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Nr 1 År 2017 Årgång 4 Utgivningsdatum 20 mars 2017 

Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
 

 

Nyårsorienteringen . . . . . . 

Hans Birgander var först ut i orienteringsspåret då han som ende HSOK:are deltog i 

Tormestorps IF:s traditionella Nyårsorientering den 1 januari. Årets arrangemang var det 69:e 

i ordningen och lockade 152 deltagare. 

 

FK Kärnan  vs  OK Kärnan . . . . . . 

I artikeln ”För 50-år sedan” i Prégen nr 2016-6 skrev jag följande:  

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. 

 

Kurt Pålsson, en av klubbens verkliga veteraner som var med på den tiden det begav sig, 

meddelar nu att FK Kärnan faktiskt ändrade klubbnamnet till OK Kärnan i mitten på 1960-

talet. Det var Kurt själv som kom med förslaget som sedan klubbades igenom av styrelsen. 

 

I gravationsbeviset gällande köpet av den fallfärdiga gården i Koarp läser vi följande:  

”lagfart den 27.10.1965 meddelats för Orienteringsklubben Kärnan”.  

Namnändringen till OK Kärnan måste ha beslutats och trätt i kraft före den 27 oktober 1965. 

     

Sylvesterloppet i Helsingborg . . . . . . 

Trots vädermässigt dåliga förhållanden med kyla och snålblåst kom 330 löpare till start i årets 

Sylvesterlopp arrangerat av IS Göta. Arenavarvet på 5 km löptes ett (1) alternativt två (2) varv 

beroende på klasstillhörighet. Bland deltagande HSOK:are noterar vi att Sofie Petersson 

segrade i damernas 5 km lopp. Sofie, som tävlar för IS Göta när det gäller terränglöpning, 

visade återigen sin löpstyrka. Vidare noterar vi framskjutna placeringar för följande HSOK-

ungdomar: Pojkar 5 km: 4:a Kurt Sjöberg, HSOK. 8:a Elias Persson IS Göta. Flickor 5 km: 

5:a Hedda Holm, IS Göta. 6:a Felicia Persson, IS Göta. 

 

SKOF Ungdom - Vinterläger i Pålsjö . . . . . .  

Det årliga Vinterlägret för Skånes orienteringsungdomar hölls den 21-22 januari i regi av 

Helsingborgs SOK. SKOF:s Vinterläger är ett upptaktsläger inför kommande säsong men 

också en träff där ungdomarna i åldern 13-16 år kan träffas och ha roligt. 

Orienteringsövningarna hölls i Pålsjö skog med klubbstugan som bas. Bland övningarna kan 

nämnas micro-sprint, stafett och ultralång. Vid den avslutande övningen, distansen ultralång, 

fanns även öppna klasser för icke lägerdeltagare.  

Ungdomarna inkvarterades på Västra Berga skola, logi på hårt underlag, där även måltiderna 

intogs. 80 ungdomar deltog i årets läger. 

 

Ungdomsgruppen . . . . . . Tårt-race . . . . . . 

Det är verkligen fart och fläkt vid ungdomsgruppens torsdagsträningar. Torsdagen den 16 

februari var inget undantag. På programmet stod ett så kallat Tårt-race vilket innebar att 

ungdomarna utrustades med pannlampa, karta och kompass för att sedan bege sig ut i mörkret 
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och besöka ett antal kontroller. Vid vissa kontroller hade ungdomsledarna hängt ut lämpliga 

ingredienser till en tårta. Här fanns tårtbottnar, grädde, bananer, strössel, chokladsås mm. 

Uppgiften var nu att springa ut i mörkret, besöka kontrollerna, och ta med sig ingredienserna 

hem till klubbstugan. Väl tillbaka var det bara för ungdomarna i respektive grupper att baka 

en tårta och sedan äta upp den. Mums! 

 

Kanske något för Veteranerna och ta efter. Stig J kan ju hänga ut havregryn, limpor, smör, 

prickig korv, ägg etc. vid kontrollerna. Sedan kunde vi Veteraner fixa en god frukost efter väl 

förrättad träningsrunda. Bon appétit! 

 

Blossa 16 . . . . . . 

Förutom att 2016 års årgångsglögg, Blossa Kråkbär 2016, var en 

hyllning till urskogarnas stillhet och trolska stämning så var korkens 

ovandel försedd med ett mönster som orienteraren kunde tolka som ett 

höjdparti.  

Absolut måste man få klarhet i detta varför undertecknad skrev till 

Systembolaget och frågade. Här blev jag hänvisad till företaget Altia 

Sweden AB som svarade följande: 

 

Inspirationen till årets smak på Blossa årgångsglögg 

(Kråkbär) kommer från de norrländska skogarna. 

Märkena på träkorken kan antingen ses som en 

höjdmarkering på en karta (över en skog t.ex.) eller 

som årsringar i en trädstam. 

 

Höjdkurvor var det ja! På norra delen av höjden, om ni passat Prégen rätt, finns det en fin 

sänka att placera en skärm i. 

 

Stavlängd vid klassisk skidåkning . . . . . . 

I Svenska skidförbundets tävlingsregler för längdåkning, version november 2016, finns en ny 

regel gällande maximal stavlängd vid klassisk skidåkning. 

I regel 343.8.1 läser vi följande: 

Vid tävlingar i klassisk teknik får stavlängden vara högst 83 % av skidåkarens kroppslängd. 

Vid tävlingar i fri teknik får stavlängden vara högst 100 % av skidåkarens kroppslängd. 

Kroppslängden mäts med skidpjäxorna påtagna när åkaren står på en plan yta. Stavlängden 

mäts från stavspetsen upp till handremmens överkant där den fäster i handtaget. Alla 

mätningar skall avrundas i hela centimeter enligt följande: Mindre än 0,5 cm avrundas nedåt, 

0,5 cm och högre avrundas uppåt. 

 

Annat var det förr: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Vasa                    Gunde Svan 
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DM Sprint i klassisk stil . . . . . . Lars-Åke Forsberg DM-mästare . . . . . . 

Söndagen den 15 januari arrangerade IF Ski Team Skåne, Lugi SK och Lunds kommun DM i 

Sprint klassisk stil. Arrangörerna hade lagt ut en 400 meter lång (kort) slinga av konstsnö i 

stadsparken i Lund. De tävlande berömde arrangörerna för ett helt perfekt preparerat 

underlag. Vädermässigt bjöd Lund denna dag på ett för ändamålet fint vinterväder. 

