkats veckohelgen 
före. Farhågorna fanns därför att alla 
inte  orkade  med  arbetsinsats  denna 
tisdag  direkt  därefter.  Trogna 
medlemmar slöt som vanligt upp för 
att lasta de två lastbilarna och en del 
småsläpar  med  grejorna som skulle 
fraktas  upp  till  Koarp.  En  mindre 
malör  inträffade  dock  med  en  av 
bilarna.  Denne  dök  ej  upp  inom 
avtalad  tid.  Vid  påringning  till 
åkaren sade denne: ” Oj, Oj, var det 
ikväll,  det  är  helt  kört,  en  bil  har 
havererat och jag ligger efter, lastar 
just  nu  på  ett  ställe.  Men  Ok,  jag 
kommer  så  fort  detta  är  lossat.” 
Denne  bil  kom  således  c.a  två 
timmar  efter  utsatt  tid.  Under  tiden 
hade i vanlig ordning tält monterats 

på  Koarp.  När  väl  alla  bilar  blivit 
lastade  och kommit  till  Koarp gick 
lossningen snabbt och effektivt.
På  midsommardagen,  lördagen  26 
juni  packades prylarna upp av våra 
medlemmar.  De  sista  montagen  av 
regn/solskydd monterades.
Loppisdagen,  söndagen  27:e,  kom 
med  utmärkt  loppisväder.  Då  dök 
plötsligt ett problem upp, Vår sedan 
många  år  anlitade  auktionarie,  den 
utomordentligt  duktige  Leif 
Lindgren,  meddelade  att  han  hade 
eventuellt  problem  att  komma  på 
grund  av  akut  händelse  inom 
familjen.  Det  var  ett  skäl  som  var 
fullt förståeligt. Vad göra? Vi fick ta 
till  vår  reservplan.  I  första  hand 
gällde  det  att  få  tag  på  en  annan 
duktig auktionarie. Vi har vid något 
tidigare  tillfälle  anlitat  Jörgensson 
från  Hjärnarp.  Efter  telefonsamtal 
med  honom  hade  han  den  stora 
vänligheten  att  ställa  upp på  denna 
för oss viktiga uppgift. 

Under  loppisdagen ställde  väldigt 
många medlemmar upp. Det föreföll 
lite som ”sista loppisen, det är sista 
chansen  att  uppleva  detta”. 
Besökarna vällde in i vanlig ordning. 
Innan  repet  föll  informerade  vår 
speaker Roy Owesson, att  detta var 
sista  loppisen  och  bakgrunden 
härtill.  Repet  fälldes  som  vanligt 
klockan 10 och kommersen var i full 
gång.  Besökarna  var  på  utmärkt 
humör,  dock  tyckte  de  att  det  var 
hemskt  ledsamt  med  beslutet  att 
lägga ned loppisen. Många besökare 
var  också  ovanligt  generösa.  Det 
förekom således att de gav en femma 
eller tia extra ”för alla trevliga år de 
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haft  på  Koarpsloppisen”.  Loppisen 
avslutades  med  auktionen  som den 
med  hast  inkallade  Jörgensson 
utförde på ett utmärkt sätt.

Efter  detta  var  det  dags  för  avslut 
och  rivning,  vilket  gick  väldigt 
snabbt.  Preliminära  resultat 
redovisas nedan:

Loppmarknad 2010
Mattor/lampor   3806
Konst   5144
Möbler 10340
El   8577
Sport/fritid   7777
Bättre saker   6700
Böcker   7234
Husgeråd/prydnad 15238
Skor/väskor   1195
Kläder   6402
Dukar/gardiner   6616
Auktion 13990

S:a 93019

Servering   9218
Grill 13262
Lotteri   3755

Totala intäkter         119254

Ett  stort  tack  till  alla  medlemmar 
som  hjälpt  till  att  genomföra  årets 
loppis  på  ett  utmärkt  sätt.  När  vi 
avverkat  loppisen   under  söndagen 
och  rivit  allt,  infann  sig  en  väldig 
egendomlig  känsla.  Är  denna 
tradition  verkligen  slut  nu.  Detta 

som varit  en tradition inte  bara för 
många av oss  medlemmar  i  HSOK 
utan  även  för  andra.  Våra  grannar 
vid  Koarp,  alla  i  sydhalland  och 
nordvästra  Skåne som har gästat vår 
loppis  år  efter  år.  Alla  de  som 
kanske  tillägnat  sig  denna  tradition 
av  sina  föräldrar  eller  andra  äldre 
anförvanter.  För  denna  loppis  har 
verkligen en mångårig tradition som 
få  loppisar  kan  mäta  sig  med.  Vid 
årets  loppis  kom  Laholmstidningen 
att uppmärksamma detta. De införde 
en  artikel  där  lämpligt  nog 
upphovsmannen  till  loppisen,  vår 
omtyckte Åke Åkesson och hustrun 
Gulli,  fick  en  framträdande  del. 
Detta  härliga par  som har  utfört  så 
mycket  ideellt  arbete  för  klubben, 
har  varit  initiativtagare  till  att 
loppisverksamheten startade. De var 
nu fullt aktiva i arbete med den sista 
loppisen 34 år senare.

Återigen,  ett  stort  tack  till  er  alla 
som  ställde  upp  för  att  genomföra 
årets loppis på detta utomordentliga 
sätt. Ett stort tack till alla som under 
åren har  lagt  ned så  mycket  arbete 
för  att  kunna  driva  denna 
loppisverksamhet.

Loppisgruppen

P.S Tyvärr kommer inte artikeln från 
Laholmsposten  med  i  den  här 
tidningen. Det blev alldeles för smått 
när jag försökte klippa in det, texten 
gick inte alls att läsa.
/Redaktören
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Tjoget 2010

I  år  avgjordes  Tjoget  i  skogarna 
utanför  Emmaboda  i  ett  strålande 
sommarväder.  HSOK  ställde  upp 
med  två  av  de  totalt  86  lagen  på 
startlinjen.  Vi  hade  med  oss  ett  el-
aggregat,  vårt  stora  vita  partytält, 
bord, stolar, kaffekokare och mat. Så 
väl  löpare,  supporters  och  coacher 
gjorde fina insatser för tävlingen och 
gemenskapen.  Jag  njöt  av  att  få 
tillfället att träffa er alla, en hel helg! 
Jag  vill  tacka  för  all  markservice, 
bland  annat  Lennarts  kaffekokning 
och matlagning,  och ett  varmt  tack 
till Norrestams som körde släpet tur 
och  retur,  samt  ett  tack  till  Patrik, 
Eva  mfl  som  planerat  och  fixat. 
Tack!
Båda våra lag startade starkt och det 
blev  genast  spännande  att  följa 
kampen mot de andra skånska lagen. 
Bland  alla  fina  insatser  vill  jag 
nämna,  Björn Hellrup som tog vårt 
förstalag  från  10:e  till  3:e  plats  på 
sträcka  sex  och  Matilda  Stensson 
som tog in drygt 3 minuter på täten. 
Härligt!  Jag  förundrades  över  hur 
snabba(och  långa)  våra  ungdomar 
och  juniorer  blivit,  men  så  är  det 
också ett år sedan vi sågs sist. 

Orion  vann  stafetten  före  Pan-
Kristianstad.  Vårt  andra  lag slutade 
på  en  hedrande  50  plats,  medan 
första laget blev oplacerade på grund 
av en lite för snabb stämpling på en 
radiokontroll.  Vi  konstaterade  dock 
att vi har goda möjligheter att putsa 
vårt historiskt bästa totalresultat och 

det  kanske  vi  lyckas  med  nästa  år. 
Jag ser redan fram emot Tjoget 2011 
och jag hoppas att vi ses där!
Varma hälsningar Sara Wallin
Här kommer också några bilder från 
vår trevliga helg:
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Men, hur springer 
du!?!?

Jag  våndades  mycket  innan  jag 
bestämde mig. Beslutet var inte lätt. 
Skulle jag tävla i motionsklass eller 
inte?  Jag  studerade  banor  från 
tidigare  år  och  såg  att  själva 
kontrollpunkten  låg  på  samma 
svårighetsnivå medan avståndet från 
exempelvis  stig  var  kortare  i 
motionsklassen.  På  senare  år  har 
terrängen  blivit  besvärligare  att 
springa  i  och  blåbärsriset  är  högre 
och  den  stenbundna  marken  mera 
stenbunden. Det är absolut inte så att 
jag  blivit  långsammare,  fegare  och 
inte  längre  törs  ta  mer  än  halv 
steglängd  för  att  min  balans  och 
kroppskontroll  är  som bortblåst  när 
jag  befinner  mig  bland  stock  och 
sten.  Nej  då,  så  är  det  inte  alls!
….eller  kan det  vara så  illa  att  det 
bara är i drömmarnas värld som jag 
seglar  lätt  över  stock  och  sten  och 
pressar  mig  fram  i  högstammig 
granskog.  Kanske  är  det  så  och 
förklaringen  till  att  det  blir 
kilometertider på 15-20 minuter när 
jag  tvingas  till  gåfart  så  snart  det 
ligger en slana på tvären.

