
Sida 1 av 9 

 

 

Nr 3 År 2017 Årgång 4 Utgivningsdatum 3 juli 2017 

Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
 

 

 

Klubbkväll med Sprintstafett . . . . . .   

Torsdagen den 1 juni, en helt fantastisk försommarkväll, samlades ett 60-tal klubbmedlemmar 

till en klubbträff i Pålsjö. Normalt är torsdagar Ungdomsgruppens träningskväll men denna 

afton var mottot gemenskap över åldersgränserna och var ägnad åt samtliga klubbmedlemmar, 

ung som gammal.  

På programmet stod Sprintstafett för 3-mannalag med efterföljande grillning. Sprintstafetten 

arrangerades av Ungdomsgruppen med Johan Bökman och Lisa Kjellén som ansvariga och 

med Julia Dahl som ”inhyrd” och skicklig banläggare. Lagen var mixade med unga och gamla 

– damer och herrar och med ambitionen att de skulle vara jämnstarka. Och jämt blev det! För 

vissa lag ända in på mållinjen! 17 lag kom till start, d.v.s. hela 51 löpare.    

 

Efter det att alla lag kommit i mål var det samling vid grillen där delar av Styrelsen nu fick 

nöjet att servera nygrillade hamburgare med allehanda tillbehör. Grillad korv fanns som 

alternativ. Som avslutning på ”måltiden” bjöds det på kaffe eller läsk samt en liten kaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uppställning på startlinjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Taktiksnack före start 

 
Spänd väntan inför växling 
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Växling . . . . från gammal till ung                             Samling vid grillen . . . . ordföranden har ordet                             

 

    
Grillmästarna i full ”action”                                     Grilltillbehör . . . . extra allt 

 

    
 

Vi håller ihop                 Våra ungdomar . . . . vilket härligt gäng                                                          

 
Samtliga bilder tagna av Pia Bökman. 

 

Medan solen sakta sänker sig ner mot horisonten och när hamburgaren alternativt korven ätits 

upp och när pulsen hos de tävlande intagit viloläge var vi alla överens om att detta var en 

riktigt trevlig klubbträff. Ja, en höjdareafton utöver det vanliga!  

Kanske var detta början på en årligen återkommande klubbaktivitet!? Framtiden för utvisa! 

 

Föreningen för Barn och Ungdomsvård i Helsingborg . . . . . .   

Styrelsen för ”Föreningen för Barn och Ungdomsvård i Helsingborg” har vid ett sammanträde 

den 30 maj beslutat att tilldela Helsingborgs SOK ett bidrag på 20 000 kronor. Pengarna skall 

användas till HSOK:s barn- och ungdomsverksamhet på ett sätt som angavs i ansökan.  
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Efter avslutat räkenskapsår emotser bidragsgivaren en redovisning hur beloppet använts t.ex. 

genom utdrag ur räkenskaperna, verksamhetsberättelse eller annan dokumentation. Givaren 

ser också gärna att bidraget särredovisas i redovisningen. 

Utdelningen av penningbidraget kommer att ske vid en officiell ceremoni i Jacob Hansens hus 

den 13 september klockan 16. 

 

Motionsorientering . . . . . . HSOK Sommarcup . . . . . . 

Motionsorienteringen har nu kommit igång med genomförda arrangemang lördagarna den 13 

och 27 maj samt tisdagarna den 13, 20 och 27 juni. Samlingsplatsen är som under tidigare år 

gräsplanen söder om Krematoriet. Förutom löpare från HSOK noterar vi att utombys 

orienterare hittar till denna typ av träning. Orienterare från Jönköpings OK, Lunds OK, 

Hjärnarps OL, FK Snapphanarna, Kalevan Rasti, OK Djerf, Almby IK, OK Torfinn, OK 

Linné, OK Tyringe, Skåneslättens OL, Hagaby GoIF Örebro, Göteborg-Majorna OK, OK 

Ravinen och Örkelljunga FK har deltagit. Men även icke orienterare från kubbar som IS 

Göta och Runners Club har deltagit.  