Tävlingen lockade 110 deltagare och det tävlades i totalt 18 klasser. Under tävlingens gång 

skådades flera rafflande dueller. 

 

Några resultat: 

H70 

1:a Lars-Åke Forsberg, Helsingborgs SOK 

2:a Nils-Olof Nilsson, IFK Helsingborg 

H60 

3:a Ingemar Haggärde, IFK Helsingborg 

H55 

3:a Magnus Eriksson, IFK Helsingborg 

H45 

1:a Johan Olsson, IFK Helsingborg 

H40 

3:a Andreas Nilsson, IFK Helsingborg 

 

DM 15 km klassisk stil . . . . . . 

Söndagen den 12 februari arrangerade Härlövs IF DM på 15 km i klassisk stil. Banan som 

åktes var Bockatorpets 2,5 km slinga som dagen till ära preparerats med spår värdiga en 

mästerskapstävling. Totalt korades DM-mästare i 20 klasser från 11-årsklassen och upp till 

75-årsklassen. Seriositeten låg på topp då samtliga tävlande fick stavlängden kontrollerad före 

start! De yttre förhållandena bjöd på minus 1 grad, uppehållsväder och måttlig till frisk vind 

samt ett snödjup på 30 cm. 96 skidåkare deltog.  

  

Några resultat: 

D21 

2:a Cajsa Zeidler, IFK Helsingborg 

H21 

4:a Johan Axelsson, IFK Helsingborg 

H40 

3:a Christian Linderbert, IFK Helsingborg 

H55 

1:a Otto Zeidler, IFK Helsingborg.  

3:a Jarmo Veteläinen, IFK Helsingborg.  

4:a Per Andersson, IFK Helsingborg.  

5:a Henk Venneman, IFK Helsingborg. 

H60 

3:a Ingemar Haggärde, IFK Helsingborg.  

4:a Hans Venneman, IFK Helsingborg. 

H65 

2:a Alf Blomberg, IFK Helsingborg.  

4:a Lars-Gunnar Fritz, IFK Helsingborg. 

H70 

3:a Lars-Åke Forsberg, Helsingborgs SOK.  

4:a Nils-Olof Nilsson, IFK Helsingborg.  

5:a Håkan Holmstrand, IFK Helsingborg. 

 

 

 



Sida 4 av 17 

 

HSOK:are i Vasaloppsspåren . . . . . . 

Allt sedan bildandet av Helsingborgs SOK, år 1968, har klubbens skidåkare varit väl 

representerade i det klassiska Vasaloppet. Flera av de nytillkomna åkarna hade sedan tidigare 

genomfört flera Vasalopp för klubbar de tidigare representerat. Vid HSOK:s första ”skidår” 

1969 ställde klubben upp med hela 17 åkare i det 90 km långa kraftprovet. 

 

Den strävsamma trion Olle Carlsson, Kurt Hillman och Martin Frohm svarade länge för de 

bästa placeringarna och tiderna med flera lopp under eller strax över 6 timmar – trots dåtidens 

träskidor och övrig enklare utrustning. Sedan kom Lars-Åke Forsberg och forsade in under 5 

timmar samtidigt som en del andra åkare slet sig fram på upp emot 12 timmar. 

 

IFK Mora delar traditionsenligt ut medaljer och plaketter till åkare som 

genomfört 10 Vasalopp eller fler. Således erhåller den som åkt 10 

Vasalopp en silvermedalj. Den som åkt 20 Vasalopp får en förgylld 

silvermedalj. Den som åkt 30 Vasalopp får en stor medalj i äkta silver. 

Den som åkt 40 Vasalopp får en silverplakett. Den som åkt 50 

Vasalopp får en guldplakett vilket till dags dato 25 Veteraner har 

erhållit. 

 

År 1987 bildades Vasaloppsåkarnas Veteranklubb. För att bli invald i denna exklusiva klubb 

krävs att man genomfört 30 Vasalopp. Det klassiska Vasaloppet eller Öppet Spår. Bara ett 

lopp per år får räknas. Medlemmarna i Veteranklubben delas upp i 30-Veteraner, 40-

Veteraner och 50-Veteraner beroende på antalet genomförda Vasalopp. År 2013 fick 

Veteranklubben sin första 60-Veteran – Bengt Eriksson, Sälens IF. 

 

Efter 2016 års Vasalopp har 971 skidlöpare genomfört 30 Vasalopp. Av dessa är 32 utländska 

medborgare. I denna skara skidlöpare imponerar fyra HSOK:are med framskjutna placeringar 

i Veteranlistan. Martin Frohm blev den 25:e Vasaloppsåkaren som uppnådde 30 lopp. Kurt 

Hillman den 26:e, Olle Carlsson den 29:e och Rune Isaksson den 230:e. Imponerande! 

 

   

 
 

Namn samt totalt antal genomförda Vasalopp 

 

Från vänster: 

 

Olle Carlsson, 44 

 

Kurt Hillman, 40 

 

Martin Frohm, 38 

 

Rune Isaksson, 30 

 

 

 

 
                  

                    Teckning Martin Frohm 
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För succé i det långa loppet . . . . . . 

Lördagen den 22 oktober 2016 arrangerade Helsingborgs Idrottsmuseum och Föreningen 

Idrottsarkivet en föreläsning om Vasaloppet och om Skånsk skidåkning i ett historiskt 

perspektiv. Föreläsningen inleddes med att Lennart ”Klingan” Klingberg (en gång i tiden 

svensk mästare i terränglöpning) presenterade Vasaloppets historik från starten år 1922 till 

dags dato.  

Därefter tog Tyringesonen och hinderlöparen Dan Glans vid (7:a på 3000 meter hinder vid OS 

i Montreal 1976) och berättade om skånsk skidåkning. Tyringe var under många år skånsk 

skidmetropol med flertalet DM-tävlingar i längdåkning och faktiskt också i backhoppning.  

 

Vinterspelen var ett årligen återkommande Tyringearrangemang som lockade många 

deltagare. Vid Vinterspelen söndagen den 8 februari 1942 arrangerades dels DM i 

längdåkning på skidor 15 km och dels DM i backhoppning i samband med att ”Tyringe-

Backen” invigdes. Längdåkarnas startfält bestod av 108 tävlande i seniorklassen och 36 

tävlande i juniorklassen. Sex av löparna kom från IFK Helsingborg. Backhoppningens 

startfält bestod av 25 tävlande.  

Dan visade upp ett programblad (se nedan) som hade tryckts upp till Vinterspelen. 