Det  som  vägde  till  motionsklassen 
fördel var den fria starttiden. Jag har 
sprungit  tillräckligt  många  O-
ringentävlingar  där  jag  haft  en 
starttid att passa. Tidiga mornar har 
blivit  ännu tidigare när  min  starttid 
legat  strax  efter  8  med  ett  par 
kilometers  gångväg  till  start.  Till 
detta  fick  jag  lägga  en  timmes 

bilåkande  och  dryga  kilometerns 
promenad  från  bilen  till  TC.  I  takt 
med att mina kilometertider i skogen 
ökat  har  den  tävlingsmässiga 
motiveringen  att  delta  i  O-ringen 
minskat.  Kartläsningen  och  naturen 
står fortfarande högt i kurs, men att 
få vara med sina barnbarn när de går 
miniknat eller springer en bana med 
sina föräldrar  överträffar  det  mesta. 
Miniknataren har allt när han ger sig 
iväg,  springskor,  kompass,  pip  och 
farfars fodral för angivelse. 

Utan tvivel tillhör jag motionärerna. 
Jag  har  visserligen  byggt  upp  min 
form  inför  O-ringen  med  makliga 
löpturer på stranden hemmavid.  Jag 
spetsade  med  ett  pass 
intervallträning  några  veckor  innan 
tävlingen.  Ett  moment  som  mera 
tröttade mig än gjorde nytta. Att jag 
som  råge  på  detta  åkte  ner  till 
Järavallen  för  skogsinspiration 
gjorde  mig  mer  nedslagen  än 
peppad,  när  jag  konstaterade  att 
dagens tid  på rundan var  längre än 
alla tidigare. 

Klart för start. Jag hade joggat lite på 
väg till min startplats och jag kände 
mig i god form. Orienteringsmässigt 
kändes  det  bra,  Kilsbergsterrängen 
var jag väl bekant med sedan mina år 
i Värmland, då vi gärna åkte åt det 
hållet för både träning och tävling.

350 meter  till  kontroll 1. Mestadels 
stig,  men  uppför!  Fram  till 
stigförgreningen  och  därifrån  100 
meter  enkel  kompass.  Lätt  som en 
plätt! Hur som helst måste jag ha läst 
fel på kurvbilden, sprungit för långt 
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och  samtidigt  blundat.  När  jag 
skymtade  den  blåstreckade  mossen 
konstaterade jag att jag sprungit för 
långt och fick halvstressad söka mig 
tillbaka.  När  jag  så  småningom 
hittade  kontrollen  kände  jag  igen 
mig  och  kunde  konstatera  att  jag 
sprungit  strax  förbi  3  minuter 
tidigare. Följande råd borde inte vara 
någon  nyhet  för  mig:  NÄR  DU 
NÄRMAR  DIG  KONTROLLEN, 
HÖJ  BLICKEN  OCH  SE  DIG 
OMKRING. 

Kontroll 2, en sten bland flera andra. 
På väg till  denna kontroll  hade jag 
att  passera  ett  höjdparti  med 
åtskilliga  branttecken.  På  nervägen 
låg  jag  tätt  efter  killen  från  Boden 
som  konstaterade  att  detta  var 
minsann ingen motionsbana. Jag var 
benägen att hålla med honom när jag 
med stort tidsspill hasade mig nerför 
branten.  Kontrolltagningen gick bra 
och jag var på banan igen. 

Nu till 3:an, en liten höjd. En enkel 
sträcka  med  en  kraftledning  som 
korsade  snett  över  riktningen. 
Naturligtvis  stegning  för  att  hålla 
reda  på  hur  långt  jag  sprungit. 
Kraftledningen  var  dragen  över 
några  höjder  och  tanken  var  att 
passera den vid ”sista” höjdknäppan 
där det även fanns ett jakttorn. Vilket 
läge,  ett  höghus  ute  i  skogen  och 
tillika  vid  en  kraftledning. 
Höjdknäppan med jakttornet  får  bli 
sista  säkra.  Efter  ett  par  hundra 
meters löpning började motlutet och 
kurvorna  radade  upp  sig  och  jag 
drog mig instinktivt uppåt i höjd. Jag 
hamnade uppe på sluttningen av den 

”första”  höjdknäppan  och  hade  då 
glömt  jakttornet  och  dessutom 
schabblat  med  stegräkningen. 
Ovetande  om  att  jag  stod  närmare 
200  meter  öster  om  höjdknäppan 
med  jakttornet  tog  jag  på  kartan 
kompasskurs  från  sluttningen  vid 
tornet  mot  kontroll  3.  Parallellfel 
kallas  detta  på  orienteringspråk. 
Noggrann  stegning  200  meter  och 
därefter började jag leta i en terräng, 
som  jag  inte  fick  att  stämma  med 
kartan.  Ut  till  kraftledningen  igen 
och  ny  kurs  utan  att  ta  hänsyn  till 
jakttornet.  In i  samma område igen 
och  dammsög  terrängen  utan  att 
finna min kontroll. Nu inser jag att 
jag  orienterar  mera  på  måfå  än  på 
säkra punkter.  Ett  lika vinstgivande 
sätt som att kunna ett telefonnummer 
på ett ungefär. Jag vet ju såväl att i 
orientering  gäller  alltid,  att  VETA 
VAR MAN ÄR OCH VETA VART 
MAN SKALL. Jag återvänder ut till 
kraftledningen  ytterligare  en  gång 
och  har  då  dragit  mig  så  långt 
västerut  att  jag  är  framme  vid 
höjdknäppan  med  jakttornet.  Tack 
och lov, nu var det slut på irrandet 
och  inte  bara  kontroll  3  utan  även 
kontrollerna 4, 5 och 6 kunde fångas 
in utan några större problem. 

Nu var det racerbana mot näst sista 
och sista  kontrollen.  Kontroll  7 var 
det säregna trädet och sista säkra var 
norra delen av det öppna partiet vid 
vägen  100  meter  innan  kontrollen. 
Noggrann  kompass.  En  skärm  i 
sikte!  Snabbt  dit,  det  hade  ju  gått 
som  tåget  från  sjätte  kontrollen  på 
den  flacka  delen  av  banan.  Mitt 
kontrollnummer skulle vara 123. Tji, 
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fel nummer. Jag är så nära målet att 
jag hör högtalaren som mal  på och 
detta  gör  att  mina  stresshormoner 
slår  frivolter.  Efter  4-5  minuters 
irrande  hittar  jag  min  kontroll, 
kanske  30  meter  från  den  kontroll 
jag nyss varit vid. Träd växer uppåt 
och  jag  borde  ha  sett  det  på  långt 
håll. Har man ett träd som kontroll är 
det inte ett  träd i  mängden utan ett 
träd  som skiljer  ut  sig.  Hur  många 
gånger  skall  jag  intala  mig  själv 
innan  jag  fattar:  LETA  INTE 
EFTER SKÄRMEN, LETA EFTER 
KONTROLLFÖREMÅLET.

Kontroll  8  gick  inte  att  missa,  inte 
målet  heller.  Jag  var  i  mål,  det 
regnade och jag var slagen med 20 
minuter.  Men  inte  nedslagen,  jag 
kommer igen!

/Bosse, H70 Motion

Jordgetingar och 
gubbvader
Alla eventuella likheter med levande  
personer  är  helt  tillfälliga  och har  
ingen koppling till verkligheten.

Den  så  kallade  jordgetingen  är 
mytomspunnen  och  sägs  ofta  vara 
extra  aggressiv  och farlig,  inte  helt 
olik  en  målinriktad  orienterare. 
Sanningen om detta djur är dock att 
det,  till  skillnad  från  orienteraren, 
inte  är  någon  egen  art  och  är 

