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Nr 6 År 2017 Årgång 4 Utgivningsdatum 18 december 2017 

Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
 

 

Klubbens Mästare år 2017 . . . . . .  

Under år 2017 har HSOK:are sprungit respektive åkt hem följande 

mästerskapstitlar: 

 

World Masters Championship 

Vid World Masters Championship 2017 på Nya Zeeland blev  

Rune Isaksson Världsmästare i långdistans i klass M90.  

 

DM-Mästare i Sprint 

Felicia Persson, klass D10.                          

Kurt Sjöberg, klass H10.                          Teckning: Martin Frohm 

Thea Bökman, klass D14.                                  

Erik Alnervik, klass H21.  

Patrik Johansson, klass H35. 

 

DM-Mästare i Sprintstafett 

Jacob Moberg och Thea Bökman, klass DH16. 

 

DM-Mästare i Natt-OL 

Thea Bökman, klass D14.  

Felix Alnervik, klass H35. 

 

DM-Mästare i Medeldistans 

Felicia Persson, klass D10.  

Thea Bökman, klass D14. 

 

DM-Mästare i Stafett 

Benjamin Davidsson, Elias Palmertz, Linnea Stéen och Felicia Persson, klass DH10. 

 

DM-Mästare i Långdistans 

Felicia Persson, klass D10.  

Thea Bökman, klass D14. 

Notera att Thea Bökman sprungit hem fem DM-titlar av sex möjliga. 

Imponerande!  
 

DM-Mästare i Sprint, skidåkning i klassisk stil                                               

Lars-Åke Forsberg, klass H70.                                                                           
                                   

  
                        Teckning Martin Frohm 
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Naturpasset . . . . . .  

Årets Naturpass avslutades den 22 oktober efter att ha varit igång sedan den 30 april. 50 fasta 

kontroller fanns att besöka för ”Naturpasset-motionärerna”. Kontrollerna var utplacerade i 

följande områden: Pålsjö skog 25 kontroller – Ättekulla 15 kontroller – Rydebäck 10 

kontroller. Kartorna som användes var nyproducerade alternativt nyreviderade och ritade i 

Sprintnorm samt i skala 1:5 000. Naturpasset-paketen fanns att köpa på Apoteket Björnen 

samt i vår klubbstuga i Pålsjö. Under året såldes 53 paket vilket skall jämföras med fjolårets 

notering på 80 sålda paket. 

  

Skolorientering . . . . . .  

Till årets skolorientering har HSOK sålt 1 281 kartor till 25 skolor. Kartor över Pålsjö skog 

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

har utgjort 60 % av försäljningen. Men vi har även sålt kartor över Arenan, Gläntan, Sofiero, 

Rydebäck, Filborna och Raus/Ättekulla. Dessutom har Patrik Johansson på beställning av 

Strövelstorps och Påarps skolor ritat kartor över respektive skolas närområden.  

 

Antalet kartor som skolor har kopierat, mestadels kartan över Pålsjö skog men även andra 

kartor, och använt till skolorientering är för oss obekant. Det är emellertid ganska lätt att 

konstatera om en karta kopierats då färgnyanserna ej överensstämmer med originalet d.v.s. de 

standardiserade nyanserna. Vid ett flertal tillfällen har undertecknad påträffat orienterande 

elever i Pålsjö skog med kopierade kartor. På HSOK:s kartor finns texten ”Kartan får inte 

mångfaldigas utan tillstånd. HSOK”. Denna text respekteras av flertalet skolor men inte alla! 

 

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

önskemål. 

 

Fasta kontroller i Pålsjö skog . . . . . .  

Till årets Naturpass och Skolorienteringar placerade ansvariga ut 25 fasta kontroller i form av 

– stolpe med röd och vit topp, kontrollsiffra samt nålstämpel - i Pålsjö skog. Vid 38 tillfällen 

har ansvariga fått rätta till ”sabotage” i form av uppryckta och bortkastade stolpar, borttagna 

eller förstörda nålstämplar. Flertalet av stolparna har återfunnits i närområdet men 7 stolpar 

har ej återfunnits. 14 stolpar har varit utsatta för ”sabotage” vid flera tillfällen.  

Endast 5 av de 25 kontrollstolparna har varit skonade från ”sabotage”. 
                                                                     
Arrangemangsgruppen . . . . . .  