Programbladet innehöll PM, funktionärslista, startlistor och information om Tyringe-Backens 

tillkomst. Programbladet kostade 25 öre. 

 

Under Tyringes storhetsperiod som vintersportort kunde vintersportintresserade åka med 

speciella ”skidtåg” från Helsingborgs C till Tyringe. I den rikstäckande tidningen 

Idrottsbladet fick Tyringe det vackra epitetet ”lilla S:t Moritz” och det säger ju en hel del om 

vintersportutövandet på orten 

Dan berättade många trevliga historier om skånsk skidåkning. Bl.a. om ett skidlopp i Malmö 

med Sixten Jernberg som en av deltagarna. Tävlingen genomfördes under ”typiskt skånskt 

vinterväder” d.v.s. förhållanden som upplänningar ej är vana vid. Dagen efter kunde man i 

tidningarna läsa Sixtens kommentar strax efter målgång: ”Är detta Skåne – de verkar mera 

vara som Sibirien”! 
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Rolf Hammar, tidigare chef för Vasaloppet, berättade om Vasaloppets utveckling från liten 

skidtävling till ”storindustri”. Mycket har hänt sedan starten år 1922. Vasaloppet är idag inte 

bara skidåkning med varianter som Tjejvasan, Halvvasan, Kortvasan, Stafettvasan, Öppet 

Spår, Ungdomsvasan m.fl. Numera finns det möjlighet att cykla hela sträckan eller delar av 

den. Cykelvasan 90 t.ex. är ett lopp på mountainbike utmed hela den traditionella sträckan. 

Det allra senaste är Ultravasan och då är det löpning som gäller. Ultravasan finns också som 

stafett. 

 

Stellan Kvärre, mångårig sportjournalist på DN, var mycket imponerad av Idrottsmuseet. 

Stellan sa bl.a.: ”Tänk om vi hade något liknande i Mora för Vasaloppet” och fick medhåll 

av Rolf Hammar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
  

 

 

 

 

 

                                                          Foto Macke S 

 

På bilden ovan ser vi från vänster: Bosse Wallin, IFK Mora – Rolf Hammar, tidigare chef för 

Vasaloppet – Dan Glans, hinder- och banlöpare men även skidåkare – Göran Engström, IFK 

Mora – Stellan Kvärre, författare och mångårig sportjournalist på Dagens Nyheter.   
 

70 personer, merparten gamla Vasaloppsåkare, fanns på plats i Idrottsmuseet denna lördag 

och fick lyssna till en mycket trevlig och underhållande föreläsning. Bland skidåkande 

HSOK:are märktes Rune Isaksson, Olle Carlsson, Lars-Åke Forsberg och Rune Schönbeck. 
 

Några ord om Robert Bylander . . . . . .  

Ett riktigt lyft för Helsingborgs SOK:s skidsektion blev det när, från Skövde invandrade, 

Robert Bylander blev medlem år 1996. Bland Roberts insatser i skidspåren noterar vi att han 

år 1998 blev 421:a i Vasaloppet med ”klubbrekordtiden” 4 tim 27 min 16 sek. Vidare blev 

Robert vid två tillfällen uttagen till Låglands-VM på skidor. I Ramsau i Österrike år 1997 och 

i Val di Fiemme i Italien år 1998. 

 

Några ord om Lars-Åke Forsberg . . . . . . 

År 1985 skidade Lars-Åke in som 212:e löpare i Vasaloppet. Den bästa placering en 

Helsingborgs SOK:are uppnått. Kraftkarlen Lars-Åke har dessutom skidat hem en mängd 

DM-tecken. Hur många är i skrivande stund obekant. Men många är det! 

 

Några ord om Ernst Jönsson, Satserup . . . . . . 

Ernst Jönsson, Satserups Gymnastikförening (SGF), placerade sig som 61:a i Vasaloppet år 

1970. Det är fortfarande den bästa placering en infödd skåning uppnått. 

Tyvärr är klubbnamnet felstavat i Vasaloppets resultatlista. Står Saterup. Skall stå Satserup. 
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Backhoppning i Tyringe åren 1942 – 1955 . . . . . . 

Efter skånska förhållande bjuder Tyringetrakten på en rejält kuperad terräng varför företeelser 

som längdskidåkning och backhoppning utgjorde naturliga vinteridrotter för ortens ungdomar. 

Backhoppning bedrevs vid två mindre anläggningar. En i Bödkaredalen och en i Enedalen. 

Det tilltagande intresset för just backhoppning medförde att Tyringe SOS (Tyringe Skid- och 

Skridskosällskap, bildat år 1936) tillsatte en kommitté vid ett möte den 5 september 1941 med 

uppgift att förverkliga idéerna om uppförande av en hoppbacke där hopplängder på 30 meter 

skulle vara möjliga att uppnå. 

  

Som plats för den nya hoppbacken valdes Enedalen då det här fanns goda möjligheter att 

skapa en riktigt bra anläggning. Arbetet inleddes med att nödvändiga ritningar rekvirerades 

från Riksidrottsförbundet. Därefter vidtog anskaffandet av byggmaterial. Stora mängder 

material tiggdes ihop och transporterades till byggplatsen i Enedalen av ideellt arbetande 

klubbmedlemmar. Till tornets fem benpar behövdes långa och kraftiga stolpar. Här kom 

ortens kyrkoherde in i bilden då han gav tillstånd att fälla behövligt antal långa och välväxta 

granar i skog som tillhörde kyrkan. 

 

Allt byggmaterial gick naturligtvis inte att tigga ihop varför inköp av material blev ett måste. 

Då pengar saknades fick klubben ta ett banklån som sedan fick återbetalas under lång tid. Den 

totala materialkostnaden för hela anläggningen uppgick till 3 000 kronor. 

 

Förutom ordinarie jobb med arbetstider mellan kl. 7-17 på vardagar och kl. 7-13 på lördagar 

fick ideellt arbetande klubbmedlemmar slita synnerligen hårt med bygget under sin fritid. Helt 

fantastiska insatser utöver det vanliga möjliggjorde att backhoppartornet kunde invigas den 8 

februari 1942. Trots ett miserabelt väder med snöyra kom närmare 1 000 åskådare att bevittna 

denna historiska dag i Enedalen. Som tidigare nämnts hade ett 12-sidigt programblad tryckts 

upp till invigningen.  

