
Sida 1 av 14 

 

 

Nr 6 År 2016 Årgång 3 Utgivningsdatum 19 december 2016 

Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
 

Våra DM- och SM-mästare år 2016 . . . . . . 

Under år 2016 har HSOK: are sprungit respektive åkt hem följande mästerskapstecken: 

 

DM Sprint 

Axel Orrhede, klass H16. Linda Ranbro, klass D40. Sofie Petersson, klass D35.  

Felix Alnervik, klass H35. Britt-Marie Stensson, klass D50. 

 

DM Sprintstafett 

Lotta Lewis-Jonsson, Oskar Cervin, Erik Alnervik och Sofie Petersson, klass DH21. 

 

DM Medeldistans 

Sofie Petersson, klass D35. Britt-Marie Stensson, klass D50. 

 

DM Stafett 

Sofie Petersson, Julia Dahl och Lotta Lewis Jonsson, klass D21. 

 

DM Långdistans 

Ulla Öhgren, klass D70.   

 

Veteran SM Sprint- Medel- och Långdistans 

Rune Isaksson i klass H90.   

 

DM skidor 15 km                                               

Lars-Åke Forsberg i klass H70.                                                                                                              

 

Naturpasset . . . . . . 

Årets Naturpass avslutades den 23 oktober efter att ha varit igång sedan den 1 maj. 50 fasta 

kontroller hade Naturpasset-motionären att besöka. Kontrollerna var utplacerade i följande 

skogspartier: Pålsjö skog 25 kontroller - Sofieroskogen 15 kontroller - Kungshult skogen 10 

kontroller. Nyproducerade kartor i Sprintnorm och skala 1:5 000 användes. Naturpassetpaket 

fanns till försäljning på Apoteket Björnen samt i vår klubbstuga i Pålsjö. Under året såldes 80 

paket vilket är något över fjolårets notering. 

  

Skolorientering . . . . . . 

Till årets skolorientering har HSOK sålt 1 314 kartor till 25 skolor. Kartor över Pålsjö skog 

med inritade kontrollpunkter (fasta kontroller) levererade i plastficka inklusive stämpelkort 

har utgjort merparten av försäljningen. Men även kartor över Barnens skog Filborna, Arenan, 

Jordbodalen, Elineberg och Rydebäck samt skolkartor över Tågaborgsskolan, Husensjöskolan 

samt S:t Jörgens skola med Vikingsbergsparken har sålts till skolorna.   

Ett speciellt tack till Patrik Johansson som printat ut alla kartor och levererat helt enligt 

önskemål. 
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Intensivkurs i orientering . . . . . . 

Helgen den 26, 27 och 28 augusti arrangerade HSOK en intensivkurs i orientering för vuxna. 

Tolv elever anmälde sig och de såg nu fram emot att lära sig den ädla konsten att med karta 

och kompass ta sig fram i skog och mark. Kursen innehöll dels teori i klubbstugan och dels 

praktiska övningar i Pålsjö skog. Eleverna visade, trots nybörjarstadiet, stort intresse för 

orienteringssporten varför utvärderingarna blev trevliga tillställningar. 

Kursen avslutades med en ”riktig orienteringstävling” med startfålla, startklocka och 

tidtagning. Mycket uppskattad av eleverna!  

Målet med kursen var att eleverna helt på egen hand skulle kunna klara av en orienteringsbana 

på ”orange” nivå. Detta uppnådde samtliga med bravur!  

 

Kursledaren Erik Ahlström tackar de hjälpande händerna i form av Lotta Lewis-Jonsson, 

Helena Åhlin, Roy Owesson, Tommy Peterson, Fredrik Hjort, Dennis Rudqvist och Patrik 

Johansson.  

Nästa intensivkurs kommer att hållas den 31 mars – 2 april 2017. 

 

 
Elever med kursledaren Erik Ahlström                                                Foto: Dennis Rudqvist 

 
                                                                                  
Arrangemangsgruppen . . . . . . 

Ur arrangemangsgruppens minnesanteckningar från mötet den 30 november noterar vi 

följande angående arrangemang under år 2017: 

 

Skolorientering 

 Samma koncept som under år 2016.  

 En lärarutbildning planeras till mars månad. Ansvariga Roy O och Tommy P. 

 Utöver lärarutbildningen kommer även SOFT att anordna en utbildning under våren. 

 

Motionsorienteringen och Sommarcupen 

 Breddgruppen genom Erik Ahlström och Dennis R ansvarar för arrangemanget. 

 Motionsorientering på tisdagar i veckorna 24-29.  

 Sommarcupen på torsdagar i veckorna 31-33. 
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Naturpasset den 30 april – 22 oktober 

 25 kontroller i Pålsjö skog, ansvarig Macke. 10 kontroller i Rydebäck, ansvarig Toje. 

15 kontroller på Ättekulla, ansvarig Kent B. 

 De 25 kontrollerna i Pålsjö skog kommer även att användas till skolorienteringen. 

Kontrollerna sätts ut före den 31 mars.  

 

Veckans bana 

 Patrik J ansvarar för veckans bana. 

 

Tre Skåningar och En Dansk 

 Fredag den 16 juni. Rosengården. TC på ängen norr om Rosengårdskyrkan. Parkering 

vid Filbornaskolan. Kartritare Patrik J. Banläggare Oskar C. 

 Lördag f.m. den 17 juni. Helsingör. 

 Lördag e.m. den 17 juni. Adolfsberg/Västergård. TC och parkering inom området. 

Kartritare Tommy P och Josefine N. Banläggare Tommy P, Josefine N och Mats N. 