definitivt  inte  farligare  än  de 
getingar  som  bor  ovanför  jorden.  
Jordgetingar  kallas  passande  de 
getingar  som  placerar  sina  bon  i 
underjordiska hålor.  I  Sverige finns 
det endast tre arter som bygger bo i 
jorden  och  dessa  bygger  faktiskt 
även bo ovanför marken och 
gärna  i  människans  närhet.  
Att sätta foten ner i ett sådant bo är 
inte  något  som  rekommenderas  så 
där  jättevarmt.  Hur  hade  du  själv 
känt dig om någon hade satt ner en 
jättefot  i  ditt  hus?  Hade  du  blivit 
glad och bjudit in denne på lite fika 
och  kartdiskussion?  Knappast.
När  vi  människor  kommer 
klampande  på  jordgetingens  tak 
uppstår  vibrationer,  både  i  marken 
och  i  boet.  Vibrationerna  utlöser 
getingens  naturliga  försvarsinstinkt 
och  de  vill  genast  undersöka  och 
helst jaga bort det som åstadkommit 
störningarna.  Precis  som  vi  hade 
velat  göra  om någon försökt  slå  in 
vår  ytterdörr.  
Därför  bör  man  undvika  att  sätta 
foten  rakt  ner  i  ett  getingbo,  det 
gäller alltså att kolla var man sätter 
fötterna.  Detta  är  inte  ett  vanligt 
förekommande  beteende  hos 
orienterare, som ofta inbillar sig att 
alla som är i deras väg ska flytta sig 
när  de  kommer  farande  som 
projektiler  genom  skogen.  
Den  jordgetinghistoria  jag  har 
lyssnat till under sommaren verkade 
inte så farlig i början, men efter varje 
gång  jag  hörde  den  berättas  för 
någon, så blev den värre och värre. 
Tills  slut  lät  det  som  om  denna 
någon  hade  varit  med  om  en 
fruktansvärd  krigsjakt  i  norra 
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Pakistan,  eller  att  det  var  ett  gäng 
ilskna vildsvin och inte jordgetingar 
som  var  fienderna. 
Sammanfattningsvis har jag lärt mig 
från detta att  det är lätt  att  göra en 
höna  av  en  fjäder,  samt  att  det  är 
onödigt  att  trampa  i  ett  getingbo. 
Något  som säkert  gör lika ont  som 
ett  gäng  jordgetingstick  är  det 
lömska  fenomenet  gubbvad  som 
slagit  till  hårt  i  en  av  nordvästra 
Skånes  villor.  Under  ett  härligt 
löppass drabbas man plötsligt av att 
ena vaden liksom drar ihop sig och 
det spontana reaktionen är då förstår 
att man drabbats av kramp och helt 
enkelt är otränad. Därför måste man 
träna  lite  mer,  så  den  där  krampen 
försvinner.  Men  krampen  vill  inte 
försvinna?  Vad  ska  man  då  göra? 
Inte gå iväg till läkare, 
vad  ska  de  göra  åt  det?  
Så den själsliga tillflykten blir då att 
prata med andra i samma ålder som 
sig själv och höra vad de tycker. Det 
i sin tur leder till att man besöker en 
hälsokostbutik  och  köper  med  sig 
lite  magnesium  och  svaveltabletter. 
Som om det skulle hjälpa.  Psykiskt 
kanske,  men  inte  fysiskt.
När detta sedan inte visat ge sig den 
effekt man väntat, är det bara en sak 
som  återstår,  det  hemska  och 
överskattade  fenomenet  VILA.  När 
det sedan är gjort, gäller det att hitta 
alternativ träning, eftersom gubbvad 
ofta uppkommer på grund av ensidig 
träning.  Men  varför  ska  man  ha 
alternativ  träning?  Den  enda 
RIKTIGA  träningen  är  ju  löpning, 
allt annat är ju bara trams? Ska man 
gå på cirkelfys,  golvpass  eller  lyfta 
en massa vikter  nu också? Nej,  det 

kan  ju  inte  vara  nödvändigt.  
Efter  kombinationen  av  vila, 
sjukgymnastbesök,  diverse  preparat 
såsom  tabletter  och  tigerbalsam, 
samt  försök  till  alternativ  träning, 
skiter man högaktningsfullt i att det 
gör  ont  i  vaderna  och  ger  sig  ut  i 
skogen igen.  Allt  för  att  själen  ska 
må  bra.  Sedan  får  omgivningen 
lyssna  på  diverse  krämpor  efteråt, 
oavsett  de  vill  eller  inte.  
Så  den  slutgiltiga  frågan,  som  vi 
säkert  är  många  som  i  hemlighet 
eller  offentlighet  går  och  grubblar 
över,  är  då:  vad  är  värst,  att  bli 
stucken  av  ett  gäng  ilskna 
jordgetingar  eller  att  drabbas  av en 
lömsk  gubbvad?  Kanske  denna 
existentiella fråga inte kan besvaras? 
Vad tror ni? 
Svar lämnas i gästboken på 
www.hsok.nu. 
Min orienteringsvår/ 
orienteringssommar bjöd inte på 
några direkt överraskning. Den 
största och förmodligen enda var väl 
att jag faktiskt var med på två 
tävlingar under samma helg, ett 
mindre mirakel. 
Därmed har jag följt mitt motto; 
”någon öppen bana om året är 
lagom”. Om det blir fler än två får 
tiden utvisa, annars drar jag mig 
tillbaka och önskar alla er andra 
lycka till på höstens tävlingar!

Vid tangentbordet
Karin Åhlin

http://www.hsok.nu/
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Klubbgården på Koarp 
under "klubban"
 

Nu  pågår  aktiviteterna  med 
försäljning av Koarp för fullt. Några 
kanske såg mäklarens stora annons i 
HD/NST där bland fler gårdar Koarp 
stod högst upp med en idyllisk liten 
bild.  En  länk  på  HSOK:s  hemsida 
leder  enkelt direkt  till 
objektbeskrivningen på Lrf-konsults 
hemsida.  Där  kan man  bland annat 
läsa att utgångsbudet var satt till 1.7 
Mkr. Den värdering klubben lät
göra för några år sedan låg då några 
hundra tusen lägre. Nu har efter en 
viss  semesterstiltje  budgivningen 
kommit  igång:  först  med  1.6  Mkr, 
förra veckan ett bud på 1.7 Mkr och 
denna veckan ett på 1.731 Mkr. En 
del danska intressenter väntas också 
komma in med bud inom kort.
 
Avtalet med mäklaren sträcker sig in 
i mitten på oktober och om allt går
väl  borde  vi  kunna få  till  stånd ett 
avslut och tillträde före vintern. Jag 
villpassa  på  att  uppmana  alla 
medlemmar, vänner och övriga OL- 
och  skidentusiaster  att  utnyttja  den 
tid  vi  har  gården  kvar  till  besök  i 
detta gröna paradis.

 /Dag Lewis-Jonsson

Hört runt ett kaffebord någonstans i 
Sverige:
- ” För övrigt tycker jag att 
kvinnorna skall vara nöjda med att 
ha 85% av männens lön. Därutöver 
har de ju sin egen lön också.”

/uppsnappat av Macke

-Varför?

Att förklara för folk varför man ska 
försöka  springa  246  km  är  nästan 
omöjlig. Inga svar är bra nog för att 
folk  ska  förstå  och jag  är  inte  helt 
säker på att jag förstår själv. Några 
svar jag brukar komma med är: ”För 
att  det  går”  eller ”För  att  jag  vill 
utmana  mig  själv  och  testa  mina 
gränser  både  mentalt  och  fysiskt”. 
Fast egentligen vet jag inte hur pass 
bra dessa svar egentligen är. När jag 
tänker  efter  så  är  det  nog  en  inre 
längtan  efter  ”äventyret”  jag  söker 
och  246  km  löpandes  i  ett  sträck 
tvärs genom Skåne och tillbaka igen 
lät som ett bra äventyr och på nära 
håll dessutom.
Det  var  på  ett  gemensamt 
ultraträningspass  i  Malmö  i  vintras 
som fröet till denna galna idé föddes. 
Jag hade sprungit ett 100 miles-lopp 
(161 km) förra sommaren och blev 
efter  det  inbjuden  av  arrangören 
Stefan  Samuelsson  till  detta  5-
milaträningspass  i  djupsnö.  Vid  en 
av pauserna satt  vi  och diskuterade 
det  kommande  loppet  som  hade 
utökats  från  161  km  till  den 
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klassiska  Spartathlon  distansen  246 
km. Jag berättade för Stefan att 246 
km skulle vara alldeles för långt för 
mig. Stefan menade då att skillnaden 
var mest en mental tröskel och inte 
en  fysisk.  Några  veckor  senare  var 
även jag övertygad om att jag skulle 
fixa det  i  varje fall  mentalt.  Så jag 
anmälde  jag  mig  till  loppet  som 
sololöpare  utan  support  då  jag  inte 
räknade  med  att  någon  skulle  vilja 
stötta  mig  i  detta  extrema 
uthållighetsprojekt. Men ack vad fel 
jag fick.
Lena  som  initialt  meddelat  att  jag 
fick  klara  mig  själv  denna  gång 
svängde i uppfattning och lovade att 
stötta  mig  med  supportbil  längs 
vägen. När sedan min ultravän från 
förra  årets  100-miles  lopp;  Kristina 
Palten, frågade om det gick bra om 
hon  ”paceade”  mig  (dvs  springer 
med  för  att  hålla  tempo  och  mod 
uppe på mig) under loppet blev jag 
väldigt  överraskad och  rörd.  Starka 
vänskapsband knyts när man är ute 
på  ultratävlingar  vill  jag  lova  men 
detta var något extra. Kristina skulle 
komma  ner  från  Stockholm för  att 
springa  och  supporta  mig  under 
loppets förmodade två nätter utan att 
själv delta i tävlingen. Detta var en 
extra  riktigt  stor  trygghet  som  jag 
inte  alls  räknat  med.  Sedan 
meddelade  även Helsingborgs  SOK
´s egen Mats att han gärna ”paceade” 
mig en bit vilket kändes riktigt kul. 
En  arbetskamrat  frågade  om  han 
kunde  hänga  med  i  ett  par  timmar 
vilket  mottogs  med tacksamhet  och 
sedan  erbjöd  sig  Lotta  och  Jim 
Sjöberg  att  de  skulle  sätta  upp  en 
allmän support station ca 65 km in i 

loppet  med  energidrycker,  kaffe, 
bananer  och  annat  smått  och  gott. 
Detta  gjorde  de  på  sin  egen 
bröllopsdag. STORT!