Vid premiären den 13 maj deltog 36 löpare. I de följande arrangemangen deltog 45, 37, 38 

respektive 57 löpare.    

Motionsorienteringen fortsätter med arrangemang enligt följande: tisdagarna den 4, 11 och 18 

juli samt torsdagarna 3, 10 och 17 augusti. Vid de tre sistnämnda tillfällen i samarrangemang 

med HSOK Sommarcup.  

OBS! Föranmälan via Eventor krävs för deltagande i HSOK Sommarcups tävlingsklasser!  

Information om Motionsorienteringen och HSOK Sommarcup finns på HSOK:s hemsida.   

 

Några ord om Vasaloppet . . . . . .   

I slutet av maj månad var undertecknad bjuden till ett bröllop i 

Dalarna. Närmare bestämt i Kättbo som ligger 30 km sydväst om 

Mora. Vigseln hölls i Kättbo kapell vackert beläget på en höjd i 

Kättbo by. Kapellet, som byggdes av byborna år 1805, är omgivet av 

gammalt odlingslandskap och med milsvid utsikt över nejderna med 

sjösystem och skogar.   

 

Vigselceremonin i kapellet var mycket vacker och kommer att bli ett 

minne för livet. Men det som tog tag i mig, trots mina medelmåttiga 

kunskaper om vasaloppets historia, var en minnessten utanför kapellet 

över skidrännarna Lars och Engelbrekt.  

Minnesstenen har följande inskription: 

Till hågkomst av skidrännarna Lars och Engelbrekt från Kettilbo 

och deras behjärtande fosterländska gärning nyårstid 1521 reste 

Kättbo byamän stenen 1934 

 

Lars och Engelbrekt var kända ”rännkarlar” och skickades ut för att övertala Gustav Vasa att 

vända tillbaka till Mora där han under julen år 1520, utan någon större lycka, försökt få folket 

i Dalarna med sig i kampen mot den danske tyrannen Kristian II. 

Man kan ju bara spekulera i vad som hänt om de inte hunnit ifatt Gustav Vasa i trakten kring 

Sälen. Sannolikt inget Vasalopp! Nu hann de ifatt Gustav som återvände till Mora för att med 

dalkarlarna i täten leda kampen mot Kristian II. Efter två och ett halvt års krigande var 

Sverige ett fritt land och Gustav Vasa valdes till Sveriges Konung den 6 juni år 1523 vid ett 

riksmöte i Strängnäs.  

 

Provlöpning Tre Skåningar och En Dansk . . . . . . 

Måndagen den 15 maj provlöptes några av 1:a etappens banor till årets Tre Skåningar och En 

Dansk. Tävlingsområdet var Rosengården och banor för klasserna H21, D21, D50/D55 och 

DH 10 stod på programmet. Trevliga banor, signerade Oskar Cervin, där det gäller att vara 

med på kartan under hela resan. 20 HSOK:are deltog. 
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Tjogetträning . . . . . .   

Oskar Cervin, tränings- och tävlingsgruppen, kallade till Tjogetträning tisdagen den 6 juni i 

regi av OL-Nordväst. Samlingsplatsen var skjutbanan i Össjö och banorna var strängade på 

Skoghagahus kartan. Fem banor med olika svårighetsgrad fanns att välja på. För att få den 

rätta Tjoget-känslan tillämpades gemensam start men också spridningsmetod á la Tjoget. 

54 löpare stod på startlinjen denna dag. Förutom löpare från Helsingborgs SOK deltog även 

löpare från Örkelljunga FK, Hjärnarps OL, OK Pan Kristianstad, Umara SC, OK Kompassen, 

FK Boken och Rävetofta OK. Efter genomförd träning gavs möjlighet för deltagarna att lägga 

in sina respektive rutter i Livelox. 

 

Något om genomförda OL tävlingar . . . . . . 