Ur arrangemangsgruppens minnesanteckningar från planeringsmötet den 28 november saxar 

vi följande angående arrangemang under år 2018: 

 

Skolorientering 

 Skolornas trädplanteringsdagar arrangeras den 7-8 maj. Roy O är ansvarig. 

 Skol-OL paket kommer att erbjudas på ett område där Naturpasset inte arrangeras. 

Sofieroskogen finns som förslag. 

 

Motionsorienteringen och Sommarcupen 

 Breddgruppen ansvarar för arrangemangen. 

 Ytterligare två motionsorienteringar är inplanerade i år, d.v.s. 2017. Den 9 december 

och den 29 december.   

 

Naturpasset den 29 april – 21 oktober 

 Planeras till följande två områden, Pålsjö skog och Triangelskogen 

 

Veckans bana 

 Lika tidigare år ansvarar Patrik J för veckans bana. 
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Tre Skåningar och En Dansk den 15 – 17 juni 

 Tävlingsledare är Bengt Johnson och Mats Nilsson. 

 Etapp 1, fredag den 15 juni. Laröd. TC på ängen bakom Laröd skola. Kartritare 

Tommy P. Banläggare Anton Marmelid. 

 Etapp 2, lördag f.m. den 16 juni. Helsingör. 

 Etapp 3, lördag e.m. den 16 juni. Humlegården. TC intill järnvägen och väg 111 

(tidigare använt område). Kartritare Patrik J. Banläggare Oskar Cervin.  

 Etapp 4, söndag den 17 juni. Pålsjö. TC på gräsplanen söder om krematoriet. 

Kartritare Stig J. Banläggare Fredrik Hjort. 

 Angående priser så kommer fokus att ligga på ungdomsklasserna.   

 

Pålsjöterrängen den 4 augusti 

 Pålsjöterrängen kommer att arrangeras lördagen den 4 augusti.  

 Tf tävlingsledare är Bengt Johnson.  

 

DM i Medeldistans och Stafett i Hålshult den 25 – 26 augusti  

 Tävlingsledare är Mats Nilsson och Bengt Johnson. 

 Kontakter med markägare pågår. 

 Banläggare är Patrik J och Anton M. 

 Pölder Sport är kontaktad och kommer att finnas på plats vid tävlingarna. 

 Angående priser så kommer fokus att ligga på ungdomsklasserna. 

 

Nya kartor . . . . . .  

Tommy Peterson meddelar att nedanstående kartor har nyritas respektive reviderats under 

året:  

Pålsjö skog 

Reviderad våren 2017 av Stig Johansson inför årets arrangemang av Tre Skåningar och en 

Dansk. Kartan nyritades av Tommy Peterson våren 2015 med laserskannat underlag och i 

sprintnorm. Skala 1:4 000. 

 

Rosengården 

Nyritad våren 2017 av Patrik Johansson. Ritad med laserskannat underlag och i sprintnorm. 

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

 

Adolfsberg 

Nyritad våren 2017 av Josefine Nilsson och Tommy Petersson. Ritad med laserskannat 

underlag och i sprintnorm. Skala 1:4 000. Kartan användes vid årets arrangemang av Tre 

Skåningar och en Dansk. 

 

Rydebäck 

Pågående nyritning, hösten 2017, av ett område i östra delen intill skolan. Stig Johansson är 

den som ritar. Nyritad våren 2016 av Tommy Peterson. Ritad med laserskannat underlag och i 

sprintnorm. Skala 1:4 000. 

 

Laröd 

Pågående nyritning, hösten 2017, av Tommy Peterson. Ritas med laserskannat underlag och i 

sprintnorm. Skala 1:4 000. Kartan beräknas vara klar våren 2018. 

 

Hålshult 

Pågående nyritning, hösten 2017, av Fredrik Nilsson. Ritas med laserskannat underlag och i 

”normal kartnorm”. Kartan skall användas vid HSOK:s arrangemang av DM tävlingar i 

medeldistans och stafett hösten 2018. Klar våren 2018. 
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Skolkarta Strövelstorp 

Nyritad, våren 2017, utförd av Patrik Johansson. Skala 1:5 000. 

Skolan har köpt PDF-filen av oss. Filen går att skriva ut men ej att redigera. 

 

Skolkarta Påarp 

Nyritad, våren 2017, utförd av Patrik Johansson. Skala 1:5 000. 

Skolan har köpt PDF-filen av oss. Filen går att skriva ut men ej att redigera. 

 

KM i Natt-OL . . . . . .  