 Söndag den 18 juni. Pålsjö. TC på gräsplanen norr om avenbokallén väster om 

Pålsjöslott. Parkering på ängen vid Thalassa alternativt på ängen söder om Pålsjö slott. 

 

Sommarskola 

 Sommarskola veckorna 24-26. Ansvariga Bengt J och Roy O samt Mats N för vissa 

uppgifter. 

 

Pålsjöterrängen 

 Lördagen den 5 augusti. Tävlingsledare Lotta Lewis-Jonsson. 

 

 

Nya kartor . . . . . . 

Följande kartor har nyritas respektive reviderats under året:  

Pålsjö skog 

Nyritad under förra året av Tommy Peterson. Kartan ritad med laserskannat underlag och i 

sprintnorm. Skala 1:4 000. Kartan reviderades i år av Tommy inför årets Tre Skåningar och 

En Dansk. 

Ättekulla 

Nyritning utförd av Patrik Johansson. Kartan ritad med laserskannat underlag och i 

sprintnorm. Skala 1:4 000. Kartan användes vid årets Tre Skåningar och en Dansk. 

Rydebäck 

Nyritning utförd av Tommy Peterson. Kartan ritad med laserskannat underlag och i 

sprintnorm. Skala 1:4 000. Kartan användes vid årets Tre Skåningar och En Dansk. 

Skolkarta Tågaborgsskolan 

Nyritning utförd av Tommy Peterson. Skala 1:5 000. 

Skolkarta S:t Jörgens skola och Vikingsbergsparken 

Nyritning utförd av Tommy Petersson. Skala 1:5 000. 

Skolkarta Husensjöskolan 

Nyritning utförd av Patrik Johansson. Skala 1:5 000. 

 

SKOF:s Kart- och Markträff . . . . . . 

Lördagen den 26 november bjöd Skånes OF in till Kart- och Markträff i Ulfs strax norr om 

Perstorp. Träffen ägnades främst åt praktik i skogen där diskussioner om kartritning fördes. 

Vidare delgavs information om kart- och markärenden samt en genomgång av årets 

kartproduktion och nästa års skånska värdetävlingar. 

Från HSOK deltog Stig Johansson. Bland deltagare från närliggande klubbar noterar vi Sten-

Åke Kvist, IS Kullen, och Kjell Lönn, Hjärnarps OL. 
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SKOF:s Banläggarkonferens . . . . . . 

Onsdagen den 16 november deltog Tommy Peterson i SKOF:s Banläggarkonferens. Platsen 

var Hässleholm och lokaliteten Hässleholms OK:s klubbstuga. Tommy P summerar 

konferensen enligt följande: 

En utvärdering av det som varit mindre bra under säsongen gjordes. Bl.a. diskuterades de allt 

för svåra ungdomsbanorna. Här var det olika uppfattningar angående vilken svårighetsnivå 

man skall ligga på. Vissa av konferensdeltagarna menade att det skall vara en utmaning även 

för de yngre och på sedvanligt manér försvarade sitt agerande.  

En följdfråga som då kommer upp: Släpper vi fram våra ungdomar för tidigt, innan de är 

mogna att klara av sin egen åldersklass? 

 

Några punkter som diskuterades:  

 För svåra ungdomsbanor 

 Avsaknad av långsträckor på långdistanstävlingar 

 Dåligt med riktningsändringar 

 Stor del av banan över hygge 

 För kort startmellanrum i klasser med få deltagare 

 För mycket stiglöpning 

Utöver ovanstående diskuterades en massa småärenden angående de äldre klasserna. Borde 

varit mer fokus på ungdomsbanorna.     

 

KM i Natt-OL . . . . . . 

Årets KM i Natt-OL avgjordes i Pålsjö skog torsdagen den 10 november. Förutom löpare från 

HSOK deltog även löpare från Rävetofta OK och Hjärnarps OL. Dessa klubbar höll också 

sina respektive klubbmästerskap.  

Banläggarna Malin Thorneman och Ellen Rosenkvist hade komponerat trevliga och 

utslagsgivande banor. Kontrollerna var denna natt tätt utplacerade i Pålsjö skog varför det 

gällde för löparna att vara noggranna och uppmärksamma i orienterandet. För vissa klasser 

gällde kartbyte ute i skogen alternativt vända på kartan. Karta i sprintnorm skala 1:5 000 

användes.  

Klassvis gemensam start tillämpades. Startern, Dennis Rudqvist, skickade iväg löparna med 

en startsignal så stark att den sannolikt hördes ut över sundet!  

 

Följande klubbmästare korades: 

H16: Jacob Moberg 

H12:  Olle Borkmar 

D10:  Felicia Persson 

H17-34: Erik Alnervik 

H35-49: Felix Alnervik 

H50-64: Per Rudqvist 

D65: Astrid Johannesson 

H65: Sven-Eric Ericson 

 

 

  

                                                        30 sekunder till start!                                     Foto: Macke S 

 

 

Samverkan OL-Nordväst . . . . . . 

Måndagen den 14 november var Roy Owesson på styrgruppsmöte inom OL-Nordväst. 

Styrgruppen är överens om att projektet skall fortsätta fullt ut under år 2017 och troligen även 

under år 2018. Angående ansökan ur idrottslyftet så har FK Boken ännu ej skickat in 

ansökningshandlingarna. Samordning angående OL-Nordväst träningar (Fredrik Nilsson) och 

Veteran-OL diskuterades. 
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Veteran-OL . . . . . .                         

Den 2 november kallade Bengt och Åsa Ståhl till Veteran-OL. Samlingsplatsen var f.d. 