 

Unionsmatchen 2017, OK Löftan, Individuellt och Stafett, den 27 – 28 maj    

Unionsmatchen mellan de svenska distrikten Halland-Skåne, Göteborg, Bohuslän-Dal och 

Västergötland samt de norska kretsarna Akershus og Oslo, Buskerud, Östfold och Mjös hölls 

i år i Sverige. Ungdomar tillhörande klasserna DH14 och DH16 är de som tävlar i 

Unionsmatchen. 

Tävlingsområdet fanns i terrängen NO om Frillesås och Arenan var placerad helt nära 

Sjögärde Golfbana. Från HSOK deltog Thea Bökman och Jacob Moberg.  

 

Individuell 

I klassen D14 med 49 startande sprang Thea in på en respektingivande 7:e plats.  

 

Några resultat av Halland-Skåne löparna: 

D16: 5:a Agnes Lindblom. 18:e Lovisa Lager. 24:a Nellie Rydlund 

H16: 5:a Jesper Johansson. 11:a Albin Kronkvist. 21:a Melker Andersson 

D14: 7:a Thea Bökman. 9:a Thilda Seldén. 17:e Unni Granfors 

H14: 9:a Albin Weiden. 11:a Edvin Selin. 12:a Tobias Johansson 

 

Stafett 

I stafettävlingen sprang Halland-Skåne lag 1, med Thea på 2:e sträckan, in på en meriterande 

8:e plats bland 48 startande lag. Halland-Skåne visade klass då man fick in tre lag bland de 12 

främsta. Placeringarna 8, 9 och 12 visar goda stafettnerver! 

 

Totalt 

Totalt i Unionsmatchen segrade Västergötland med Halland-Skåne på en fjärde plats. 

 

       

OK Kompassen, Förkortad medeldistans med sprintkaraktär, den 28 maj    

D10: 1:a Felicia Persson. H10: 1:a Kurt Sjöberg. 6:a Elias Persson. H21: 1:a Patrik Johansson. 

H12 Kort: 1:a Elias Persson. D35: 2:a Veronika Palmertz. H35: 2:a Mathias Persson. 3:a 

Jonas Norén. D65: 3:a Maj-Britt Gustafsson. D70: 4:a Astrid Johannesson. D12: 5:a Saga 

Palmertz. H65: 6:a Tommy Peterson. 8:a Torbjörn Lage. 9:a Rolf Gustafsson. 

ÖM3: 3:a Veronica Dahlbom. U1: 4:a Love Palmertz. 5:a Liv Palmertz. ÖM8: 6:a Angelika 

Larsson. 

 

FIF Hilleröd Orientering, Pinseweekend, Sprint, den 3 juni   

D55: 10:a Eva Emanuelsson. H60: 8:a Sven-Åke Emanuelsson 

 

FIF Hilleröd Orientering, Pinseweekend, Medeldistans, den 4 juni 

D16: 7:a Thea Bökman. D50: 6:a Britt-Marie Stensson. 9:a Helena Åhlin. D55: 5:a Eva 

Emanuelsson. H16: 14:e Jacob Moberg. H50: 13:e Jonas Åhlin. 18:e Johan Bökman.  

H55: 19:e Lennart Stensson. H60: 6:a Sven-Åke Emanuelsson. 
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FIF Hilleröd Orientering, Pinseweekend, Långdistans, den 5 juni 

D14: 2:a Thea Bökman. D35B: 1:a Helena Åhlin. H16: 11:a Jacob Moberg.  

H45AK: 2:a Jonas Åhlin. H50: 13:e Johan Bökman 

 

High Chaparral-Sprint, Bredaryds SOK, Sprint, den 11 juni   

H10: 9:a Kurt Sjöberg. H35: 7:a Jonas Norén. 

 

Tjoget, Emmaboda Verda OK / Lessebo OK, Stafett, den 1 – 2 juli 

42:a upplagan av Tjoget löptes den 1-2 juli i skogsområden kring Ormeshaga, 5 km söder om 

Hovmantorp. Lika tidigare år var HSOK-löparna väl förberedda då speciell Tjoget-träning 

stod på träningsprogrammet veckorna före start. Goda förberedelser gav resultat då HSOK-

laget sprang i på en hedrande 25:e plats. Grattis! 