Årets KM i Natt-OL avgjordes i Pålsjö skog torsdagen den 9 november. Förutom löpare från 

HSOK deltog även löpare från Rävetofta OK, IS Kullen och Hjärnarps OL.   

Malin Thorneman var den som såg till att det mesta fungerade vid detta KM. Hon stod för 

tävlingsledning, tävlingsinformation i Eventor, banläggning, kontrollutsättning etc. Trevligt 

komponerade banor med fjärilar och kartvänd erbjöds de tävlande denna afton. Kontrollerna 

var tätt utplacerade i terränglådan varför det gällde för löparna att vara noggranna och 

uppmärksamma i orienterandet. Karta i sprintnorm skala 1:5 000 användes. 

  

Funktionen som starter och tidtagare hade delegerats till Dennis Rudqvist som skötte 

uppgiften med ackuratess! Klassvis gemensam start tillämpades. 

 

Följande klubbmästare korades:                                                                               Bild: Macke S 

D10: Felicia Persson 

H10: Kurt Sjöberg 

D12: Ebba Ranbro 

H14: David Persson 

H17-34: Erik Alnervik 

H35-49: Patrik Johansson 

D50-64: Britt-Marie Stensson 

H50-64: Johan Bökman 

D65: Maj-Britt Gustafsson 

H65: Sven-Eric Ericson 

 

Grattis klubbmästare! 
                                                                                                        

Bilden: Saknade bild från årets Natt-KM varför ni får hålla tillgodo med en från fjolåret. 

 

Veteran-OL . . . . . .                         

Den 1 november stod Åsa och Bengt Ståhl på tur att arrangera Veteran-OL. Samlingsplatsen 

var f.d. Margretetorps skola där Hjärnarps OL har sina lokaliteter. Öster om Margretetorp 

finns ett fint småkuperat skogsområde i vilket värdparet komponerat två trevliga banor. Den 

längre mätte 4,5 km med 16 kontroller och den kortare 2,8 km med 10 kontroller. Banorna var 

mestadels strängade i storstammig skog, dock fanns löpnedsättande vegetation att tillgå för 

den som så önskade. Långa banan var dels försedd med två ”fjärilar” och dels gafflad. ”Boet” 

låg strategiskt placerat i skydd av ett grönområde värd namnet. Med ”fjärilar” blir spridningen 

nära nog total och Veteranen var oftast ensam i skogen. Efter dusch vidtogs den obligatoriska 

fikastunden i Hjärnarps OL samlingslokal några våningar upp i det gamla fina skolhuset.  

55 Veteraner deltog.    

 

Den 15 november väntade Pålsjö skog på Veteranerna och undertecknad, d.v.s. Macke 

Selander, höll i arrangemanget. Klubbstugan i Pålsjö utgjorde traditionsenligt samlingsplats. 

Novembervädret hade denna dag bytts ut mot solsken, svag vind och behaglig temperatur. 

Både långa banan och korta banan inleddes med en ”Prolog” av typen miniatyrorientering i 

parken väster om Pålsjö slott. Kartskalan var här 1:1 500 och i Sprintnorm. För korta banans 

löpare skulle 4 kontroller besökas och för långa banans löpare 7 kontroller. Därefter var det 
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”kartvänd” och fortsatt orientering men nu av typen kontrollplockning i Pålsjö skog öster om 

klubbstugan. Kartskalan var här 1:5 000 och i Sprintnorm. Långa banan mätte 4,5 km med 31 

kontroller och korta banan mätte 2,5 km med 18 kontroller.  

Eftersnacket handlade till viss del om Prologen, kartvänd samt mängden kontroller. Dusch 

med efterföljande fikastund och eftersnack i en fullsatt klubbstuga.  

52 Veteraner deltog. 

 

Den 29 november bjöd Åke Persson och Gullan Svensson in till Veteran-OL i Nybroskogen 

mellan järnvägen och Rönneå i Ängelholm. Samlingsplatsen var liksom under fjolåret 

Ängelholms Rodd o Kanotklubbs lokaler vackert belägna invid Rönneå. Banläggaren Åke P 

hade utrustat samtliga kontroller med SI-enheter. De ni! Vidare hade han ”piffat upp” 

orienteringsmomentet med fjärilar både på långa och korta banan. Vid orientering i 

Nybroskogen krävs koncentration och noggrannhet. I annat fall är det lätt att glida förbi 

kontrollerna. En extra krydda denna dag var ”blötan”. De senaste veckornas regnande har 

medfört att det blivit synnerligen blött i terränglådan. Kanske var det lite extra blött just i 

Nybroskogen. Ingenting Veteranen kan lasta banläggaren för utan här gällde det att gilla läget 

och ta det som våtmarksträning. Den långa banan innehöll tre fjärilar och mätte 4,6 km med 

19 kontroller. Den korta banan innehöll två fjärilar och mätte 2,9 km med 12 kontroller. Efter 

dusch vidtog den obligatoriska fikastunden med eftersnack i Kanotklubbens samlingslokal.  