Pusselbitarna  trillade  på  plats  så 
förutsättningarna inför loppet var nu 
de bästa. Nu var det bara resten, dvs 
att sätta det ena benet före det andra 
växelvis i 246 km, upp till mig själv. 
Inför 100-milesloppet  i  fjol  sov jag 
dåligt  eller  rättare  sagt  obefintligt 
natten innan loppet. Den här gången 
började  sömnproblemen  redan  flera 
dagar innan. Det var totalt omöjligt 
att  slappna  av  och jag  låg  nätterna 
igenom och planerade loppet i detalj.

Natten  innan  tillbringades  på 
vandrarhem i Malmö för att spara in 
tid  innan  starten  kl  08.00  på 
morgonen. Även denna natt blev det 
väldigt  dåligt  med  sömn  trots 
Valerianatabletter.  Konstigt  nog 
kände jag  mig  ganska  utvilad  ändå 
när  jag  stod  på  startlinjen  vid 
Södervärn  utanför  Stefan 
Samuelssons lägenhet.  Av de dryga 
40-talet anmälda från 11 länder dök 
det ”endast” upp 31 st från 9 länder 
till  start.  I  princip alla de 30 andra 
hade meriter från ultralopp som vida 
översteg mina egna fåtaliga meriter. 
Jag pratade med Stefan innan loppet 
om  hur  många  han  trodde  skulle 
fullfölja.  Under  hälften gissade  han 
vilket  var  ett  svar  som gjorde  mig 
lite ängslig med tanke på min egen 
ringa ultraerfarenhet.

När  starten  gick  sprang  hela  fältet 
samlat  ned  till  hamnen  för  att 
tangera Öresund. Efter att vi sprungit 
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runt en fyr började fältet dras ut mer 
och  mer  på  vägen  ut  från  Malmö. 
Min  strategi  var  att  springa  i  6:30 
min/km och att gå i varje motlut men 
eftersom  det  inte  finns  så  många 
backar i Malmö eller på vägen längs 
Skåneleden till Torup så anammade 
jag  initialt  en  medlöpares  strategi 
som gick ut på att springa 8 min och 
gå i 2 min. Efter Torup kom så den 
första felspringningen då jag och ett 
halvt  dussin  andra  löpare  missade 
delningen  av  Skåneleden.  Efter  ett 
par km i fel riktning började vi fatta 
misstankar om att vi var på väg i en 
sydlig  riktning  och  inte  en  östlig. 
Bara att vända norrut för att ta sig in 
på banan igen… Under de inledande 
7  milen  hade  jag  sällskap  av  flera 
olika  medtävlare  men  mest  med 
Iveagh en kille från Irland samt med 
loppets  skapare  Stefan  Samuelsson. 
När vi passerade Blentarp stod Lotta 
och Jim redo med ett dukat bord av 
löpargodsaker. Jim bjöd på kaffe till 
Stefans stora  lycka,  själv fyllde jag 
på med sportdryck och banan. Efter 
en välbehövlig paus mötte Mats upp 
vid Sövdesjön för att  springa 3 mil 
med mig till Lövestad.

Vid  Sövdesjön  dök  även  danske 
Mikkel  upp.  Han  och  en  landsman 
hade  lyckats  springa  fel  på  samma 
ställe som jag i Bokskogen med den 
skillnaden  att  de  inte  hade  stoppat 
efter  ett  par  kilometer.  De  hade 
lyckats  springa  11 km fel  men  var 
vid  ganska  gott  mod  ändå.  Mikkel 
hade  ambitionen  att  ta  en 
framskjuten  placering  men  nu  var 
det  kört  för  hans  del.  I  fjol  sprang 
han flera mil fel när han ledde 100-
milesloppet och fick bryta…
Med  Mats  som  enda  kompanjon 
tuffade jag långsamt vidare. Tempot 
var  nu  ca  7  min  km och  beordrad 
gång  i  varje  motlut.  Vi  passerade 
Snogeholm  och  stannade  vid  den 
mat och vätskestation som sponsorn 
Supply Station hade satt  upp.  Efter 
att  ha  passerat  vägen mellan  Sjöbo 
och Ystad kom vi in i en drömskog 
som  Mats  menade  att  ”det  var  ett 
under  om  ingen  ritat  en 
orienteringskarta  över  den”.  I 
Fyledalen  strax  därefter  mötte  åter 
Jim och Lotta upp nu i sällskap med 
Mia.  Efter  en kort paus traskade vi 
uppför  jättebacken  efter  Fyledalen 
och  på  fälten  alldeles  norr  där  om 
väntade min nattpacer Kristina.
I  Lövestad  tog  jag  en  välbehövlig 
matpaus med rökt makrill, pasta och 
öl.  Jag  tackade  Mats  för  pacening 
och fortsatte med Kristina ut i natten 
på  Österlen.  På  ängarna  norr  om 
Lövestad blev det bitvis riktigt svårt 
att  hitta  de  orangea 
skåneledsmarkeringarna  och  vi  fick 
ofta stanna upp och lysa oss omkring 
för  att  hitta  nästa  märke.  Trots  allt 
gick  det  riktigt  bra  att  finna  vägen 
vilket  vi  nog  var  ganska  ensamma 
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om att tycka. Det skulle visa sig att 
flera  av löparna hade irrat  runt  rätt 
rejält över samma ängar innan de till 
slut  fann rätt  väg.  Jag  var  tacksam 
över  den lånade pannlampa jag bar 
med riktigt bra ljustyrka. Natten flöt 
på  bra  utan  missöden.  Efter  de 
svårnavigerade  och  svårlöpta 
ängarna kom vi fram till ett hus vid 
en grusväg.  Där utanför  huset  hade 
någon  ställt  fram  ett  bord  med 
värmeljus  och  lyktor  på.  I  det 
fladdrande ljusskenet kunde vi se de 
godsaker som hade dukats upp. Där 
fanns  vatten,  bananbitar,  två 
glasburkar med godis, russin och en 
tub med idominsalva!  I  den ena av 
glasburkarna låg där godiständer och 
framför  den stod det:  ”Bit  ihop!” I 
den  andra  glasburken  låg  där 
godisnappar  och  framför  den  stod 
det:  ”Tappa  inte  sugen!”  De  som 
hade satt ut detta måste vara löpare 
samt  ha  en  stor  portion  förståelse 
och humor.
Någonstans längs Verkaån mötte  vi 
ledarduon; finnländaren Jari Tomppo 
och Andreas Falk. Efter att ha slängt 
ett  par  ord  med  dem  fortsatte  vi 
sedan ut i gryningen till vändpunkten 
vid  Haväng.  Vid  det  här  laget 
började kroppen känna av distansen 
vilket inte är så konstigt eftersom jag 
hade tillryggalagt ca 13 mil. Efter att 
ha  doppat  bägge  händerna  i 
Östersjön och försett mig vid Supply 
Station  som  åter  fanns  på  plats 
fortsatte Kristina och jag samma väg 
tillbaka. Förutom ledarduon hade vi 
mött Bernt och Jonas i Brösarp samt 
ytterligare  två  stycken  på  plats  i 
Haväng. Ytterligare en kom in strax 
efter mig vid vändpunkten men tog 

kortare tid på sig att äta och vila än 
vad jag gjorde så jag räknade ut att 
jag borde ligga på ungefär en 8:e-9:e 
plats vid det här laget. Jag var något 
förvånad över detta och även om det 
primära med loppet var att klara av 
distansen inom maxtiden 60 timmar 
så kändes det givetvis riktigt bra att 
jag  var  med  så  pass  långt  fram  i 
fältet efter drygt halva sträckan.
Strax öster om Brösarp mötte vi en 
hel del folk bl.a. Stefan och Iveagh 
samt de två första kvinnorna Boel de 
Geer och Mia Thomsen. Stefan var 
trött och hade försökt lägga sig och 
vila  för  att  få  lite  sömn  på  en 
gräsmatta  i  Brösarp  men  blev  rädd 
för att svimma och bestämde sig för 
att fortsätta utan en powernap. När vi 
pratade  med  honom  kändes  han 
nästan berusad av tröttheten och det 
var lite obehagligt att höra han tala 
sluddrigt  samt  se  hans  ögon  som 
nästan gick i kors. Kristina och jag 
var  nästan  övertygade  om  att  han 
inte  skulle  fixa  loppet  vilket  hade 
varit  jättetråkigt för honom med all 
den tid  och energi  han lagt  ner  på 
GAX  Trans  Scania.  Vi  försökt 
uppmuntra  honom  med  att  Supply 
Station  var  ”endast”  en  timmes 
löpning bort. På vägen tillbaka längs 
Verkaån stötte  vi  på spridda skurar 
av  mycket  trötta  löpare  som  hade 
mycket  svårt  att  ta  till  sig  av  våra 
uppmuntrande  ord.  Flera  av  dem 
visste  nog att  de skulle  få  svårt  att 
hinna till målet i Malmö igen innan 
maxtiden gick ut.