  

Under flera år arrangerade Tyringe SOS förutom DM-tävlingar och Vinterspelen också 

internationella tävlingar med deltagare från Norge och Danmark (!). Undantagna är åren 

1943, 1944 och 1950 som bjöd på några synnerligen snöfattiga vintrar som omöjliggjorde 

både backhoppning och längdåkning. Övriga år under perioden från år 1942 till år 1954 var 

det full tävlingsverksamhet i Tyringe-Backen. En domareplattform byggdes under år 1943 

med hjälp av danska krigsflyktingar. 

 

Mängder med resultat finns att redovisa men vi nöjer oss med att redovisa resultaten från 

1946 års DM-tävlingar: 

 

Seniorer 

1:a Sten Meyerhöffer, HTS  

2:a Hilding Thålin, Tyringe SOS 

3:a  Allan Håkansson, Tyringe SOS 

 

Juniorer 

1:a  V. Lundström, F10 

3:a Ingvar Callmer, Tyringe SOS 

 

Backrekordet på 28,5 meter, tillika skånskt rekord, innehas av Hilding Thålin, Tyringe SOS, 

Sten Meyerhöffer, HTS (Hässleholms Tekniska Skola), och Sten Herbertsson, F10 

(Flygflottiljen i Barkåkra utanför Ängelholm).   

Hilding Thålin och Sten Meyerhöffer delade på backrekordet under en period men vid den 

internationella backhoppartävlingen år 1946 tangerade Sten Herbertsson, F10, backrekordet 

trots att det rådde mycket svåra förhållanden med en isig underbacke.  
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                                        Foto: Sven Rosengren, Tyringe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Foto Sven Rosengren, Tyringe 

 

På bilden ovan, stående t.h. uppe i tornet, ser vi Tyringesonen Ingvar Callmer (1928-2010) 

förbereda sig inför ett hopp. De av er läsare, ni lite äldre, som tittade på Lasse Holmqvists TV 

program ”Här är ditt liv” kommer kanske ihåg husbandet Jan ”Tollarparn” Erikssons trio. 

Trumslagare i denna trio var Ingvar Callmer. Ingvar var en erkänt duktig Jazzmusiker.  

 

Med dagens mått mätt är kanske hopplängder upp emot 30 meter inte så imponerande. Vi 

skall dock komma ihåg att backrekordet i Holmenkollen i Norge mellan åren 1930 – 1938 var 

52 meter och innehölls av Reidar Andersen. Den 6 mars 1938 slog dock Tryggve Gundersen 

till med ett nytt backrekord på 54,5 meter.  

Att i ”Låglandet” Skåne i början på 1940-talet hoppa strax under 30 meter var trots allt inte så 

pjåkigt. 

 

Inför 1954 års säsong hade ”tidens tand” angripit backhoppartornet till den grad att en akut 

reparation fick vidtas för att få tornet i tävlingsdugligt skick. DM-tävlingen detta år, som hölls 

inför 1 000 åskådare, blev de sista i Tyringe SOS och Enedalens backhopparepok.  

 

Söndagen den 21 november 1955 samlades hemvärnsmän från Tyringe, Röke och Hörja till 

en övning i Enedalen. Men det var inte vilken övning som helst. Uppgiften var, förutom att 

upprätta avspärrning och öva posttjänstgöring, att spränga bort det nu starkt anfrätta tornet. 

Sprängladdningar apterades med hjälp av en spränginstruktör från P2 i Hässleholm. Och så, 

strax efter kl 13, small det till riktigt ordentligt och det stolta tornet förvandlades till en 

timmerhög och en epok var till ända. 

 

Åren mellan 1942 och 1955 är sannolikt den mest minnesvärda och den mest fantastiska 

period i Tyringe SOS historia. 
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Samverkan OL-Nordväst . . . . . . 

Redan förra året medverkade flera av Veteranerna i NV som Gynnare till ”Projekt OL-NV”. 

Glädjande har både antalet Gynnare och bidragen ökat under år 2016. Årets gynnare, 75 

personer, har tillsammans bidragit med c:a 25 000 kronor till projektet. Förra året, d.v.s. år 

2015, landade bidraget på c:a 20 000 kronor. Bidragen har bl.a. inneburit att Veteranerna vid 

ett antal tillfällen också getts möjlighet att springa på nya kartor vid sina 

onsdagsorienteringar. 

Bidrag från Veteraner i ansvariga projektklubbar är som följer:  

Helsingborgs SOK  6 400 kronor (23) 

OK Kompassen 4 200 kronor (11) 

Örkelljunga FK 3 300 kronor (9) 

Hjärnarps OL 2 300 kronor (8) 

 

Bidrag från Veteraner i klubbar utanför projektet är som följer: 

IS Kullen  1 900 kronor (6) 

IS Skanne  2 200 kronor (5) 

Rävetofta OK  2 100 kronor (5) 

Övriga klubbar  2 300 kronor (8) 

Antalet bidragsgivare per klubb inom parantes. 

 

Vi har ekonomiskt säkerställt projektet för hela år 2017 och diskuterar även möjligheterna att 

fortsätta samarbetet i klubbarna kommande år. Glädjande är att under år 2016 har även OK 

Origo tillkommit i samarbetet (ny karta i Össjö). Kanske får vi ytterligare två (2) klubbar till 

från vår ”gamla” krets i NV under år 2017. 

Med denna lilla redovisning tackar vi i Styrgruppen för allt stöd under året och ser med stor 

optimism fram mot kommande års samarbete. 

Roy Owesson för Styrgruppen i OL-NV. 

 

HSOK:s Årsmöte . . . . . . 

HSOK:s årsmöte hölls måndagen den 30 januari i klubbstugan i Pålsjö. Trettio (30) 

klubbmedlemmar fanns på plats och de fick uppleva ett trevligt och intressant årsmöte under 

ledning av mötesordföranden Mats Nilsson. 

Komplett årsmötesprotokoll finns på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i klubbstugan. 

Nedan redovisas några beslut relaterade till personval och ekonomi: 

  

 Bengt Johnsson blev vald (nyval) som ordförande för en tid av ett (1) år.  

 Barbro Norrestam blev omvald som kassör för en tid av två (2) år. 

 Styrelsens förslag till ”Ekonomiska bestämmelser för år 2017” antogs av årsmötet.  

 Styrelsens förslag till ”Budget för år 2017” antogs av årsmötet. 