Margretetorps skola där Hjärnarps OL har sina lokaliteter. I det fina och småkuperade 

skogsområdet öster om Margretetorp hade värdparet komponerat två trevliga banor. Den 

längre mätte 4,1 km med 18 kontroller och den kortare 2,5 km med 11 kontroller. Banorna 

innehöll många riktningsändringar och gick mestadels i storstammig skog med en för 

Veteranerna ”behaglig” mängd höjdkurvor. Mindre inslag av ”kryddan” löpnedsättande 

vegetation fanns också men var lätt att undgå för den som så önskade. Efter dusch vidtogs den 

obligatoriska fikastunden i Hjärnarps OL samlingslokal några våningar upp i det gamla fina 

skolhuset. 58 Veteraner deltog.    

 

Den 16 november väntade Pålsjö skog på Veteranerna och undertecknad, d.v.s. Macke 

Selander, höll i arrangemanget. Samlingsplatsen var klubbstugan i Pålsjö och den 

nyreviderade kartan över Pålsjö skog i sprintnorm användes. Långa banan inleddes med en 

kort sväng inom i Pålsjö skog varefter ”kohagen” rundades och skogspartiet norr om Thalassa 

besöktes där ”banläggaren” placerat kontrollerna synnerligen tätt. Efter denna inledning och 

en ny runda förbi ”kohagen” var det dags med kartbyte vid 10:e kontrollen (vända på kartan). 

Resterande del av långa banan samt korta banan var helt och hållet strängade öster om 

klubbstugan och med ambitionen att hålla Veteranen i skogen och inte på stigarna. 

Beträffande stigarna så var de synnerligen svåra att se p.g.a. mängden nedfallna löv. Långa 

banan mätte 4,6 km med 24 kontroller och korta mätte 2,3 km med 12 kontroller. Eftersnacket 

handlade till viss del om kartbyte, d.v.s. konsten att vända på kartan, samt mängden 

kontroller. Dusch med efterföljande fikastund och eftersnack i en fullsatt klubbstuga.  

58 Veteraner deltog. 

 

Den 30 november bjöd Åke Persson in till Veteran-OL i Ängelholm. Samlingsplatsen var 

liksom under fjolåret Ängelholms Rodd o Kanotklubbs lokaler vackert belägna invid Rönneå i 

Nybroskogen. Vid orientering i Nybroskogen krävs orientering ända fram till skärmen. 

Minsta lilla okoncentration eller slarv med riktningen resulterar i att man glider förbi 

kontrollen. Åke presenterade trevliga banor med många riktningsändringar. Den långa banan 

mätte 4,4 km med 16 kontroller och den korta 2,4 med 10 kontroller. Efter dusch vidtog den 

obligatoriska fikastunden med eftersnack i Rodd o Kanotklubbens stora samlingslokal.  

56 Veteraner deltog. 

 

Den 14 december var det traditionsenlig Grande Final i Pålsjö med Stig Johansson och 

Veronica Dahlbom som arrangör. Banläggaren Stig tillämpade, finaldagen till ära, skogsstart 

vid tornet strax norr om klubbstugan. Inledningen på långa banan var strängad i Pålsjö skog. 

Men efter sjunde kontrollen bar det iväg nerför landborgen och ner i en grop för att därefter 

inbjuda till backträning upp mot kontroll nio. Ytterligare en gång bar det utför landborgen 

innan Veteranen med sinande krafter kunde ta kurs mot målet. Korta banan var helt och hållet 

strängad i Pålsjö skog. Långa banan mätte 4,3 km med 16 kontroller och korta banan mätte 

2,3 km med 7 kontroller.  

I samband med den efterföljande fikastunden stod en frågelek på agendan. Det gällde att gissa 

hur många deltagare det totalt varit vid ”Pålsjöträningarna” på onsdagar mellan Veteran-OL. 

Här lyckades Tommy Peterson bäst och erhöll ett fint pris för denna ”prestation”. Ett flertal 

priser delades även ut till de Veteraner som gissat mindre bra. 

Maj-Britt Byström överräckte en vacker julblomma till Sig och Veronica som tack för årets 

arbete med Veteran-OL. 47 Veteraner deltog.   

 

Veteran-OL år 2016 . . . . . . 

Under året har det arrangerats Veteran-OL vid 23 tillfällen i Nordvästra Skåne. Totalt har 

1 101 starter gjorts. Varannan onsdag har det dessutom varit ”Pålsjöträningar” med mellan  

9 till 27 deltagande Veteraner. Vid dessa träningar noterar vi totalt 537 deltagare under året 

varav många utombys.  
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Veteran-OL år 2017 . . . . . . 

Veteranernas program för år 2017 är spikat och klart. Först ut är som vanligt Tor-Eve 

Bengtsson med ett arrangemang i Pålsjö onsdagen den 11 januari.  

 

Från styrelsen . . . . . . 

Vid styrelsemötet den 10 november beslutades bl.a. följande: 

- Att styrelsen vid det extra årsmötet den 28 november samt vid ordinarie årsmöte den 

30 januari år 2017 lägger fram förslag till nya stadgar med appendix.   

 

SKOF:s Föreningsledarträff . . . . . . 

SKOF:s Föreningsledarträff hölls på Backagården i Höör lördagen den 19 november. Från 

HSOK deltog Roy Owesson och Bengt Johnson. 

Ur Sven-Åke Granquist minnesanteckningar saxar vi följande: 

 

SKOF:s Tekniska kommitté 

Eleonore Bjerstedt och Louise Axelsson redovisade synpunkter som kommit fram vid deras 

undersökning bland skånska klubbar och orienterare: 

- Enklare arrangemang geografiskt nära borde vara attraktivt och ge ökad aktivitet. 