Följande löpare ingick i laget: 1. Jacob Moberg – 2. Alfred Kjellén – 3. Saga Palmertz –  

3. Elias Palmertz – 4. Erik Alnervik – 5. Ebba Ranbro – 6. Veronika Palmertz – 7. Andreas 

Palmertz – 8. Oskar Cervin – 9. Christian Johansson – 10. Stefan Dahl – 11. Felix Alnervik – 

12. Hans Birgander – 13. Joakim Sjöberg – 14. Britt-Marie Stensson – 15. Mats Ranbro –  

16. Julia Dahl – 17. Andreas Blomqvist – 18. Malin Thoreman – 19. Patrik Johansson –  

20. Thea Bökman.    

 

Senderödsgruppen . . . . . .  

Efter ett första planeringsmöte i kolonistugan den 21 april har Senderödsgruppen arbetat 

enligt följande: 

- Den 24 april: Besök på Stadsbyggnadskontoret angående Stadsplan 2017. 

- Den 30 maj: Möte i Kolonistugan. Diskussioner kring kommande yttrande om 

Stadsplan 2017. 

- Den 7 juni: Möte i Pålsjö. Fortsatta diskussioner kring kommande yttrande om 

Stadsplan 2017. 

- Den 19 juni: Möte i Pålsjö. Beslut om slutgiltig utformning av yttrande angående 

Stadsplan 2017. 

- Den 20 juni: HSOK:s skriftliga yttrande inskickat till Stadsbyggnadsnämnden. 

- Den 29 juni: Möte i Pålsjö. Diskussioner angående HSOK:s deltagande i invigningen 

av Naturreservatet Pålsjö den 30 september.  

 

HSOK:s yttrande angående Stadsplan 2017 . . . . . . 

HSOK:s yttrande angående Stadsplan 2017 finns att läsa på HSOK:s hemsida. Det är vårt 

andra yttrande angående Stadsplanen. 

 

Veteran-OL . . . . . .  

Den 31 maj samlades Stamgästerna hemma hos Gunnel Wester i Lärkesholm där Gunnel 

tillsammans med Gun-Britt Falkman var dagens värdpar. Banorna var strängade i det trevliga 

och omväxlande området NO om Lärkesholmssjön. Det bjöds på fina banor och bra karta. 

Långa banan mätte 3,9 km med 15 kontroller och korta 2,1 med 8 kontroller. Inledningsvis 

föll det ett lätt regn som upphörde efter ungefär en timme. Efter genomfört lopp fanns det 

möjlighet att svalka av sig i närbelägna Lärkesholmssjön. Men endast ett fåtal Veteraner sågs 

badande i sjön. 54 Veteraner deltog. 

 

Den 14 juni var det Gun-Britt och Sven Falkman som bjöd in till Veteran-OL i Brekille. 

Veteranen fick här orientera i ett fint skogsparti med härlig terräng. Med den nästan helt nya 

Brekille kartan i handen och trevliga banor tog sig Veteranen an det hela. Långa banan mätte 

3,7 km med 16 kontroller och korta 1,9 km med 8 kontroller. Efter dusch i egen regi med 

”vann” hemifrån vidtog den obligatoriska fikastunden. 43 Veteraner deltog.  

Dagens Veteran-OL var avslutning på vårterminen. Nu blir det semester i 8 veckor!  

Höstterminen startar den 9 augusti då Sonja och Allan Hammar hälsar Stamgästerna 

välkomna till ett arrangemang i trakterna kring Klippan. 
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Tre Skåningar och En Dansk . . . . . . 20-års jubileum . . . . . .  

Jubileumsupplagan av Tre Skåningar och En Dansk blev ett synnerligen lyckat arrangemang. 

Bl.a. presenterades två nya varierande och intressanta tävlingsområden. Bra arrangemang, bra 

kartor och bra banor som verkligen gillades av de tävlande.  