 

Följande klubbmedlemmar erhöll föreningens tävlingsmärken respektive vandringspriser: 

 

Tävlingsmärke i brons, 2 500 poäng 

Mats Ranbro Nr 218 

Johan Bökman Nr 219 

Oskar Cervin Nr 220 

Axel Orrhede Nr 221 

 

Tävlingsmärke i silver, 5 000 poäng 

Felix Alnervik Nr 117 

Tommy Peterson Nr 118 

Dag Lewis-Jonsson Nr 119 
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Tävlingsmärke i guld, 10 000 poäng 

Helena Åhlin Nr 50 

 

Tävlingsmärke i guld med krans, 15 000 poäng 

Patrik Johansson Nr 28 

 

Vandringspriser     

Thea Bökman Gösta Spogardhs vandringspris 

Axel Orrhede FK Bokens vandringspris 

Malin Thorneman IS Götas vandringspris  

 

 

 

 

 

Till vänster HSOK:s nye ordförande 

Bengt Johnsson och till höger med 

blommor i handen avgående ordförande 

Roy Owesson. 

 

 

 

 

 

 
                                                     Foto Erik Ahlström 

Från styrelsen . . . . . . 

Vid verksamhetsårets första styrelsemöte den 30 januari konstituerade sig styrelsen enligt 

följande:  

Ordförande: Bengt Johnsson (vald av årsmötet för en tid av 1 år) 

Vice ordförande: Fredrik Hjort   

Kassör: Barbro Norrestam (vald av årsmötet för en tid av 2 år) 

Vice kassör: Erik Ahlström 

Sekreterare: Helena Åhlin (vald av förra årsmötet för en tid av 2 år) 

Vice sekreterare: Valdes ej. Utses vid behov.  

 

Vidare beslutades bl.a. följande: 

- Att kommande styrelsemöten skall hållas torsdagarna den: 16 feb, 16 mars, 20 april, 1 

juni, 17 aug, 28 sep, 26 okt, 7 dec samt den 18 jan 2018.  

- Att Valårsmöte skall hållas måndagen den 27 nov. 

- Att Årsmöte skall hållas måndagen den 12 feb 2018. 

- Att styrelsens representant i valberedningen är Bengt Jonsson. 

- Att vuxna betalar självkostnadspris för tävlingskläder.  

- Att ungdomar erhåller 30 % rabatt på tävlingskläder.  

- Att Roy Owesson hanterar ärenden angående organisationsrapporter, hyresbidrag samt 

idrottslyftet. 

- Att Roy Owesson är klubbens representant i Samverkan OL-Nordväst. 

- Att Senderödsgruppen, d.v.s. Dag Lewis-Johnsson, Rolf Gustafsson och Macke 

Selander, representerar klubben i stadsbyggnadsfrågor.  

 

Intensivkurs i orientering . . . . . . 

En intensivkurs i orientering för vuxna nybörjare kommer att arrangeras av Helsingborgs 

SOK den 31 mars – 2 april under ledning av Erik Ahlström. Har du som klubbmedlem 

möjlighet att hjälpa till! Kontakta då Erik via e-post: vinerik@yahoo.se 

mailto:vinerik@yahoo.se
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Veteran-OL . . . . . . 

Den 11 januari var det så dags för 2017 års premiär av Veteran-OL. Samlingsplatsen var 

klubbstugan i Pålsjö och banläggaren Tor-Eve Bengtsson hade lagt två trevliga banor. En 

längre på 4,6 km med 18 kontroller och en kortare på 2,0 km med 10 kontroller. Vädermässigt 

bjöd denna dag på plus 2 grader C, helmulet, kraftig vind men faktiskt uppehållsväder. Under 

den traditionsenliga fikastunden kom några kraftiga snöbyar som senare övergick i regn.  

32 Veteraner deltog. 

 

Den 25 januari var det samling i Vedby strövområde strax norr om Vedby kyrkby. I detta för 

orienteringsändamål fantastiskt fina skogsområde hade Kjell Lindau och Allan Hammar lagt 

två mycket välkomponerade banor. Den längre banan mätte 4,6 km med 12 kontroller och den 

kortare mätte 2,2 km med 7 kontroller. Dusch och den efterföljande fikastunden hölls i OK 

Kompassens fina klubblokal i Elfdalen. 42 Veteraner deltog. 

 

Den 8 februari bjöd Roy Owesson in till Veteran-OL i Pålsjö. Start och mål var denna dag 

placerade vid Öresundsbadet 1 km från klubbstugan. Här fick Veteranerna en hel kilometer på 

sig för uppvärmning och mental förberedelse. Långa banan inleddes med 3 kontroller på 

Gröningen-kartan, skala 1:4 000. Därefter - ”vänd på bladet”- och Vikingsbergsparken i skala 

1:2 000 erbjöd 8 kontroller att besöka. Slutligen - ”vänd på bladet igen” - och tillbaka på 

Gröningen kartan där de sista 7 kontrollerna fanns. Långa banan mätte 3,4 km med 18 

kontroller och korta banan 1,7 km med 10 kontroller. Korta banan höll sig till Gröningen 

kartan. Dusch, fikastund och eftersnack i klubbstugan. 42 Veteraner deltog. 

   

Den 22 februari var det Hyllinge som gällde. Traditionsenligt under sportlovsveckan håller 

Veteranerna till i den ”elevfria” Hyllinge skola. Laila och Nils Persson, Harriette Nordkvist 

och Per-Olof Fernberg höll i arrangemanget och presenterade trevliga banor som inleddes och 

avslutades i villaområdet norr om landsvägen och med ett mittparti i skogen söder om 

landsvägen. Den långa banan mätte 4,8 km med 16 kontroller och den korta banan mätte 3,2 

km med 14 kontroller. Vädermässigt bjöds det på några plusgrader och måttlig till stark kylig 

vind. Efter avklarad dusch var det fikastund i skolans trevliga musiksal med sedvanligt 

eftersnack om vägval och bommar. 45 Veteraner deltog. 

 

Den 8 mars var det så dags för Astrid och Nisse Johannesson att arrangera Veteran-OL i 

Pålsjö. Båda banorna började i Pålsjö skog med fina sträckningar och löpning i härlig 

skogsmark. Därefter bar det ut mot landborgen där höjdkurvorna tog vid för de Veteraner som 

löpte långa banan. Ner i en grop och sedan upp igen några gånger tar musten ur den bäste 

Veteran. Men så skall det vara! Det är ju träning! Långa banan mätte 4,0 km med 19 

kontroller och korta banan mätte 2,9 km med 13 kontroller. Temperaturen låg kring 0-strecket 

och det var i princip vindstilla. Perfekt väder för Veteranorientering. Fikastund i klubbstugan 

på sedvanligt vis. 47 Veteraner deltog. 