43 Veteraner deltog. 

 

Den 13 december var det traditionsenlig Grande Final i Pålsjö med Stig Johansson och 

Veronica Dahlbom som arrangörer. Banläggaren Stig siktade högt finaldagen till ära! 

Skogsstart vid tornet strax norr om klubbstugan och mål vid flaggstången sydöst om 

klubbstugan. Inledningen på långa banan var strängad i Pålsjö skog. Men efter tolfte 

kontrollen bar det iväg mot landborgen för att därefter ta en returresa till Pålsjö skog där de 

två sista kontrollerna fanns. Korta banan var helt och hållet strängad i Pålsjö skog. Långa 

banan mätte 4,7 km med 18 kontroller och korta banan mätte 2,3 km med 9 kontroller.  

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

hur många starter damerna gjort i årets Veteran-OL. Fina priser delades ut till de som 

lyckades bäst i denna gissningstävla. Priser delades även ut till de Veteraner som gissat 

mindre bra. 

Åsa och Bengt Ståhl överräckte en vacker julblomma till Sig och Veronica som tack för årets 

arbete med Veteran-OL. Undertecknad fick också en julblomma då jag vid något tillfälle varit 

”stand in” för Stig. Jag bugar och tackar!  

41 Veteraner deltog.   

 

Veteran-OL år 2017 . . . . . .  

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

1 072 starter gjorts. Varannan onsdag har det dessutom varit ”Pålsjöträningar” med mellan  

9 till 26 deltagande Veteraner. Vid dessa träningar noterar vi totalt 512 deltagare under året 

varav många utombys vilket är glädjande.  

 

Veteran-OL år 2018 . . . . . .  

Veteranernas program för år 2018 är spikat och klart. Först ut är som vanligt Tor-Eve 

Bengtsson med ett arrangemang i Pålsjö onsdagen den 10 januari.  

 

Från styrelsen . . . . . .  

Vid styrelsemötet den 7 december beslutades bl.a. följande: 

- Att utbetala 21 000 kronor till Samverkan OL-Nordväst. 

- Att köpa in uppdateringar, version 12, till klubbens OCAD-licenser.    
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Skånes Skidförbund . . . . . .  

Skånes Skidförbund presenterar ett preliminärt tävlingsprogram för distriktets längdåkare. 

2018-års program ser ut som följer: 

- 7 januari, Tormestorpsloppet, Tormestorps IF 

- 14 januari, Lunds Skidfestival med DM i sprint, IF Ski Team 

Skåne 

- 21 januari, DM 10 km och 15 km samt Ungdom och Junior 

- 28 januari, DM 30 km och 50 km, Härlövs IF 

- 4 februari, DM 15 km och 30 km samt Ungdom och Junior 

- 10 februari DM 10 km och 15 km samt Ungdom och Junior (F)  

- 11 februari Bulltoftaloppet, Malmö FK 

- 17-18 februari, Reservdagar 

- 24-25 februari, Reservdagar 

 

F = Fri stil. Övriga lopp i klassisk stil. 

DM distanser damer: 10 km, 15 km och 30 km 

DM distanser herrar: 15 km, 30 km och 50 km 

 

På www.skidor.com/ssfta finns information om hur man anmäler sig till 

tävlingar etc. 

 

Bilden: Undertecknad ”på spåret” i Simontorp  
            
                                                                                                                                                   Bild: Jenny Selander 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Träningsläger i Karlskrona . . . . . .  

Traditionsenligt arrangerade Junior- och Seniorgruppen ett träningsläger på senhösten, 

närmare bestämt den 8 till 10 december. Årets läger var förlagt till orienteringsparadiset 

Torhamnslandet strax sydöst om Karlskrona.  

Träningsorienteringarna bjöd på synnerligen fin och teknisk terräng. Fem träningstillfällen 

varav två gafflade natträningar avverkades och gillades av lägerdeltagarna. Två av träningarna 

var i samma område och på samma karta som SM i medeldistans och stafett avgjordes.  