- Konkretisera förslag på hur enklare arrangemang kan utformas och vilken 

kvalitetsnivå vi skall sträva efter. 

- Förslaget kommer att presenteras för klubbarna och för SKOF:s styrelse. Det är viktigt 

att vi bestämmer tillsammans. 

Vid efterföljande grupparbeten behandlades följande: 

- Sydsvenska 7-mannakaveln: Smålands OF meddelade vid Regionmötet i oktober 

månad att distriktet efter 2017 års tävling inte längre kommer att delta i långtidsplanen 

för denna budkavle. Blekinge meddelade vid samma möte att om Småland drar sig ur 

långtidsplanen kommer Blekinge också att hoppa av. Kvar står då Skåne som ensam 

arrangör. Hur går vi vidare med detta? 

- Tävlingsjury: Om tävlingsjury behöver ingripa kommer den att utgöras av en SKOF-

representant och tre löpare från klubb X – precis som idag. 

- Enkät: Alla deltagande löpare från klubb X uppmanas att genomföra enkäten i 

Eventor. Naturligtvis får även löpare från andra klubbar genomföra enkäten, men 

klubb X är ansvarig för att deras löpare fyller i enkäten.  

 

SKOF:s Valberedning 

Lars Lindborg redogjorde för valberedningens arbete inför kommande årsmöte: 

- En sammanställning över vilka som till dags dato står till förfogande för omval 

respektive avsagt sig omval har genom kansliets försorg via e-post distribuerats till de 

skånska klubbarna.  

 

SKOF:s Kansli 

Sven-Åke Granquist meddelade följande: 

- SKOF:s årsmöte är tidigarelagt. Nytt datum är den 2017-02-04. 

- I det avslutade projektet Skånemodellen finns fortfarande ett antal tusen kronor. 

Pengarna förvaltas genom SKOF:s försorg. Fråga ställdes hur förfara med dessa 

pengar? De närvarande enades om att SKOF genom kansliets försorg ställer tre 

alternativ till de klubbar som deltog. 1) Pengarna överförs till OL Nordväst. 2) 

Återbetalas till deltagande klubbar fördelat i procent av insatt kapital. 3) Annat 

förslag.  

 

SKOF:s Kart- och Markkommitté 

Andreas Oxenstierna meddelade följande: 
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- Som uppföljning på rekommendationen från Anna Forslid vid Föreningsledarträffen i 

maj månad har LRF svarat att SOFT:s allemanspolicy m.fl. dokument är helt OK från 

LRF:s synvinkel. 

- Kommittén planerar ett möte med LRF-tjänstemän för att skapa en punktlista som 

markägarinfo. 

- Möte är planerat med Länsstyrelsen för hela samrådsprocessen. 

- Markkommittén önskar information om klubbarnas eventuella problem med 

markåtkomst. 

- Länsstyrelsen kommer att skicka information om nya naturreservat till SKOF för 

vidare befordran till berörda klubbar. 

 

SKOF:s ordförande 

SKOF:s ordförande Kim Pettersson kunde inte delta i Föreningsledarträffen då den 

sammanföll med SOFT:s Ordförandekonferens i Södertälje. Kim rapporterar följande från 

konferensen: 

- Svensk Orienterings framtid diskuterades. Fokus de närmaste åren kommer att ligga 

på Ledarutveckling – Individutveckling och Arrangemangsutveckling. Svensk 

Orientering skall vara världens bästa. Det gäller att synas därför är Kommunikation 

viktigt, både internt och externt. Föreningsutveckling ligger i tiden och RF vill än mer 

uppmärksamma detta genom Idrottslyftets nya inriktning. 
 

- SOFT kommer att skicka ut en enkel arbetsbok för att utveckla föreningen med hjälp 

av Idrottslyftet. Bakgrunden till detta är att i samtliga distrikt och de flesta idrotter så 

har man en topp vid en ålder av 10 - 14 år där ett mycket stort antal ungdomar idrottar 

i en förening. Därefter finns det en gemensam kurva där idrottandet klingar av 

successivt. Nu vill RF ta tag i detta genom att byta ut den traditionella triangeln mot 

en rektangel. Man vill utveckla verksamheten så att barn och ungdomar i åldern 7-25 

år väljer att idrotta i en förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i 

föreningsidrotten. Idrottslyftet ska bidra till att idrottsrörelsen som helhet gör en 

förflyttning från en traditionell verksamhet i en triangel till en breddad och 

inkluderande verksamhet i en rektangel. I arbetsmaterialet får man reda på de 

allmänna svaren varför man slutar och vad forskningen har kommit fram till. Ta tag i 

arbetsmaterialet så snart det kommer ut till er förening och diskutera hur detta kan 

utnyttjas på bästa sätt. 

 

- Det finns en lathund kring allemansrätten att erhålla från SOFT, uppdaterad juli 2016 

och tryckt i A5-format. Bör finnas i varje förening. Ett bra policydokument i tre delar. 

 

1. Orienteringsrörelsens förhållningssätt till markåtkomst och allemansrätten.  

2. Arrangörens ansvar.  

3. Orienterarens ansvar.  

 

- Vårdatum-stoppet måste respekteras bättre generellt. Vid alla arrangemang under 

perioden maj – juni måste deltagarantalet uppmärksammas såvida man inte är i ren 

parkmiljö som vid sprintarrangemang. Klubbinterna tävlingar kring 50 deltagare är ju 

tillåtet men fördubblas detta och mer därtill så ligger det inte inom ramen för de 

överenskommelser som finns med Naturvårdsverket. Detta måste vi vara starkt 

medvetna om. 