Vädermässigt var det rena rama ”solskensolympiaden” frånsett första etappen på fredagen då 

det kom några uppfriskande regnskurar.  

 

Första etappen löptes i stadsdelen Rosengården med Arenan vackert placerad mellan 

Filbornaskolan och Brytstugans koloniområde. Karta: Rosengården i sprintnorm,  

skala 1:4 000, ritad år 2017 av Patrik Johansson. Banläggare: Oskar Cervin.  

Antal startande: 762.  

 

Andra etappen löptes i Krogenberg Hegn c:a 10 km väster om Helsingör. Karta: Krogenberg 

Hegn i standardnorm, skala 1:7 500, markarbejde og rentegning Jakob Vang, reviderad år 

2017. Banläggning: Helsingörs SOK.  

Antal startande: 761. 

 

Tredje etappen löptes i stadsdelarna Västergård och Adolfsberg med Arenan elegant placerad 

i ett vackert ”grönområde”. Karta: Adolfsberg i sprintnorm, skala 1:4 000, ritad år 2017 av 

Tommy Petersson. Banläggare: Tommy Peterson. 

Antal startande: 765. 

 

Fjärde etappen slutligen, löptes i Pålsjö skog med Arenan på gräsplanen 100 meter väster om 

klubbstugan. Karta: Pålsjö skog i sprintnorm, skala 1:4 000, ritad år 2015 av Tommy Peterson 

och reviderad år 2017 av Stig Johansson. Banläggare: Fredrik Hjort. 

Antal startande: 816. 

 

Totalt 3104 starter på de fyra etapperna ligger klart över fjolårets siffra på 2807 starter men 

även över 2015 års siffra på 2711 starter.  

 

Respektlös kommentar 

Mr Orientering ertappades av några medtävlare då han gjorde ett regelvidrigt vägval till en 

kontroll vid en av etapperna där Sprintreglerna tillämpades. Vid eftersnacket tillsammans med 

medtävlare fällde denne Mr Orientering helt sonika följande fullständigt nonchalanta 

kommentar: ”Jag kan inte sprintreglerna”. Ett synnerligen respektlöst uttalande dels mot 

medtävlande och dels mot orienteringssporten som sådan. 

En tävlande i samma klass, som gjorde ett liknande misstag ute på banan, besökte 

sekretariatet efter målgång och meddelade sin förseelse med påföljd att han ströks ur 

resultatlistan. Heder åt ett sådant agerande!       

 

Råå Vallar Resort 

För tredje året i rad inkvarterades husvagnsgästerna på Råå Vallar Resort. Denna plats med 

bl.a. servicestationer och en mindre butik upplevs som något mycket positivt av de gästande 

orienterarna.  

I år hade incheckningen och uthämtning av klubbkuvert separerats vilket medförde mindre 

köbildning och en smidigare incheckning. 78 husvagnar och 9 tält räknades in i år.  

 

Några röster från husvagnscampare 

Vid den sedvanliga rundvandring på söndagseftermiddagen i kvarteret där orienterande 

husvagnscampare tilldelats platser snappade vi upp följande kommentarer från tävlande: 

 

- Vi gillar Helsingborgsattityden! ”Jamen, det fixar vi!” 

- Vi har badat i havet idag. Första gången i år. 

- Mycket trevligt arrangemang! 
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- Hej då! Vi kommer tillbaka nästa år. 

- Vi stannar kvar. Vi har bokat två extranätter. 

- Måsarna för ett j - - - a liv! 

- Bra kartor! Bra banor! 

- Nya trevliga tävlingsområden! 

- Detta är årets höjdpunkt! 

  

Många ”ändringar” dagen efter 

Måndagen den 19 juni, d.v.s. dagen efter arrangemanget var det stor städdag i Pålsjö.  