När vi åter passerade ”godisbordet”, 
nu i dagsljus, så träffade vi på de två 
vänliga  själar  som hade  ställt  fram 
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det.  Det  var  mycket  riktigt  ett 
löpintresserat  ett  par  som  hade  en 
sommarstuga  precis  där  skåneleden 
passerade. De hade läst om tävlingen 
dagen  innan  i  Sydsvenskan  och 
kände att de ville hjälpa galningarna 
som passerade deras hus. Vi tackade 
och  efter  att  åter  ha  fyllt  på  från 
bordet gav vi oss över ängarna igen 
mot Lövestad.

Strax  norr  om  Lövestad  tyckte 
Kristina att hon hade löpt tillräckligt 
för ”natten” (klockan var nu närmre 
halv  tolv  på  förmiddagen)  och 
avlöstes  av  min  son  Thomas  som 
skulle  springa  en  bit  med  mig. 
Löpningen  hade  nu  börjat  varvas 
med  mer  och  mer  gång  och 
fördelningen  var  nu  ca  50/50. 
Sträckan  ner  mot  Fyledalen  var 
loppets  tråkigaste  då den bestod av 
asfalt  och  grusvägar,  oftast  med 
långa  raksträckor.  Kroppen  började 
säga  ifrån  rejält  och  huvudet  fick 
tillfälligt  kapitulera  under  de  allt 
längre  gångperioderna.  Nu  bestod 
”löpningen”  av  gång  med  korta 
joggingsessioner  i  svaga 
nedförslutningar.  Thomas  hängde 
med i 3 timmar innan han lämnade 
mig. Strax innan Thomas tackade för 
sig  hade  min  arbetskamrat  Johan 
anslutit sig till vad han trodde var att 
jogga 2 timmar  med mig.  Det blev 
90% gång. Fötter och knän värkte nu 
ganska påtagligt så jag pulade i mig 
ett  par  värktabletter.  Strax  efter 
Fyledalen när Johan lämnat mig var 
jag  för  första  gången  helt  ensam  i 
loppet.  Värktabletterna  hade  nu 
börjat  verka så  jag kunde åter  igen 
springa  en  hel  del.  Sömnbristen 

började  dock  göra  sig  gällande  nu. 
Strax innan Snogeholm kände jag att 
jag  mer  eller  mindre  raglade  fram. 
Jag var helt enkelt tvungen att sova 
en  liten  stund.  Jag  ringde  in  Lena 
och Thomas som precis var på väga 
att äta och sa att de var tvungna att 
komma till Snogeholm snabbt.
Framme  i  Snogeholm  mötte  Lena 
och Thomas upp. Jag åt lite och lade 
mig  sedan  på  en  resårmadrass  i 
bagaget på Supply Stations kombibil 
som  fanns  på  plats  för  tredje  och 
sista gången under loppet.. Efter 20 
minuters  dvala  -jag  somnade  inte 
riktigt-  och  en  stor  kaffelatte  med 
mycket  socker  i  kunde  jag 
mirakulöst fortsätta springandes i bra 
fart  (6  minuterstempo)  Jag  sprang 
ända  till  Sövde  där  Thomas  och 
Lena  åter  fanns  tillgängliga.  Jag 
bestämde med dem att nästa gång vi 
sågs var i Blentarp där även Kristin 
skulle möta upp. Jag insåg dock att 
jag  kanske  inte  skulle  springa  mer 
utan  valde  istället  att  fortsätta 
gåendes  för  att  om  möjligt  spara 
fötterna och benen.

I Blentarp, där Kristina hade tagit in 
några timmar på ett vandrarhem, fick 
jag  så  påfyllnad  av  vatten  och 
energikakor och gel. Jag valde även 
att ta på min pannlampa eftersom det 
eventuellt skulle hinna bli lite mörkt 
innan  nästa  depåstopp,  det  sista 
innan  natten.  Vi  bestämde  att 
Kristina  skulle  åka  med  Lena  och 
Thomas  till  Romeleåsens  golfklubb 
där jag skulle inta ett skrovmål med 
rökt  makrill  och  pasta  innan  vi 
tillsammans gav oss ut på den sista 
nattlöpningen.  Jag  var  lite 
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övermodig när jag tog ett batteri till 
pannlampan som jag redan använt en 
del under förra nattens löpning. Det 
visade  sig  att  det  inte  var  många 
minuters lystid i kvar så sista biten 
innan depåstoppet fick jag lysa mig 
fram  med  hjälp  av  ljust  från  min 
mobil.
Efter den välbehövliga pausen hade 
jag  så  åter  sällskap  av  den 
fantastiska  fröken Paltén.  Vi  gick  i 
rask  fart  och  pratade  på  om  allt 
möjligt som föll oss in. Mitt i natten 
högt  upp  på  Romeleåsen  ringde 
plötsligt min mobil. I andra änden av 
linjen  hördes  en  ”lätt”  förfriskad 
Nisse  Lundh  som  mitt  i  sin  egen 
svensexa bestämt sig för att kolla hur 
det  gick  för  mig.  Efter  ett  långt 
samtal  med  ett  otal  kärleks-  och 
idolförklaringar  från  Nisses  sida 
kunde jag till  slut lägga ner luren i 
ryggsäcken.  Jag  berättade  för 
Kristina  vem det  var  och  berättade 
lite om Nisses bravader så vi fick oss 
ett gott skratt där ute i mörkret.

Jag  började  nu  bli  grymt  trött  och 
kände  ett  starkt  behov  av  att  sova. 
Alldeles  utanför  Genarp  bäddade 
Kristina ner mig i markvegetationen 
som om jag hade varit  hennes eget 
lilla barn. Jag somnade denna gång 
som  en  klubbad  säl  och  efter  20 
minuters  powernap  och  en  Redbull 
kunde jag åter fortsätta hyfsat klar i 
knoppen.  Det  gick  ett  par  timmar 
och sedan var det dags igen. Jag har 
bara  fragmentariska  minnen  från 
denna del av banan när vi befann oss 
strax norr om Sturups flygplats. Men 
Kristina har berättat för mig att jag 
raglade  fram  och  att  hon  gick 

bredvid  mig  och höll  mig  i  armen. 
Tydligen  lyckads  jag  gå  och  sova 
samtidigt en bit. Efter ytterligare en 
nedbäddning  i  det  höga  gräset  där 
jag  inte  lyckades  slappna  av  och 
somna  fann  så  Kristina  ett 
sommartorp  med  utemöbler  och 
trädgårdsdynor.  Hon  bredde  ut  ett 
par  dynor  på  gräsmattan  och  jag 
somnade  bums  på  det  mjuka 
underlaget.  Efter  ca  20  minuter 
väckte  hon  sedan  mig.  Det  kändes 
väl  sådär  att  ha  tjuvsovit  i  någons 
trädgård men hursomhelst var det ett 
väldigt  klokt  beslut  av  Kristina 
eftersom min sömn blev riktigt bra. 
Jag var fortfarande väldigt  trött  när 
vi vandrade vidare ut mot Holmeja. I 
soluppgången  stannade  vi  till  och 
vilade  på  en  bänk  vid  Bokskogens 
golfbana och jag fick fotmssage!
I bokskogen gör jag, hör och häpna, 
om samma felnavigering igen och vi 
kommer  ytterligare  någon  km  fel. 
Men det spelade mindre roll  nu för 
målet  började  kännas  nära  och 
överkomligt.  Vart  enda steg var  nu 
en  plåga  och  det  var  som  om  jag 
behövde  övertala  benen  varje  gång 
det  var  dags  för  ett  nytt  steg. 
Fötterna  var  värst  påverkade  av 
smärta  men  även  knä  och  höfter 
värkte som bara den. Till råga på allt 
så  hade  all  svett  som  runnit  längs 
ryggen  och  ner  mellan  skinkorna 
frätt upp ett bra skav. Vaselin hjälpte 
inte längre utan det kändes som om 
någon  hade  gjort  upp  en  eld  i 
rumpan på mig. Det hade nu börjat 
regna och med den låga farten som 
vi nu höll så var det svårt att  hålla 
värmen.
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När  vi  så  till  slut  kom  innan  för 
motorvägen runt Malmö var det dags 
att ringa tävlingsledningen att jag var 
på  ingång.  Det  var  ändå  ca  1,5 
timme  kvar  och  när  bebyggelsen 
blev  mer  och  mer  stad  dök  det 
plötsligt  upp  två  löparvänner  från 
vinterns ultraträningspass; Zingo och 
Anders. De hade bestämt sig för att 
springa  respektive  cykla  ut  för  att 
hämta in så många löpare de kunde 
till målet. Zingo körde detta som ett 
alternativt  långpass  denna  söndag 
när han sprang som en jojo in och ut 
från  Malmös  innerstad  till 
ytterområdena.  Gissa  om  vi  blev 
glada  över  att  se  dessa  två  killar! 
Detta var precis den energikick som 
behövdes för att överleva sista biten 
in  till  mål.  När  vi  kom  ut  på 
Nobelvägen  och  jag  kunde  se  det 
gamla  vattentornet  vid  Södervärn 
fick jag tokfnatt och glömde allt vad 
smärta hette.  Jag sprang de sista 6-
700 meterna i  en fart  som tvingade 
Zingo och Kristina att kämpa på bra 
för  att  inte  släppa  mig.  När  jag 
passerade  mål  linjen  skrek  jag  för 
fullan hals och hoppade högt upp i 
luften av glädje.