- De öppna klasserna kommer att förändras till 4 nivåer och en ny Naturpass-klass utan 

tidtagning kommer att införas.  

 

SKOF:s Tekniska Kommitté  

David Bengtsson kunde inte delta i Föreningsledarträffen då den sammanföll med SOFT:s 

Tävlingskonferens i Södertälje. David rapporterar följande från konferensen: 
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- Vid GM-mötet som hölls i samband med tävlingskonferensen beslutades att GM ej 

längre omfattar DH18-21. Det beslutades också att Lagtävlingen, där bästa 

sammanlagda tid räknas ut, slopas för ungdomarna. 

- Från SOFT fick vi en påminnelse om att alla dispensansökningar i Skåne även måste 

skickas som kopia till SOFT:s kansli. På SOFT:s hemsida finns mall för 

dispensansökan. 

- Basprogrammet för 2018 är nu så gott som klart vilket innebär att distrikten kan börja 

söka och planera in tävlingsdatum för 2018. Sista ansökningsdag för nationell tävling 

är 31 mars och distriktstävling 15 maj. 

- Förslag föreligger att de öppna klasserna ska justeras gällande namnsättning, längd 

och svårighet. Justeringarna är av mindre karaktär och syftar till att göra det lättare för 

nya deltagare att välja. De samlade distrikten såg positivt på förändringen och 

ändringen kan komma att införas redan 2017. 

- Det har kommit en ny Banläggarbok, författad av Lars Greilert. Den finns att beställa 

via butiken på SOFT:s hemsida. 

 

Ovanstående är ett litet axplock ur Sven-Åkes Minnesanteckningar. Anteckningarna finns i 

sin helhet på SKOF:s hemsida. 

Samtidigt med Föreningsledarträffen hölls, i lokalerna intill, Ungdomsledarkonferens 

respektive Junior- och Elitledarkonferens. Från HSOK deltog Lisa Kjellén och Mats Orrhede. 

Undertecknad ber att få återkomma angående denna konferens. 

 

För 10 år sedan . . . . . . 

”Det här året började man tvivla på alla dystra profetior om den globala uppvärmningen” 

skrev Martin From i ”Jubileumsskriften 40 år”. Vintern år 2006 blev både kall, snörik och 

lång. Snödjup på fantastiska 50-80 cm uppmättes i Koarp och fina skidspår fanns att åka i 

ända fram till slutet av mars månad.  

I januari månad blev Koarp platsen för DM på 15 km. Hjärnarp stod som arrangör och 

tävlingen genomfördes under bästa tänkbara förhållanden. I mitten av mars månad lanserade 

HSOK ”Koarps-Natta” en nattävling på skidor som åktes i fullt månsken. Månskenet var så 

starkt att pannlampor knappast behövdes. Ett mycket uppskattat arrangemang! 

  

Bilden visar Koarpsgården en söndag 

i början på mars månad år 2006. 

Huset mitt i bild är f.d. grisstallet som 

dåtidens HSOK:are byggde om och 

inredde. Vallabod och toaletter på 

bottenvåningen samt sovloft på 

övervåningen. Till höger syns 

boningshusets veranda.  

Som kuriosa kan nämnas att när 

gården köptes av FK Kärnan år 1965 

var den i så dåligt skick att anlitad 

arkitekt vid en inspektion av loggolvet 

föll ner i svinstian och bröt armen!  

Jo . . . . . det är sant!                                                                   Foto Macke S 

 

Efter synnerligen hårt arbete av klubbmedlemmarna under fem års tid kunde Koarpsgården 

invigas år 1970. Under tiden som bygg- och renoveringsarbetet pågick bildades Helsingborgs 

SOK år 1968 genom en sammanslagning av FK Kärnan och Orienteringssektionen inom IFK 

Helsingborg. 

Ovanstående rader är ägnade åt ”nypåstigna” i klubben. De som varit med ett tag känner till 

det hela.  
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För 20 år sedan . . . . . . 

1996 års skidsäsong blev kort men intensiv.  Trots 

snöbrist i stora delar av distriktet fanns den vita varan 

att tillgå, under en kortare period, på ett par 

skogsvägar i östra Skåne där samtliga DM-distanser 

kunde åkas. HSOK representerades av en 

”enmansdelegation” bestående av Lars-Åke Forsberg. 

Det visade sig att ensam är stark och Lars-Åke tog 

hem DM-tecknen på alla tre distanser i H50-klassen. 

15 km, 30 km och 50 km. Tyvärr ställde han inte upp i 

stafetten. Tre gånger Forsberg skulle helt säkert 

kommit överst på pallen.                                            Teckning: Martin Frohm 

 

 

För 30 år sedan . . . . . . 

För 30 år sedan, d.v.s. år 1986, blev Thomas Johannesson Svensk Mästare i nattorientering i 

klass H19-20. I dåvarande klubbtidning skrev Nils Johannesson ner en ögonvittnesskildring 

av sonen Thomas lopp. Delar av skildringen följer nedan: 

   