 

Samverkan OL Nordväst, Nattcup 2016-2017 . . . . . . 

Den 28 februari löptes den sista och 8:e etappen av OL Nordväst Nattcup. Platsen var Sibirien 

och en av Fredrik Nilsson helt nyritad karta i skala 1:7 500 användes. De tidigare etapperna 

har löpts på följande platser: Vedby – Lärkesholm Ö – Rackarbäcken – Vejbystrand – Örahult 

– Skönna SV och Grytåsa. Totalt har 145 löpare deltagit. 

I den totala resultatlistan, d.v.s. efter åtta etapper, finner vi följande HSOK:are: 

Långa banan 

2:a Felix Alnervik. 8:a Joakim Sjöberg. 9:a Patrik Johansson  

Mellan banan 

4:a Thea Bökman. 5:a Johan Bökman 

Korta banan 

14:e Karin Stenberg 
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OL-Nordväst Teknikträning lördagen den 28 januari . . . . . . 

Väl framme i Sibirien noterade undertecknad att temperaturen visade minus 4 grader C. Rena 

rama värmebölja med Sibiriska mått mätt. Men nu var det inte fråga om det riktiga Sibirien 

utan Sibirien mellan Södra Utmarken och Skäldervikens strand i Ängelholms kommun. De få 

minusgrader jag möttes av kändes därför inte som någon värmebölja utan som Skånsk vinter. 

Med då solen lyste igenom morgondimman och vinden var obefintlig kändes det trots allt 

ganska behagligt.  

Syftet med dagens träning var att få upp fart och flyt genom OL-intervaller i både detaljfattig 

och detaljrik terräng. Efter en inledande prolog (uppvärmning) på c:a 1 km var det så dags att 

skrida till verket.   

Första intervallen: Från startpunkten nordväst ut till stigen. Därefter västerut på stigen till 

passage mellan de smala åsarna och vidare på stigen norrut till gulområdet. Därefter på stigar 

och slutligen gulområdet till kontrollen. Från kontroll1 sydväst ut via det öppna sandområdet 

och sedan stig fram till kontrollen. Från kontroll 2 rakt mot kontroll 3 i lågt tempo. Inte helt 

lätt att ha koll på småstigarna. Från kontroll 3 söderut och väster om grönområdet. Halkade 

dock ut på stigen. Hoppsan! Fångade upp T-korsningen nordväst om kontrollen, rena turen, 

och sedan in till kontroll 4. Puh…. Det var första intervallen! Därefter lätt jogging till 

startpunkten för andra intervallen och nya utmaningar.  

Dagens träning bestod av 6 välkomponerade intervaller med totalt 22 kontroller. En 

synnerligen givande träning designad Fredrik Nilsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturpasset . . . . . . 

Naturpasset arrangeras i år på följande tre områden – Pålsjö – Ättekulla – Rydebäck – och 

pågår från den 30 april till den 22 oktober. 

Tipsa gärna vänner och bekanta om denna trevliga motionsform. 
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Något om genomförda OL tävlingar . . . . . . 

 

Pan Våren – Natt, OK Pan-Kristianstad, den 3 mars 

D14: 2:a Thea Bökman. H16: 7.a Axel Orrhede. 8:a Jacob Moberg. D50: 9:a Britt-Marie 

Stensson. H12: 9:a Olle Borkmar. 10:a Alfred Kjellén. 17:e Kurt Sjöberg. H21: 11:a Erik 

Alnervik. H50: 18:e Lennart Carlsen. 

ÖM9: 4:a Christian Johansson. ÖM5: 5:a Veronika Palmertz. ÖM8: 6:a Mats Ranbro. 

 

Pan Våren – Medel, OK Pan-Kristianstad, den 4 mars 

D10: 1:a Felicia Persson. 3:a Alma Kjellén. H35: 1:a Felix Alnervik. 4:a Jonas Norén. 6:a 

Andreas Palmertz. H14 Kort: 3:a Jonathan Orrhede. D14: 3:a Thea Bökman. D35: 4:a 

Veronika Palmertz. D50: 5:a Britt-Marie Stensson. H10: 5:a Kurt Sjöberg. D40: 7:a Linda 

Ranbro. D12: 8:a Ebba Ranbro. 12:a Klara Friberg. 14:e Saga Palmertz. H16: 8:a Axel 

Orrhede. 9:a Jacob Moberg. H12: 12:a Olle Borkmar. 18:e Alfred Kjellén.  

H21: 14:e Erik Alnervik. D21: 19:e Julia Dahl. 

 

Pan Våren – Sprint, OK Pan-Kristianstad, den 4 mars 

D10: 1:a Felicia Persson. 4:a Alma Kjellén. H10: 2:a Kurt Sjöberg. 5:a Elias Palmertz.  

9:a Benjamin Davidsson. H35: 2:a Andreas Palmertz. 4:a Jonas Norén. 6:a Klas Bogsjö.  

D35: 3:a Veronika Palmertz. 5:a Lisa Kjellén. D14: 4:a Thea Bökman. H21: 5:a Erik 

Alnervik. 14:e Patrik Johansson. H12: 6:a Olle Borkmar. 11:a Alfred Kjellén. H16: 7:a Axel 

Orrhede. D50: 12:a Britt-Marie Stensson. D12: 13:e Klara Friberg. 14:e Saga Palmertz.  

ÖM1: 4:a Elsa Wiberg. 8:a Lowe Palmertz. 9:a Liv Palmertz. 

 

Pan Våren – Lång, OK Pan-Kristianstad, den 5 mars 

H35: 1:a Andreas Palmertz. 2:a Jonas Norén. D10: 1:a Felicia Persson. 5:a Alma Kjellén. 

D14: 2:a Thea Bökman. H10: 3:a Kurt Sjöberg. 9:a Elias Palmertz. H85: 3:a Rune Isaksson. 

H12: 8:a Alfred Kjellén. H16: 9:a Axel Orrhede. D12: 11:a Klara Friberg. 

U2: 4:a Benjamin Davidsson. 5:a Elis Olsson. ÖM5: 1:a Klas Bogsjö. 9:a Mikael Friberg. 

ÖM3: 4:a Elsa Wiberg. ÖM4: 4:a Mika Morath. 

 

Kattegattnatt, Halmstad OK, Lång, den 10 mars  

H35: 1:a Felix Alnervik. 8:a Andreas Palmertz. H10: 2:a Kurt Sjöberg. D50: 5:a Britt-Marie 

Stensson. H16: 6:a Axel Orrhede. D55: 8:a Eva Emanuelsson. H50: 9:a Lennart Carlsen.  