Sedan fick Kristina  den stora  kram 
hon  var  mer  än  värd.

Det  visade  sig  att  jag  var  femte 
löpare in i mål. Min tid blev till slut 
51  timmar  17  minuter  och  26 
sekunder.  I  mål  stod  min  vän  Jan 
som  jag  sprungit  flera  Ladonia 
Mountain  Trophy  i  par  med  och 
väntade. Han hade en påse med två 
stycken  Big  Mac  i  till  mig  och 
Kristina.  Det  var  den  godaste 
hamburgaren jag ätit i hel mitt liv!
Flera har frågat mig hur det kändes 
när  jag  gick  i  mål.  Det  starkaste 
minnet  från  målgången  var  känslan 
av  tacksamhet.  Dels  tacksamheten 
till min kropp som är fantastisk och 
kan  transportera  mig  så  här  långt, 
dels  till  mitt  pannben  som  måste 
vara helt otroligt tjockt men framför 
allt  tacksamheten  till  de  människor 
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som gjort allt för att jag skulle klara 
detta galna lopp. De första jag tänker 
på är Lena och Kristina som satsade 
110%  för  min  skull.  Inte  en  enda 
gång underloppet dök tanken på att 
bryta upp. Förmodligen mycket tack 
vare dessa två personer.

Av de 31 stycken startande fullföljde 
12  stycken  inom  maxtiden  60 
timmar.  Ytterligare  en, 
engelsmannen  Neil  MacRitchie, 
fullföljde sträckan men missade efter 
en  felspringning  strax  innan  mål 
maxtiden  med  50 minuter… Under 
40%  fullföljde  och  arrangören  och 
medtävlaren Stefan Samuelsson fick 
således helt rätt i sin profetia.
Hur  gick  de  då  för  de  andra  som 
omnämnts  i  denna  lilla  berättelse? 
Dansken Mikkel som sprang så fel i 
början fick tyvärr bryta efter 190 km 
pga  ett  vätskefyllt  knä.  Irländaren 
Iveagh  gjorde  en  enorm 
felspringning  vid  Snogeholm  på 
tillbakavägen och kom en bra bit på 
leden mot Ystad. Han bröt loppet när 
han insåg sin felspringning och tog 
en taxi  tillbaka till  målet  i  Malmö. 
Vem  vann  då?  Jo  det  blev 
finnländaren  Jari  Tomppo  som 
sprang  ifrån  Andras  Falk  på  vägen 
från Bokskogen och in mot Malmö. 
Trea respektive fyra blev Jonas och 
Bernt  som  vi  mötte  i  Brösarp  på 
vägen ut mot Haväng.
Stefan Samuelsson då som hade det 
så tufft strax innan vändpunkten? Jo 
han fick mirakulöst nya krafter och 
kunde trots en mycket tuff andra natt 
springa in på en åttondeplats ca 1,5 
timme efter mig.

Har  jag  då  några  nya  och  värre 
”stolleprov”  på  gång.  Nä  inte  alls 
faktiskt. Känner mig väldigt tillfreds 
med  detta  just  nu  men  man  vet  ju 
aldrig vad framtiden för med sig.
Närmast  blir  det  dock  ett  lopp  på 
sprintdistansen 42195 meter i Växjö 
om kroppen hinner läka ihop i tid det 
vill säga.

/Björn Svensson

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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3+3=6
Stora  ödsliga  parkeringsplatser, 
stillastående  liftar,  igenbommade 
affärer (som för övrigt skyltade med 
öppet alla dagar), gröna vyer och en 
enda stor tystnad.  Det var  vad som 
mötte  oss  när  vi  anlände  till 
Tandådalen,  Sälenfjällen  söndagen 
efter midsommar. 

Några av mina kompisar som under 
sommaren skulle åka till exempelvis 
Grekland  och  Saint  Tropez  hade 
tittat  på  mig  med  en  blick  som 
antydde att jag inte var riktigt frisk i 
huvudet och undrade vad man gör i 
Sälen  mitt  i  sommaren?!  Svaret  är 
väl  glasklart;  man  orienterar  eller 
vandrar. 
Som du säkert kan ana dig till, med 
tanke  på  arrangemangets  namn,  så 
bestod  veckan  av  tre  träningar  och 
tre tävlingar. Om man nu inte ville 
lägga  till  ännu  fler  träningar  med 
hjälp av ett naturpass, vilket jag och 
min  träningsglade  morbror  gjorde. 
Det  kanske  bör  tilläggas  att  min 
träningsglade  morbror  inte  har 
orienterat  så  värst  mycket  i  sitt  liv 
och  springer  betydligt  snabbare  än 
vad han orienterar, om man säger så. 
Första  dagen  valde  vi  därför  att 

springa en enkel sprintbana samt ta 
ett  tiotal  kontroller  av  Naturpassets 
totala trettio. Under Naturpassrundan 
var  det  tänkt  att  jag  skulle  ge  min 
morbror lite små tips om vad han bör 
tänka  på  och  lära  honom  lite  fler 
karttecken. Detta visade sig vara lite 
svårare än jag trodde, inte för att han 
inte  lyssnade  för  det  gjorde  han 
gärna, det var bara det att han gärna 
ville springa under tiden. Detta blev 
lite  svårt  för  mig  eftersom  jag  då 
tungt flåsande var tvungen att berätta 
för  honom  att;  ja,  detta  var  den 
sänkan som vi sprang upp i. 
De  två  andra  träningarna  var  en 
”momentbana” vid Vasaloppsstarten, 
där man fick träna kompass eftersom 
allt  på kartan var borttaget  förutom 
höjdkurvorna,  samt  en  bana  på 
Orrliden  med  lite 
fjällorienteringsinslag.  Eftersom  jag 
tycker  att  det  är  ganska  roligt  med 
fjällorientering  så  la  jag  till  några 
kontroller  uppe  på  fjället  som 
egentligen inte hörde till  min bana. 
Meningen var då att jag skulle börja 
och  följa  en  stig  upp  för  i  princip 
hela fjället och ta kontrollen som var 
högst upp för att sen orientera vidare 
till ett antal kontroller på vägen ner. 
Problemet  var  att  när  jag  sen  hade 
kommit en bra bit upp på fjället så 
tappade jag var på stigen jag befann 
mig och kunde helt enkelt  inte läsa 
in  mig  på  kartan.  Så  hela  den  här 
fjällorienteringsträningen var ju helt 
körd  och  den  mödosamma 
klättringen uppför helt meningslös.
Fast sen var det ju 20 kontroller kvar 
på  Naturpasset  också  som  skulle 
klaras  av,  17 av dessa  låg uppe på 
Hundfjället och bästa vägen upp var 
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den välkända pisten Väggen och tro 
mig  när  jag  säger  att  det  finns  en 
anledning  till  att  den  heter  så. 
Förslaget på att vi skulle göra detta 
kom  till  mig  en  ganska  så  varm 
eftermiddag,  det  var  väl  ett  antal 
moln på himlen men solen höll  sig 
framme  ändå.  När  min  morbror  då 
slängde ur sig detta så stirrade jag på 
honom  och  sa  gravallvarligt:  ”Vi 
kommer att dö, Magnus” varpå han 
svarade  ”jadå,  säkert  två  gånger” 
med  ett  stort  flin.  Ja,  jag  hade  väl 
inte så mycket att säga till om så vi 
började vår klättring uppför Väggen, 
jag  med  en  vattenflaska  i  handen 
(tilläggas  bör  kanske  att  jag  sen  i 
födelsedagspresent  fick  ett 
vätskebälte  av  min  käre  morbror). 
Två och en halv timme senare var vi 
tillbaka  i  stugan  och  jag  hade 
konstaterat:  att det är jobbigt att  gå 
upp och ner för Väggen, att det finns 
många märkliga fåglar på fjället som 
skriker  väldigt  mycket,  att  en 
naturpasskontroll satt fel, att man ser 
rätt långt när man står högst upp på 
fjället  samt  att  jag  aldrig,  jag 
upprepar aldrig, kommer att försöka 
ta mig ner för Väggen på skidor!
På fredagen var det sen tävlingsdags, 
sprint  var  det  som låg  framför  oss 
denna kväll. I sommarvärmen begav 
vi  oss  uppåt  i  slalombacken medan 
vi sakta men säkert blev uppätna av 
mygg,  i  alla  fall  jag.  Min  insats  i 
denna  tävling  var  väl  okej,  varken 
mer  eller  mindre.  Däremot  min 
morbror visade upp sin löpstyrka och 
de  orienteringskunskaper  han  har 
lyckats samla på sig hittills och tog 
en överlägsen seger i Ö6. 