Klockan 23:33 startade Thomas det lopp som skulle ge 

eko långt utanför Skånes gränser och ge Thomas det 

definitiva genombrottet. Taktiken var klar – stenhård 

löpning på de partier som tillät detta – stenhård 

koncentration och anpassad fart på de svårare 

passagerna. Klockan 00:07 passerade han radiokontrollen 

- 27 sekunder bättre än EM-mästaren Per Anders 

Bergman från Mora. (Som kuriosa kan nämnas att dessa 
två pojkar växte upp tillsammans i Åkersberga och redan 
som ett- till fyraåringar insöp den spännande OL-aromen 
vid OK Österåkers klubbstuga!)   
Sedan blev det en lång och svår väntan. Thomas var ju i 

samma läge vid Dag-SM i fjol – klar segerchans 2 km 

från mål – men så försvann koncentrationen för ett 

ögonblick och då även SM-medaljen. Denna natt hade 

han att springa c:a 6 km från radiokontrollen så mycket 

kunde hända. Förvarningen låg c:a 3 minuters löpning 

före målgång. När det är knappt 6 minuter kvar till ledartiden ser jag bland många andra 

lampor som kommer nedför berget en som måste tillhöra Thomas – det är hans 

huvudföring – men det är ju mer än 5 minuter kvar och han är inte förvarnad! När 

skuggan stämplar vid sista kontrollen 70 meter bort på andra sidan dammen är jag helt 

säker – men ännu ingen förvarning. Så äntligen kommer det: ”Nu drar det ihop sig för ny 

ledartid – Thomas Johannesson har stämplat vid förvarningen”, men då var Thomas 

redan inne på upploppet. 

Exakt klockan 00:39 spurtar Thomas över mållinjen med en segermarginal på över 4 

minuter. Vilket jubel! Sverige-ettan Anders Östberg var dock fortfarande ute men han 

kunde bara klara en andraplats 3:22 efter Thomas.  

HSOK hade fått sin förste manlige SM-segrare! 
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För 40 år sedan . . . . . . 

För 40 år sedan, år 1976, var det damernas år när det gällde DM-kavle med två segrande lag. I 

klass D21 sprang Birgitta Jönsson, Dagny Lindgren och Inger Thelandersson (numera Glans) 

hem DM-titeln och i klass D35 sprang Sonja Nilsson, Solvey Bergdahl och Ulla Stigborn hem 

ytterligare ett DM-tecken.  

Skidåkarna fick en hygglig vinter detta år. Noterbart är att Kurt Hillman efter 20 års slit 

äntligen lyckades skida hem ett individuellt DM-tecken. Helt välförtjänt tog han hem 50-

åringarnas 15 km lopp. Med hjälp av värste konkurrenten Martin Frohms ”special-klister-

valla” och goda råd lyckades han sedan i svårvallat före även vinna 30 km loppet knappt före 

Martin.  Efter loppet fick Martin igen den urkramade klistertuben. 

 

För 50 år sedan . . . . . . 

För 50 år sedan, närmare bestämt den 11 september 1966, arrangerade FK Kärnan DM i 

orientering på en nyritad karta i skala 1:25 000. Trots miserabelt väder med regn blev det en 

förnäm DM-tävling med 800 deltagare.  

Hans Mårtensson, MAI, infriade favoritskapet och tog sitt första DM-tecken i herrarnas A-

klass (H21). Clarie Olsson, PAN, tog hand om DM-tecknet i damernas A-klass (D21) strax 

före klubbkamraten Kerstin Granstedt. 

    

Dagen efter kunde man läsa följande i Hässleholmstidningen Norra Skåne: 

De båda kartritarna Martin Frohm och Erik Nilsson hade också ansvaret för banorna. A-

klassen, 88 man stark, hade ett drygt dagsverke fågelvägen 14,1 km med 18 kontroller. Med 

start söder om Vemmentorpssjön gick stråket först i SO mot Åsljunga varpå det på knappt 

avstånd följde E4 parallellt fram till Örkelljungas utkanter för att sedan via en 3 km lång 

sträcka tvärs över vida mosskomplex leta sig fram till målplatsen i Tockarp.  
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Kartan på sidan 10 visar banan för klass ÄJ, Äldre Juniorer, (19-20 år). Banans längd är 10,4 

km och långsträckan mellan kontroll 5 och 6 mäter 3,55 km. Inte helt obekante Kjell-Erik 

Ståhl, FK Eko Osby (numera OK Gynge), knep DM-titeln med Nonne Selander, Tyringe SOS 

(numera OK Tyringe), på andra plats.   

På 1970-talet var Kjell-Erik landslagsman i orientering. I 30-årsåldern gav han dock upp 

orienteringskarriären för att i stället satsa på maratonlöpning. En satsning som blev lyckosam. 

Undertecknads bror, Nonne, avslutade orienteringskarriären efter juniortiden och satsade på 

ishockey där han kom att representera Tyringe SOS.  

 

Den observante noterar att det är tryckt OK Kärnan på kartan. Feltryck! Från säker källa 

meddelas att klubbens namn från begynnelsen till bildandet av HSOK var FK Kärnan. 

 

För 60 år sedan . . . . . . 

För 60 år sedan, d.v.s. år 1956, blev det förbjudet att köra bil på söndagarna om det inte 

handlade om nyttotrafik. Det var en konsekvens av olje- och bensinbristen som uppkom i 

samband med striderna i Mellanöstern.  

Finns det någon gamling . . . . . jag menar erfaren veteran som minns? Hur tog vi orienterare 

oss till tävlingsplatsen? Per cykel, gåendes, språngmarsch . . . . . etc. Eller räknades transport 

till orienteringstävling som nyttotrafik?   

 

Ungdomarnas Höstläger . . . . . . 

Helgen den 26-27 november arrangerade Ungdomsgruppen traditionsenligt Höstläger i Pålsjö.  

Lördagens program bestod av två träningspass. Förmiddagspasset i Grytåsa i OL-Nordväst 

regi där Fredrik Nilsson lagt fantastiska banor som passade alla ungdomar från grön till violett 

nivå.  Eftermiddagspasset bestod av stafett enligt modellen lång – kort – lång – kort där 

ungdomarna i stafettlagen fick springa två sträckor var. Helt likt sprintstafett. Björn Svensson 

hade lagt banorna och höll i arrangemanget. 