H60: 11:a Sven-Åke Emanuelsson. ÖM5: 4:a Jonas Norén. 

 

Hallandspremiären, OK Lindéna, Medel, den 11 mars 

D10: 1:a Felicia Persson. D14: 1:a Thea Bökman. H10: 2:a Kurt Sjöberg. H12 Kort: 2:a Elias 

Persson. H35: 3:a Felix Alnervik. 10:a Jonas Norén. H85: 3:a Rune Isaksson. D21: 4:a Julia 

Dahl. D60: 5:a Lisbeth Dahl. D50: 9:a Britt-Marie Stensson. 

 

Hallandspremiären, Laholms IF OK, Lång, den 12 mars 

D10: 1:a Felicia Persson. H12 Kort: 3:a Elias Persson. H35: 3:a Christian Johansson.  

7:a Jonas Norén. H85: 3:a Rune Isaksson. D14: 5:a Thea Bökman. H10: 7:a Kurt Sjöberg. 

14:e Elias Palmertz. D50: 8:a Britt-Marie Stensson. D12: 12:a Saga Palmertz. 

ÖM9: 4:a Julia Dahl. 6:a Felix Alnervik. ÖM5: 7:a Malin Thorneman.   

 

Bosarpsträffen, Lunds OK, Medel, den 18 mars 

H90: 1:a Rune Isaksson. H10: 1:a Kurt Sjöberg. 4:a Elias Palmertz. H16: 1:a Axel Orrhede. 

H35: 2:a Jonas Norén. 3:a Andreas Palmertz. H16: 2:a Jacob Moberg. D50: 2:a Britt-Marie 

Stensson. D16: 3:a Thea Bökman. D60: 3:a Lisbeth Dahl. D12: 4:a Saga Palmertz.  

H50: 5:a Johan Bökman. 7:a Jonas Åhlin. H70: 6:a Roy Ovesson. D50: 7:a Helena Åhlin.  

H55: 7:a Lennart Stensson. H21: 11:a Felix Alnervik. 14:e Patrik Johansson. 
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Bosarpsträffen, Lunds OK, Lång, den 19 mars 

D10: 1:a Felicia Persson. H90: 1:a Rune Isaksson. H10: 1:a Kurt Sjöberg. 3:a Elias Palmertz. 

5:a Elis Olsson. 6:a Teodor Edman. D14: 1:a Thea Bökman. D12 Kort: 2:a Saga Palmertz.  

4:a Sofia Edman. D21: 3.a Julia Dahl. H16: 3:a Axel Orrhede. 4:a Jacob Moberg.  

D50: 4:a Britt-Marie Stensson. 6:a Helena Åhlin. H55: 4:a Lennart Stensson.  

H40: 4:a Mathias Persson. H14: 5:a Victor Ericsson. 7:a Gustav Friberg. H50: 7:a Johan 

Bökman. 9:a Jonas Åhlin. 

U1H: 1:a Oskar Ranbro. U1D: 2:a Signe Ranbro. ÖM7: 1:a Matilda Stensson. ÖM6: 2:a Per 

Rudqvist. Inskolning: 1:a Ammi Orrhede. ÖM5: 8:a Mikael Friberg. 

 

Vasaloppet . . . . . .  

Följande HSOK:are fullföljde årets Vasalopp: 

Öppet spår söndag:  

Felix Alnervik. Bengt Johnsson. Christina Lund (NOR). Rutger Ulterman. 

Öppet spår måndag: 

David Arborelius. 

Vasaloppet: 

Set Lindnér 

 

Skånes OF Årsmöte 2017 . . . . . . 

Skånes OF årsmöte 2017 hölls lördagen den 4 februari på Backagården i Höör med deltagare 

från tjugofem (25) klubbar. Vår ordförande Bengt Johnsson samt Mats Orrhede deltog i mötet 

och rapporterar bl.a. följande: 

- Till ny ordförande i Skånes OF valdes Roland Nilsson, OK Kompassen.  

- Beslutades att det skall tillsättas en arbetsgrupp för att förutsättningslöst utreda 7-

mannas och SSM:s framtid. 

Skriver mer om årsmötet i kommande Prégen. 

 

Vårruset . . . . . . 

Vårruset arrangeras i år onsdagen den 3 maj och är ett 5 km lopp för tjejer. Spring, jogga eller 

promenera i de vårsköna nordöstra delarna av Helsingborg. Start och mål ligger vid Norrvalla 

Idrottsplats. Information och anmälan via: www.varruset.se 

 

Springtime . . . . . . 

IFK Helsingborg bjuder in till Springtime lördagen den 6 maj 2017. Information om denna 

löparfest samt anmälan finns på Springtimes hemsida: http://springtimeihelsingborg.se/ 

 

Vikenvarvet . . . . . . 

Fjolårets arrangemang av ”Vikenvarvet” fick ställas in efter det att ”Göteborgsvarvet” 

meddelat att man ägde rätten till namnet ”varvet”. Patent- och registreringsverket kopplades 

in och de har nu meddelat att namnet ”Vikenvarvet” får användas som varumärke. 

Hur tänker man i Göteborg? Ta patent på ett substantiv i bestämd form!? 

Göteborgsvarvet är för övrigt ett arrangemang i megaformat, världens största halvmaraton, 

med c:a 64 500 startande i fjolårets lopp. Vikenvarvet däremot är i jämförelse ett arrangemang 

i det ”pyttelilla” formatet och dessutom ett välgörenhetslopp! 

Årets arrangemang av Vikenvarvet är planerat till den 29 juli. 

 

Pålsjöterrängen . . . . . . 

Pålsjöterrängen, Helsingborgs naturskönaste löpartävling, arrangeras den 5 augusti. Tävlande 

kan välja mellan distanserna 5 km och 10 km. Tävlingsledare är Lotta Lewis-Jonsson. 

Information om loppet finns på: www.palsjoterrangen.hsok.se 

 

 

http://www.varruset.se/
http://springtimeihelsingborg.se/
http://www.palsjoterrangen.hsok.se/
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Klubbkläder . . . . . . 

Till de klubbmedlemmar som inte hann med att beställa 

klubbkläder vid första tillfället i år meddelar nu Erik 

Alnervik att nästa tillfälle till köp blir kring halvårsskiftet. 

  

Helsingborgs Dagblad . . . . . . 

Måndagen den 13 februari kunde man i HD läsa följande 

som slutkläm i ett sportreferat:  

- Anton Svensson i målet gjorde en bra match i målet. 