Lördagen  bjöd  på  en  långdistans 
med orientering både på fjället och i 
skogen. Jag kanske inte nämnde det 
tidigare  men  på  de  här  tävlingarna 
användes  emit-brickor  istället  för 
sportident  vilket  gjorde  att  själv 
stämplingen  tog  lite  längre  tid  än 
vanligt. I alla fall, jag inledde denna 
bana  ganska  bra,  tog  de  tre  första 
kontrollerna  utan  några  större 
problem.  Sen,  vid  fjärde  kontrollen 
när  jag  stannar  till  för  att  stämpla 
vänder  jag  mig  om  och  ser  ingen 
annan än världens bästa orienterare; 
fransmannen Thierry Gueorgiou. De 
första två tankarna som slog mig då 
var, ett; ha! Vi har samma kontroll, 
då måste vi ju vara på samma nivå 
(eller inte) och två; vad snabbt han 
stämplade  då  (han  sprang  inte  runt 
kontrollen  för  att  kunna  lägga  ner 
brickan på rätt håll). Sen började jag 
fundera, han verkar ju vara en sådan 
människa  som  inte  kan  missa,  han 
tar  bara  ut  kompassriktningen  och 
sen  springer  han,  det  kanske  jag 
borde  testa?  Denna  fundering 
resulterade  i  att  jag  missade  nästa 
kontroll med ungefär 10 minuter, bra 
gjort Anna! Jag kan ju dock lägga till 
att jag faktiskt vann min klass (D20) 
ändå. 
Jag kunde ändå inte riktigt släppa det 
här  med  Gueorgiou  och  hans 
orienteringsteknik,  därför  åkte  jag 
och  min  morbror  in  till  Lindvallen 
på lördagskvällen för att lyssna på en 
föreläsning  med  just  Thierry 
Gueorgiou. På en engelska med stark 
fransk brytning berättade han om sin 
träning  och  sina  mål.  Han  har  sig 
själv  som  tränare,  eftersom  det  är 
han som känner sin kropp bäst  och 
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det är bara han som kan känna om 
det  är  något  som  är  fel.  Han 
berättade  också  att  han  varje  gång 
som han står på startlinjen inför en 
tävling, så måste han kunna le, han 
måste  känna att  han gör det  för  att 
han tycker att det är roligt och för att 
lätta på den press han kanske känner. 
Efter  föreläsningen  fick  jag  ett 
idolkort  med  orden:  Dream  with 
your eyes open and make them come 
true! Med  de  här  orden  begav  jag 
mig till O-Ringen 2010 i Örebro.

/Anna Åhlin

Hej!
Först  vill  vi  tacka  för  ett  roligt 
klubbmästerskap och för  att  vi  fick 
träffa  så  många  av  er  på  Pålsjö 
härom kvällen! Vi njuter av att vara i 
Sverige, men två veckor går så fort.
Vi  har  haft  en  intressant  och 
händelserikt år och det hoppas vi att 
ni också har haft!

Bali  november  2009.  Storslagen 
utsikt  från  en  klippa  vid  ett  
Hinduiskt tempel.

Förra  höstterminen  började  jag 
arbeta som lärare på Svenska Skolan 
och har  haft  nöjet  att  undervisa  en 
klass med 6-åringar i Svenska varje 
fredag.  Det  har  varit  skoj  och 
lärorikt!  Under  det  gångna året  har 
jag också  läst  Kinesiska,  vilket  har 
varit väldigt roligt men riktigt svårt. 
Sedan  två  månader  tillbaka  arbetar 
jag  som  konsulär  assistent  på 
Svenska  Ambassaden  i  Singapore.  

Det  känns  skönt  att  ha  ett 
arbete  att  gå  till  varje  dag,  att  ha 
arbetskamrater  (både  Singaporianer 
och  Svenskar)  och  att  få  känna  att 
jag gör nytta.
För Thomas del är arbetet på IKEA 
spännande  och  lärorikt.  Han  har 
hand  om  trycksaks-produktionen 
(t.ex.  katalogen)  för  den  asiatiska 
och australiensiska marknaden så det 
blir  en  del  resor  till  kunder  och 
leverantörer  i  Australien,  Kina, 
Japan, Indien etc.
Han besökte Indien för första gången 
i  våras  och  det  var  kaotiskt,  ett 
myller  av  folk,  kameler,  bilar, 
moppar,  lastbilar.  Alla  tutade ikapp 
och vissa valde att cykla och köra i 
motsatt  riktning på motorvägen. Ett 
häftigt  land,  spännande  att  besöka, 
men ganska skönt att lämna bakom 
sig när flyget lyfter efter en intensiv 
vecka.
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Indien  2010:  Kamelföraren  gör  en  
U-sväng  på  Motorvägen  mellan  
Delhi och Mumbai.
Under året som gått har vi haft besök 
av släkt och vänner. Det är roligt att 
få besök! Genom deras ögon blir vi 
också  påminda  om  vad  som  är 
typiskt  för  Singapore,  vilket  vi 
kanske börjar bli lite blinda för efter 
att  ha  bott  här  i  1,5  år.  De häftiga 
tropiska regnen, som gör dig sjöblöt 
på  några  sekunder,  är  svåra  att 
föreställa sig och nu är de en del av 
vår  vardag.  Vänstertrafiken,  folkets 
sätt  att  gå  i  ultrarapid,  den  lokala 
varianten  av  engelska,  den  fuktiga 
värmen,  den  hastiga  solnedgången 
och  de  ljumna  kvällarna,  och  inte 
minst  all  spännande  mat  från  våra 
grannländer och att  här  är  rent  och 
tryggt, allt det gör landet speciellt.
I  mars  åkte  vi  till  Perth  i  västra 
Australien  i  samband  med  en  av 
Thomas  tjänsteresor.  Vi  körde  bil 
söder  ut  till  Marget  River,  besökte 

vingårdar, badade i havet, tittade på 
grottor, njöt av naturen och hade ett 
par riktigt fina dagar. Det verkar som 
om  livet  är  ganska  avslappnat  och 
behagligt i Australien. 
I  början  av  juni  var  Thomas  på 
tjänsteresa i Kina och jag passade på 
att  på  egen  hand  upptäcka  det 
Malaysiska  höglandet  (drygt  1500 
möh). I Cameron Highlands odlar de 
te  och  jordgubbar  och  klimatet  är 
friskt  och  svalt  för  att  vara  så  när 
ekvatorn  (11-25  grader).  Vägarna 
slingrar  sig  som  serpentiner  nerför 
de  branta  grönskande  slutningarna 
och för mina tankar till Alperna. Jag 
fortsatte  till  Fraser’s  Hill  med 
brittiska  stenhus,  en  moské,  små 
vandringsleder,  en  golfbana  och ett 
rikt fågelliv. Här bröts det tenn fram 
till  1913.  När  tennet  sinade  kom 
turisterna sig hit, för att precis som 
jag,  söka  svalka  och  avkoppling.  I 
Malaysias huvudstad Kuala Lumpur 
avslutade jag min resa innan jag tog 
nattåget hem till Singapore. Det blev 
5 händelserika och intressanta dygn, 
och  det  känns  kul  att  jag  njöt  av 
semestern trots att jag reste ensam.
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I  Kuala  Lumpur  är  det  stora  
kontraster  mellan  äldre  och  nyare  
byggnader.
Vi  fick  tack  vare  ett  par  lokala 
vänner biljetter till  genrepet  veckan 
innan  Singapores 
Nationaldagsfirande  den  9  augusti. 
Vi satt på läktarna tillsammans med 
26 500 andra åskådare. Ett 1000-tal 
körsångare sjöng och i de storslagna 
dansnumren  deltog  lika  många 
dansare.  Vi  bevittnade  en  maffig 
militärparad  med  militär,  polis, 
brandkår,  Röda  Korset  och 
flygvapnet.  Tillställningen 
avslutades med mer musik och dans 
samt  ett  rejält  påkostat  fyrverkeri 
från  10  av  de  omgivande 
skyskraporna. Det var en storslagen 
patriotisk uppvisning. Kanske är det 
viktigt för Singapore som bara är 45-
år  gammalt  att  trumma  ut 
fosterlandskärleken  och  att  stärka 
samhörigheten  mellan  landets 
folkgrupper. Men för oss kändes det 
på  gränsen  till  propaganda  särskilt 
när de betonade att Singapore är ett 
demokratiskt och jämlikt land. Detta 
hindrar dock inte att vi uppskattade 
paraden  och  är  glada  att  vi  fick 
chansen att se showen.

Klädkoden  är  rött  och  vitt  och  
samtliga  åskådare  har  uppmanats  
att klä sig därefter. 