Med appen Livelox nerladdad i medhavd smartphone kunde ungdomarna via GPS-tracking i 

efterhand studera sina vägval och jämföra med kompisarna. Ett bra verktyg för att utveckla 

orienteringstekniken. Lördagen avslutades med tacobuffé samt prisutdelning från ett välfullt 

prisbord.  

Söndagen program bestod av terränglöpning i Pålsjö skog där Mats Ranbro strängat en trevlig 

bana som mätte 2,3 km. Merparten av banan gick i skog. Alla ungdomar löpte minst två (2) 

varv men det var många som löpte fyra (4) varv. 

 

Hela tjugofyra (24) ungdomar deltog i årets Höstläger. Mats Ranbro var ansvarig för lägret 

och till sin hjälp hade han ungdomsledarna Linda, Jonas, Lisa, Johan, Pär, Mikael, Veronika 

och Erik O. Dessutom hjälpte ett antal föräldrar till med skjuts till träning, uppföljning samt 

kulinariska arbetsuppgifter i köket.       

 

Ungdomsgruppens torsdagsträningar . . . . . . 

Under torsdagskvällarna råder det full verksamhet vid Ungdomsgruppens barn-, ungdoms-, 

och nybörjarträningar. Våra ungdomsledare gör ett fantastiskt jobb och ser till att 

träningskvällarna blir både intressanta och givande för våra ungdomar. Under året har det i 

genomsnitt varit fyrtio (40) ungdomar vid varje träningstillfälle. Toppnoteringen ligger något 

över femtio (50).  

  

Träningsläger i Göteborg . . . . . . 

Nästa års 10-mila kommer att avgörs i ett stadsnära skogsområde i Partille kommun strax 

nordost om Göteborg. Med anledning av detta höll Aktivitetsgruppen ett träningsläger den 25-

27 november i ett närliggande skogsområde. Av totalt fem träningar hölls den första redan på 

fredagskvällen. Lördagens och söndagens träningspass bestod av två gafflade stafetträningar 

med gemensam start samt två natträningar. Då träningsområdet var beläget helt nära det 
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avlysta tävlingsområdet för kommande 10-mila fick lägerdeltagarna en god uppfattning om 

vad som väntar rent terrängmässigt. 

Angående vädret så var det något bättre än man kan förvänta sig i november månad. Några 

plusgrader samt uppehållsväder.  

De sex HSOK:are som deltog i lägret bodde på Vandrarhemmet i Kviberg beläget på 

behagligt avstånd från träningsområdet. Ett trevligt och givande läger! 

 

Föreningsmöte och Extra Årsmöte . . . . . . 

Måndagen den 28 november hölls Föreningsmöte och Extra Årsmöte i klubbstugan i Pålsjö. 

  

Föreningsmötet inleddes med att ordföranden Roy Owesson via bildspel presenterade vad vi i 

HSOK tillsammans åstadkommit under året. Idrottsliga framgångar, arrangemang, ungdoms-, 

junior-, seniorverksamhet, budget, OL-Nordväst m.m. Tyngdpunkten i denna presentation 

utgjordes av styrelsens budgetskiss för verksamhetsåret 2017.  

 

Det Extra Årsmötet föranleddes av styrelsens förslag till nya stadgar med appendix. Förslaget 

har presenterats för HSOK:s medlemmar via utskick till ”allamedlemmar”. 

Efter diskussioner angående § 23 där ordet bör ersattes med skall antog ett enigt årsmöte de 

nya stadgarna med appendix. Beslutet fattades fullständigt korrekt genom ett elegant 

klubbslag av mötesordföranden Mats Nilsson! Helt enligt stadgarna!  

 

Angående införandet av nya stadgar eller ändring av dessa krävs beslut av ett årsmöte med 

2/3 majoritet enligt RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Styrelsen har emellertid beslutat att 

stadgarna med appendix skall fastställas en andra gång vid Årsmötet den 30 januari 2017. 

 

Årsmöte . . . . . . 

HSOK håller årsmöte måndagen den 30 januari år 2017 kl. 19.00 i klubbstugan i Pålsjö.  

Klubbmedlemmar, Ni är varmt välkomna! 

 

Lucia i Pålsjö . . . . . .  

Torsdagen den 15 december hölls traditionsenligt Luciafirande i klubbstugan i Pålsjö.  

Ett 20-tal HSOK-ungdomar stod för ett magnifikt Luciatåg med fantastiskt vacker sång. Det 

bjöds på lussekatter och pepparkakor till de 85 medlemmar i åldern 1 – 90 år som var 

församlade denna kväll. Ungdomarnas lotteriförsäljning gick som smör i solsken. 600 lotter 

såldes på 15 minuter! 

 

Något om genomförda OL tävlingar . . . . . . 

Vilselöpet, OK Vilse 87, DM-Ultralång, Skåne - Blekinge – Småland, den 23 oktober  

D14: 1:a Thea Bökman (tyvärr ej DM klass) 

 

Växjö OK, Medeldistans, den 6 november 

H16: 1:a Jacob Moberg 

 

Jættemilen, OK73 Gladsaxe Orientering, Ultra lång, den 13 november 

H21: 4:e Erik Alnervik. 18:a Patrik Johansson. H35: 2:a Felix Alnervik. 9:a Jonas Norén.  

10:e Andreas Palmertz. H40: 3:a Mathias Persson. H21Kort: 2:a Joakim Sjöberg. 5:a Andreas 

Blomqvist. D50: 3:a Britt-Marie Stensson. 