Rolf G tillsammans med sommarjobbarna städade dels klubbstugan och dels de inhyrda 

toalettvagnarna. Här visade Rolf sin seriositet då han efter tvättning av toalettsitsarna hängde 

dessa på tork på en till synes lämplig plats. Det ser faktiskt ut som en modern installation av 

någon känd/okänd konstnär. Kanske Sveriges svar på Louisiana Museum i Danmark? 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Installation . . . . . . Pålsjö Museum of Modern Art                                  Bild Macke S 

 

 

Tävlingsledaren Mats Nilsson och ordföranden Bengt Johnson tackar klubbmedlemmarna 

Tack alla HSOK-medlemmar (+ eventuella andra) som på olika sätt planerat och arbetat med 

årets jubileumsupplaga (20-års) av Tre Skåningar och en Dansk.  

Vi har haft fler starter än normalt (ca 770 per dag), vilket troligen är rekord (har inte helt 

historiken på plats). Många deltagare återkommer år från år därför de tycker vi har ett trevligt 

och bra arrangemang med lite exotisk touch.  Kan bara konstatera att allt har funkat mycket 

bra. Till och med vädret har visat sig från sin bästa sida. Några småsaker har dykt upp, men 

allt har kunnat lösas. 

Förutom att tävlingen ger ett ekonomiskt tillskott till klubben så bibehåller den kompetens 

och utvecklar oss som tävlingsarrangör. Inte att förglömma är att det även är ett ypperligt 

tillfälle att träffas, trivas och umgås inom klubben. 

Det är ju många saker som bara måste fungera. Alltifrån kartor, banläggning, tävlingssystem 

till servicen med parkering, marka, barnpassning, dusch mm. En förutsättning för ett lyckat 

arrangemang är att vi har många och engagerade medlemmar som ställer upp och bidrar på 

olika sätt. Och det har vi i HSOK! Vilket gör det lätt och inspirerande för oss i 

tävlingsledningen. Så tack än en gång! 

 

Tre Skåningar och En Dansk år 2018 . . . . . .  

Nästa års upplaga av Tre Skåningar och En Dansk arrangeras den 15, 16 och 17 juni 2018. 

Klubbmedlemmar, notera detta datum i er kalender redan nu! 
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O-Ringen 2017 i Värmland . . . . . .  
När detta skrivs, den 2 juli, har 10 870 orienterare anmält sig till O-Ringen i Värmland. Av 

dessa är 45 HSOK:are. MtbO har 207 anmälda och PreO 83 anmälda. 

HSOK-löparna önskas lycka till i de Värmländska skogarna! 

 

Pålsjöterrängen . . . . . .  

Pålsjöterrängen, Helsingborgs 

naturskönaste löpartävling, arrangeras 

lördagen den 5 augusti. Tävlande kan 

välja mellan distanserna 5 km och 10 km. 

 

Informera gärna vänner och bekanta om 

detta trevliga terränglopp. 

 

  

Information om loppet finns på: 

www.palsjoterrangen.hsok.se 

 

Bäste klubbmedlem. Till Pålsjöterrängen behövs funktionärer både fredagen den 4 aug med 

förberedelser och på tävlingsdagen lördagen den 5 augusti.  

Fasta kontroller . . . . . . 

Våra fasta kontroller i Pålsjö skog som används till Naturpasset, Skol-OL och Veckans bana 

blev någon gång under vecka 22 föremål för skadegörelse.  

Vid en ”kontrollrunda” den 3 juni noterades följande: 

- Tio (10) konrollstolpar var uppryckta från sin plats men återfanns i närområdet och 

ställdes tillbaka. 

- Två (2) Kontrollstolpar var uppryckta från sin plats men återfanns ej. 

Ovanstående är nu åtgärdat. Nya kontrollstolpar har placerats ut där det saknades samt defekta 

stolpar ersatta med nya. Tidigare, vecka 21, har två (2) nålstämplar byts ut då de brutits 

sönder.  

Av 25 fasta kontroller i Pålsjö skog har alltså 14 varit utsatta för skadegörelse/sabotage!  

 

Våra femton (15) fasta kontroller i Raus/Ättekulla området har även de varit utsatta för 

skadegörelse. Här har vi tvingats ersätta fyra (4) kontrollstolpar. 

 

Sommarskola . . . . . .  