Ljudet skrålade från högtalarna och 
bitvis  var  det  skönt  att  ha  
öronproppar.
Många stora kramar
Sara och Thomas

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

Torsdag 19 augusti var det dags för 
klubbmästerskap Dag i Pålsjö skog.
Ett litet gäng medlemmar stod redo 
på  startlinjen  och  lite  senare  på 
kvällen hade vi några klubbmästare.
Grattis till alla er!!!
Här kommer kvällens alla resultat:

H75-  (2)      3000 m
1 Rune Isaksson 32:06 
2 Eskil Olofsson 57:33 

H16  (2)       4960 m                      
1 Dennis Rudqvist 53:09 
2 Thomas Svensson 57:10 

D14  (2)       3000 m                      
1 Malin Thorneman 28:38 
2 Lovisa Thorneman 40:57 

D17-34  (4)    5530 m                      
1 Eva Dahl 52:50 
2 Marie Grönlund 54:40 
Lotta Lewis-Jonsson Ej godk. 
Marie Palmgren ej start 

H17-34  (7)    8250 m                      
1 Björn Hellrup 51:12 
2 Rasmus Grönlund 51:57 
3 Mats Nilsson 53:38 
4 Erik Alnervik 55:59 
5 Anton Marmelid 56:03 
6 Felix Alnervik 1:05:15 
7 Kim Lindborg 1:20:59 

D35-49  (2)    4110 m                      
1 Sara Wallin 34:52 
2 Lotta Sjöberg 36:46 

H35-49  (4)    6370 m                      
1 Magnus Johannesson 39:58 
2 Björn Svensson 43:20 
3 Per Rudqvist 47:35 
4 Thomas Wallin 51:11 

D50-64  (2)    3000 m                      
1 Astrid Johannesson 37:34 
2 Veronica Dahlbom 1:10:34 

H50-64  (9)    4960 m                      
1 Fredrik Hjort 35:37 
2 Sven-Eric Ericson 43:06 
3 Torbjörn Melin 44:33 
4 Stig Johansson 51:31 
5 Tor-Eve Bengtsson 53:56 
6 Rolf Gustafsson 56:35 
7 Bo Öhgren 1:03:42 
8 Dag Lewis-Jonsson 1:17:49 
Kent Bornlinder ej start 
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HSOK:s Sommarcup 
2010
Ett trevligt inslag den här sommaren 
har varit  HSOK:s  sommarcup. Sex 
stycken  sprinttävlingar  har 
arrangerats på olika platser runt om i 
staden.  Fyra  olika  klasser  har 
funnits:  Damer  lång,  Damer  kort, 
Herrar lång och Herrar kort. Det hela 
startade i juni i  Ramlösa och sedan 
blev det  Västra  Berga,  Maria  Park, 
Laröd, Jordbodalen och till sist  den 
stora  finalen  i  Pålsjö  skog. 
Slutsegrare i de olika klasserna blev 
Anna  Åhlin,  Lisbeth  Dahl,  Erik 
Alnervik och Dennis Rudqvist.
Ett stort GRATTIS till er, och vilka 
fina  pokaler  ni  fick.  Till  sist  ett 
jättestort TACK till alla er som tog 
detta initiativ och arrangerade detta. 
Det får ni gärna göra fler gånger.
/H.Å

Grattis Rune!!!
I början av augusti var det dags för 
veteran-VM i Schweiz och ännu en 
gång har Rune Isaksson tagit hem en 
guldmedalj.  I klassen H85 stod han 
den  6  augusti  som  segrare  i 
långdistanstävlingen.  Här  kommer 
ett riktigt stort GRATTIS till dig.

Grattis Anna!!!
Efter 5 etapper i Närkeskogarna stod 
Anna  Åhlin  som  totalsegrare  i 
klassen  D18 i  året  upplaga  av  O-
ringen.  Här  kommer  ett  stort 
GRATTIS till dig.
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Tävlingsstatistik
Här kommer en tabell med 

ställningen i klubbens 
poängtävling. Tabellen omfattar 
alla med minst 10 poäng. 
Nyblivne veteranvärlds-mästaren 
Rune Isaksson har full pott, 1000 
poäng. Det är väl bara att 
instämma i Ebba Roos 
kommentar från en 
ungdomsavslutning för några år 
sedan – ”Rune, har inte han alltid 
1000 poäng”. 

Tävlingar t.o.m. Tyringe 2010-08-14 
är med. O-ringen samt en del 
utländska tävlingar är inte med 
ännu men det kommer. Jag 
hoppas kunna lägga ut 
fullständig statistik på hemsidan 
inom kort så kan du gå in och se 
om någon tävling saknas för dig. 
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 Rune Isaksson 1000
2 Niklas Olofsson 863
3 Axel Schulz 850
4 Anna Åhlin 824
5 Matilda Stensson 806
6 Johannes Henriksson 791
7 Angelika Larsson 780
8 Joakim Sjöberg 767
9 Erik Alnervik 767

10 Patrik Johansson 756
11 Viktor Stensson 728
12 Ewa Roos 716
13 Britt-Marie Stensson 697
14 Helena Åhlin 689
15 Björn Hellrup 687

Plac Namn Poäng
16 Lotta Lewis-Jonsson 666
17 Roy Owesson 638
18 Astrid Johannesson 605
19 Lisbeth Dahl 569
20 Astrid Henriksson 548
21 Fredrik Hjort 545
22 Eva Dahl 405
23 Anton Marmelid 393
24 Mats Nilsson 362
25 Nils Johannesson 341
26 Per Rudqvist 339
27 Solvey Bergdahl 327
28 Dennis Rudqvist 323
29 Louise Nordahl 314
30 Stig Johansson 294
31 Malin Riis 292
32 Peter Schulz 291
33 Richard Henriksson 286
34 Thomas Svensson 275
35 Malin Thorneman 269
36 Lennart Carlsen 258
37 Felix Alnervik 250
38 Wictor Svensson 247
39 Sven-Eric Ericson 237
40 Kurt Pålsson 229
41 Björn Svensson 215
42 Ulla Öhgren 194
43 Lars-Åke Forsberg 193
44 Lovisa Thorneman 184
45 Bo Öhgren 178
46 Lotta Sjöberg 171
47 Fredrik Persson 168
48 Erik Backlund 154
49 Jonas Åhlin 136
50 Rolf Gustafsson 130
51 Edith Borg 128

Maj-Britt Gustafsson 128
53 Martina Gabrielsson 116
54 Ellen Rosenkvist 103
55 Håkan Johansson 96
56 Ebba Roos 94
57 Marie Schulz 89
58 Josefine Nilsson 77
59 Louise Drenth 68
60 Emma Alnervik 66
61 Hanna Norrestam 51
62 Ulf Bengtsson 46

Hanna Sjöberg 46
64 Hunle Rosenkvist 44
65 Tor-Eve Bengtsson 35
66 Amanda Backlund 30
67 Martin Forsman 16
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Dragningslista HSOK´s Vänners andra 
kvartalsdragning 2010

Det blev idel damer i toppen på Vännernas andra kvartalsdragning.  Vi gratulerar alla 
pristagare och vi andra ser med spänning fram mot nästa kvartalsdragning. Men vi kan bli 
många fler medlemmar! Stöd HSOK´s ungdomsverksamhet genom att betala in 120:- på 

postgiro 680768-9  så deltar Du på 4 kvartalsdragningar samt den stora dragningen i 
samband med Luciafirandet. 
Välkommen som HSOK-vän.

Kvartal 2
Vinst Kr Nr Namn

1 240 180 Lena Zimmergren
2 240 14 Gunnel Lage
3 120 150 Ulla Öhgren
4 120 157 Lisbeth Persson
5 120 36 Lars Waern
6 120 121 Josefin Lindborg
7 120 37 Göran Yrvkvist
8 120 217 Joel Lewis-Jonsson
9 120 141 Johan Andersson

10 120 102 Edit Borg
11 60 2 Lisa Stensson
12 60 169 Monica Eckhoff
13 60 182 Tommy Peterson
14 60 214 Saga Engström
15 60 19 Stig Persson
16 60 174 Waldemar Jönsson
17 60 107 Lena Nielsen
18 60 185 Nils Sjöholm
19 60 201 Tommy Jurgen
20 60 12 Göran Nielsen



Dragningslista HSOK´s Vänners tredje 
kvartalsdragning 2010

Precis när tryckpressarna startar kommer ännu en dragninslista. Grattis 
alla som vann – vi andra kommer igen nästa gång!

Vi kan bli flera!
Stöd HSOK´s ungdomsverksamhet genom att betala in 120:- på postgiro 680768-9  så 
deltar Du på 4 kvartalsdragningar samt den stora dragningen i samband med Luciafirandet.
Välkommen som HSOK-vän.

Maj Britt Rune Nisse
Ordförande Kassör Sekreterare
131241 135466 222279

Kvartal 3
Vinst Kr Nr Namn

1 240 129 Olle Pettersson
2 240 64 Viktor Stensson
3 120 100 Monika Jurgen
4 120 28 Inga-Lill Rönér
5 120 222 Lasse Hörnäs
6 120 143 Birgitta Orlowski
7 120 77 Ragnar Lundkvist
8 120 182 Tommy Peterson
9 120 58 Lars Westerholm

10 120 16 Inger Glans
11 60 206 Anki Benngård
12 60 132 Sara Wallin
13 60 146 Ingela Bergdahl
14 60 84 Barbro Roslund
15 60 185 Nils Sjöholm
16 60 106 Maj-Britt Gustafsson
17 60 103 Sonja Nilsson
18 60 214 Sara Engström
19 60 13 Stig Svensson
20 60 205 Roy Owesson
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STÄDSCHEMA HÖSTEN 2010

35. Fam.  Eckhoff
36. Lina Svensson
37. Fam. Frisell 
38. Ulf Ö Bering
39. Magnus Johannesson 
40. Fam. Johannes Henriksson 
41. Fam. Fredrik Hjort
42. Felix Alnervik
43. Fam. Thorneman 
44. Fam. Backlund
45. Fam. Forsberg 
46. Fam. Schulz
47. Fam. Drent

48. Storstädning
49. Fam Mehlin
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
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