Det handlar inte om orientering! Men det förstår ni säkert! 

 

Städning av klubbstugan . . . . . . 

2017 års städschema för klubbstugan i Pålsjö finns på hemsidan under – Föreningen – 

Klubbstugan – Städning av klubbstugan. 

 

Samverkan OL-Nordväst träningsprogram under våren . . . . . . 

Fredrik Nilsson meddelar följande angående vårens träningar: 

 

Datum Karta Träningstyp Klubb 

2017-03-14 Rössjön Natt-Rävjakt Helsingborgs SOK 

2017-03-28 Vedby OL-Intervaller OK Kompassen 

2017-04-04 Skoghagahus Kurvbild Origo 

2017-04-11 Västersjön Vägval-Långsträckor Hjärnarps OL 

2017-04-18 Söndrahult Riktning-Framförhållning FK Boken 

2017-04-25 Sibirien K-plock Hjärnarps OL 

2017-05-02 Vejbystrand Sprint Hjärnarps OL 

2017-05-09 Rya Stafett Örkelljunga FK 

2017-05-16 Rössjön Klubbmästerskap Helsingborgs SOK 

2017-05-23 Örahult Kurvbild-Förenkling FK Boken 

2017-05-30 Lärkesholm Ö Attackpunkt-Sista säkra Örkelljunga FK 

2017-06-06 Skoghagahus (Meddelas senare) Origo 

2017-06-13 Brekille Riktning Origo/Helsingborgs SOK 

 

 

Livelox . . . . . . 

HSOK:s styrelse beslutade vid styrelsemötet den 16 februari att fortsätta prenumerationen på 

Livelox. Livelox är en tjänst som gör det möjligt att via en dator se egna och medtävlares 

vägval i ett orienteringslopp. Löparens rutt, d.v.s. vägval, visas i realtid med hjälp av en 

mobilapp, eller så kan den laddas upp från en GPS-klocka i efterhand. 

Skolorientering . . . . . . 

Årets skolorienteringar får samma utformning som under fjolåret. Samlingsplatsen för 

skoleleverna blir gräsplanen söder om Krematoriet. Busshållplatsen Pålsjö Östra, utmed 

Romares väg, finns alldeles i närheten. 

25 kontroller - påle med röd och vit topp, kontrollnummer samt nålstämpel - finns utplacerade 

i Pålsjö skog. Kartor med de inritade kontrollpunkterna inklusive plastficka och stämpelkort 

kan på sedvanligt vis köpas från HSOK. Ingen ”personal” från HSOK deltar. 

 

HSOK:s Sommarskola . . . . . . 

HSOK håller sommarskola under tre dagar i juni månad, den 14/6 – 16/6. Sommarskolan 

vänder sig till ungdomar mellan 9 – 12 år. Veronika Palmertz är ansvarig för sommarskolan 

och söker nu klubbmedlemmar som är villiga att hjälpa till någon dag eller alla dagar.  

V.g. kontakta Veronika per telefon 0702864677 eller e-post: veronikap@palmertz.com. 

 

mailto:veronikap@palmertz.com
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Arrangemangsgruppen . . . . . . 

Ur arrangemangsgruppens mötesprotokoll/minnesanteckningar från den 6 mars saxar vi 

följande: 

 

År 2017 

Skolorientering 

- Lärarutbildning planeras till mars månad. Ansvariga Roy O och Tommy P. 

- Orientering i samband med årets trädplantering den 9-10 maj. Ansvarig Roy O. 

- World Orientering Day den 24 maj. Ansvariga Roy O och Macke S. 

 

Motionsorientering, Sommarcupen 

- Motionsorientering veckorna 24 – 29 på tisdagar.  

- Motionsorientering med Sommarcupen veckorna 31 – 33 på torsdagar. 

- Breddgruppen genom Erik A och Dennis R ansvarar för arrangemangen. 

 

Naturpasset 

- Naturpasset startar den 30 april och pågår t.o.m. den 22 oktober. Årets områden är: 

Pålsjö skog – Rydebäck – Ättekulla. Totalt 50 kontroller. 

- Kontrollerna i Pålsjö skog (25 stycken) används också till Skolorienteringen. 

 

Veckans bana 

- Veckans bana arrangeras under veckorna 14 – 42. Ansvarig Patrik J. 

 

Tre Skåningar och en Dansk 

- Tre Skåningar och en Dansk arrangeras den 16, 17 och 18 juni. 

- Etapp 1: Rosengården 

- Etapp 2: Helsingör 

- Etapp 3: Adolfsberg/Västergård 

- Etapp 4: Pålsjö skog 

- Arrangemanget Tre Skåningar och en Dansk fyller 20 år. Diskussioner om hur detta 

skall uppmärksammas pågår. 

 

Medlemsavgiften för år 2017 . . . . . . 

Du har väl inte glööööömt att betala medlemsavgiften för år 2017. Enligt klubbens 

Ekonomiska Bestämmelser skall den vara betald senast den 15 mars! 

 

Positivt . . . . . . 

Om man hör något positivt från Ryssland så är det sannolikt svaret på ett dopingprov. 

 

Helsingborga Idrottsmuseum . . . . . . 

Torsdagen den 9 mars fick Helsingborgs Idrottsmuseum ta emot utmärkelsen: 

 ”Årets idrottsmuseum 2016”  

Bakom det nyinstiftade priset står Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF). 

Grattis till alla de krafter som verkar inom museet. Synnerligen välförtjänt! 

 

Helsingborgs SOK:s egen Monica Andersson, Världsmästare i orientering, presenteras i en av 

museets montrar. Men vi har också en svensk mästare i nattorientering sam ytterligare en 

Världsmästare i orientering. Vidare har vi ett antal Vasaloppsåkare som skulle platsa i 

montern. Kanske borde vi se till att montern på ett tydligare sätt speglar våra verksamheter. 

  

 

 



Sida 17 av 17 

 

Påsken närmar sig . . . . . . 

Klubbmedlemmar, Vänner och övriga läsare av Prégen önskas en riktigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och så till sist . . . . . . 

För 375 år sedan, år 1642, avled den italienske astronomen Galileo Galilei, 78 år gammal. 

Han hävdade att planeterna kretsar kring solen och inte kring jorden. Det stred mot kyrkans 

uppfattning och Galilei anklagades för kätteri och tvingades avsäga sig sin kunskap om 

jordens rörelse. 

 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . . 

Nästa nummer av Prégen utkommer den 22 maj 2017.  

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@telia.com                                                
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