Den 14-16 juni arrangerade HSOK sommarskola för ungdomar 

i Pålsjö. Ansvarig ledare var Veronika Palmertz som till sin 

hjälp hade Mats Nilsson, Lisa Kjellén och Sara Johnson samt 

våra fyra duktiga sommarjobbare Isak, Thor, Jacob och Axel.  

I Sommarskolan fick ungdomarna lära sig grunderna i den ädla 

konsten att ta sig fram i skog och mark. Allt ifrån kartans 

tecken och färger till att följa ledstänger ute i terrängen gicks 

igenom och praktiserades.  

Andra övningar var Poängorientering, Tallriksstafett, Micro-

OL och Stafett med SportIdent enheter. En mycket uppskattad 

kurs som var fulltecknad långt före kursstarten. 23 ungdomar 

deltog i kursen. 

Sannolikt utökas nybörjargruppen med ytterligare ungdomar 

till höstterminen. 

  

Bilden: Sommarskolungdomar i en praktisk övning                      Bild Veronika Palmertz 

 

http://www.palsjoterrangen.hsok.se/
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Från styrelsen . . . . . . 

Från styrelsemötet den 20 april noteras följande: 

- Styrelsen beslutade att öppna ett swish-konto för klubben.  

 

Från styrelsemötet den 29 maj noteras följande: 

- Styrelsen beslutade att revidera tidigare beslut (protokoll 6/16) angående bidrag till 

lägerverksamhet. Styrelsebeslut behövs inte så länge det ryms inom budget. Bidraget 

får högst uppgå till 80 % av kostnaden då en viss självkostnad ska finnas. Styrelsen 

ska dock informeras. 

              

Naturreservatet Pålsjö . . . . . .  

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad inbjuder Helsingborgs SOK till invigning av 

Naturreservat Pålsjö lördagen den 30 september klockan 11 till 14. Andra föreningar som 

också inbjudits är Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Kullabygdens ornitologiska 

förening, Korpen, Scouterna och Helsingborgs brukshundsklubb.  

Önskemålet är att de inbjudna föreningarna deltar med någon form av aktivitet. Tänkbara 

teman är natur, rekreation, djur, historia etc. Men även andra teman välkomnas.  

 

Med tanke på att Pålsjö skog är ett omtyckt område och att invigningen kommer att omfatta 

en hel del aktiviteter uppskatta ansvarig personal på Stadsbyggnadsförvaltningen att det skulle 

kunna komma uppemot 4 000 besökare vid bra väder. Här kan man jämföra med invigningen 

av Bruces naturreservat som lockade omkring 1 000 besökare en regning lördag i maj år 2014.  

 

Senderödsgruppen har skissat lite på vad HSOK skulle kunna bidra med för aktivitet och 

funnit att något kart-relaterat vore en idé att jobba vidare på. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen önska besked angående vår medverkan senast den 10 augusti.  

 

Härlövs IF räddar nästa års Fyrklubbs . . . . . .  

Till 2018 års Fyrklubbsorientering har det under en tid saknats arrangör. Efter en tids 

funderande har nu Härlövs IF åtagit sig arrangemanget. Trots att Fyrklubbs ger ett bra 

ekonomiskt utfall har det varit svårt att på kort tid finna en arrangör. Att ta ett arrangemang 

med kort varsel måste passa in med en klubbs kartproduktion respektive andra åtagande och 

aktiviteter. SKOF:s Tekniska kommitté är därför mycket tacksam för Härlövs IF:s beslut. 

Fyrklubbs år 2018 kommer att arrangeras söndagen den 9 september. 

Därmed är det skånska tävlingsprogrammet för år 2018 klart och kan ses i Eventor. 

 

 

Och så till sist . . . . . .                

Roddförbundet meddelar att medlemmar som önskar erhålla tävlingslicens måste genomgå en 

ettårig alternativt tvåårig kurs beroende på typ av båt som han eller hon tävlar med. 
                                   
 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . .  

Nästa nummer av Prégen utkommer den 4 september 2017.  

 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@telia.com   
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