  

AdventOrient Etapp 1, OK Silva, Långdistans, den 27 november 

H16: 2:a Jacob Moberg. D70: 3:a Astrid Johannesson. 4:a Ulla Öhgren. H55: 7:a Fredrik 

Hjort. 15:e Stig Johansson. 16:e Sven-Erik Ericson. H70: 8:a Macke Selander.  

ÖM Medel: 1:a Tina Olsson. 2:a Lennart Carlsen. ÖM Lång: 12:a Helena Åhlin. 
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AdventOrient Etapp 2, OK Silva, Långdistans, den 4 december  

H21: 3:a Patrik Johansson. 6:a Mathias Persson. D21: 12:a Britt-Marie Stensson.  

D13: 1:a Felicia Persson. H16: 2:a Axel Orrhede. 2:a Jacob Moberg (samma tid)!  

H13: 4:a Alfred Kjellén. D70: 4:a Astrid Johannesson. H70: 4:a Macke Selander. H55: 16:e 

Sven-Ericson. 17:e Lennart Stensson. Barn: 1:a Alma Kjellén. 4:a Miriam Orrhede.  

ÖM Lång: 1:a Andreas Blomqvist. 14:e Helena Åhlin. ÖM Medel: 1:a Klas Bogsjö.  

4:a Lennart Carlsen. 13:e Lisa Kjellén.  

 

AdventOrient Etapp 3, OK Silva, Långdistans, den 11 december 

H21: 4:a Mathias Persson. D13: 1:a Felicia Persson. H16: 1:a Axel Orrhede. 4:a Jacob 

Moberg. D21: 4:a Thea Bökman. 10:a Britt-Marie Stensson. D70: 5:a Astrid Johannesson. 

H70: 7:a Macke Selander. H40: 8:a Per Rudqvist. 11:a Johan Bökman.  

Barn: 1:a Elias Persson. 7:a Miriam Orrhede. ÖM Lång: 8:a Lotta Lewis-Jonsson. 12:a 

Helena Åhlin.   

 

AdventOrient Etapp 4, OK Silva, Långdistans, den 18 december 

H21: 4:a Patrik Johansson. 6:a Mathias Persson. D21: 5:a Britt-Marie Stensson. 8:a Thea 

Bökman. D13: 1:a Felicia Persson. 2:a Ebba Ranbro. H16: 2:a Axel Orrhede. 4:a Jacob 

Moberg. H70: 5:a Macke Selander. D70: 6:a Astrid Johannesson. D40: 9:a Linda Ranbro. 

H40: 11:a Johan Bökman. 14:e Jonas Åhlin. 15:e Mats Orrhede. D55: 13:e Maj-Britt 

Gustafsson. H55: 17:e Lennart Stensson. 21:a Tor-Eve Bengtsson. 

ÖM Lång: 1:a Andreas Blomqvist. 2:a Lotta Lewis-Jonsson. 18:e Helena Åhlin 

 

AdventOrient slutresultat efter fyra etapper. (De tre bästa etapperna av fyra räknas). 

H21: 1:a Mathias Persson. 17:e Patrik Johansson. H40: 11:a Jonas Åhlin. 13:e Per Rudqvist. 

14:e Mats Orrhede. H55: 14:e Sven-Erik Ericson. 17:e Tor-Eve Bengtsson. 18:e Lennart 

Stensson. H70: 5:a Macke Selander. H13: 11:a Alfred Kjellén. D13: 1:a Felicia Persson.  

7:a Ebba Ranbro. D21: 6:a Britt-Marie Stensson. 12:a Thea Bökman. H16: 2:a Axel Orrhede. 

3:a Jacob Moberg. D40: 18:e Karolina Orrhede. D70: 4:a Astrid Johannesson.  

ÖM Mellan: 11:a Lennart Carlsen. ÖM Lång: 7:a Helena Åhlin. 13:e Andreas Blomqvist. 

17:e Lotta Lewis Jonsson.  

Barnklass: 11:a Miriam Orrhede. 22:a Alma Kjellén och Elias Persson (samma poäng) 

 

Sylvesterloppet i Helsingborg . . . . . . 
Till dig som vill avsluta året med ett lopp på 

”himmaplan” finns möjligheten att delta i 

Sylvesterloppet i Helsingborg den 31 

december. Arenavarvet med en längd på 5 

km löps i detta lopp. Distanserna är 5 km 

respektive 10 km, d.v.s. ett eller två varv, 

beroende på tävlingsklass. Start och mål i 

anslutning till Idrottens Hus som också är 

samlingsplats. 

OBS! sista ordinarie anmälningsdag är den 

25 december. Därefter gäller efteranmälan.  

Mer information och anmälan finns på: www.hbgsylvesterlopp.se 

 

Nyheten vi aldrig upplevt . . . . . . 

Stora problem i busstrafiken. Alla turer ersätts med tåg! 

 

 

 

 

http://www.hbgsylvesterlopp.se/
http://www.cafestrykjarnet.se/wp-content/uploads/2013/12/fyrverkeri.jpg
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Ett möte för 145 år sedan . . . . . . 

Ett av världshistoriens mest omtalade möten skedde för 145 år sedan, år 1871, då Henry 

Morton Stanley hittade missionären och forskningsresanden David Livingstone, som befaras 

ha försvunnit i jakten efter Nilens källflöde. Enligt traditionen ska Stanley ha uttalat de senare 

bevingade orden ”Mr Livingstone, I presume?”. ”Herr Livingstone, förmodar jag?”  

 

 

 

Och så till sist . . . . . . 

 

 

 
                                                                                                                                   Foto Jenny Selander 

 

 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . . 

Nästa nummer av Prégen utkommer den 20 mars 2017. 

 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@telia.com    

mailto:macke.selander@telia.com