Fyra HSOK:are plus Björn Hellrup (f.d. HSOK) deltog i lägret. Vandrarhemmet i Lyckeby, 

beläget på behagligt avstånd från träningsområdet, utgjorde basen för träningslägret.  

Ett trevligt och givande läger! 

 

Klubbkläder . . . . . .  

Erik Alnervik meddelar att webbshoppen för tränings- 

och tävlingskläder nu är öppen fram till den 14 januari 

2018. 

 

För att kunna beställa måste du logga in med ditt 

konto/skapa ett konto och ange vår teamkod: 

HELSINGBORGSOK2018  
(OBS! ett S) 

 

Mer info finns på HSOK:s hemsida.  

 

 

Länk till shoppen: http://trimtex.se/sv/mitt-trimtex/helsingborg-sok/  

 

 

 

http://www.skidor.com/ssfta
http://trimtex.se/sv/mitt-trimtex/helsingborg-sok/
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Ungdomarnas Höstläger . . . . . .  

Helgen den 2-3 december arrangerade Ungdomsgruppen traditionsenligt Höstläger i Pålsjö.  

Lördagens program bestod av två träningspass. Första träningspasset var förlagt till 

Ängelholm och Kronoskogen vid Råbocka. På programmet stod här en utmanande och 

givande teknikträning. Terrängen var synnerligen blöt på grund av den senaste tidens 

regnande vilket utgjorde ännu en utmaning för ungdomarna.  

Väl tillbaka i klubbstugan i Pålsjö vidtog fika och prisutdelning. För första gången i HSOK:s 

historia har tre ungdomar, Thea Bökman, Kurt Sjöberg och Felicia Persson, erövrat maximalt 

antal tävlingspoäng, d.v.s. 1 000 poäng. Dessa tre erhöll pris i form av presentkort. Medaljer 

för träningsflit delades också ut. Här var Kurt Sjöberg den flitigaste följd av Thea Bökman, 

Ebba Ranbro, Elsa Wiberg och Alfred Kjellén.  

När det var dags för middag serverades traditionsenligt tacobuffé. Ett vegetariskt alternativ 

erbjöds också. 

Andra träningspasset bestod av ett antal gruppövningar i mörkret kring Pålsjö slott. Övningar 

genomfördes med ”pannlampan på” och varade i drygt en timme. Syftet med övningen var att 

skapa sammanhållning och gemenskap.  

 

Söndagen startade med frukost i klubbstugan varefter det bar iväg till Furulund och andra 

etappen av AdventOrient i regi av OK Silva. Resultatmässigt sett kan vi bara konstatera att 

våra ungdomar håller sig väl framme. Följande topp 5 placeringar noterades:  

1:a placeringar: Thea Bökman D21 och Axel Orrhede H21. (Thea tävlar normalt i D16 och 

Axel i H16) 

2:a placeringar: Felicia Persson D13, Alfred Kjellén H16 och Linnea Stéen Barn. 

3:e placeringar: David Persson H16, Ebba Ranbro D13 och Agnes Persson Barn. 

4:e placeringar: Elsa Wiberg D13 och Teodor Edman Barn. 

5:e placeringar: Gustav Friberg H16, Elliot Ljunggren H13 och Saga Palmertz D13. 

 

Hela trettiofyra (34) 

ungdomar deltog i någon 

form i årets Höstläger. 

Vid övernattningen i 

klubbstugan räknade man 

in 25 ungdomar. Mats och 

Linda Ranbro som var 

ansvariga för lägret hade 

några av våra duktiga 

ungdomsledare till sin 

hjälp. Dessutom hjälpte 

ett antal föräldrar till med 

skjuts till och från träning 

och tävling, matlagning, 

städning etc.  

Tack ungdomsledare 

och föräldrar!                                  Bild: Johanna Davidsson 

                                                                                                                         

Bilden: Några av deltagarna i ungdomarnas Höstläger  

 

Ungdomsgruppens torsdagsträningar . . . . . . (X6) 

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 40 till 45 ungdomar vid varje träningstillfälle. Toppnoteringen ligger något 

över 50 ungdomar.    
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SKOF:s Föreningskonvent . . . . . .  

Skånes Orienteringsförbunds Föreningskonvent hölls på Backagården i Höör fredagen den 24 

och lördagen den 25 november. Från HSOK deltog Bengt Johnson, Tommy Peterson, Patrik 

Johansson och Mats Orrhede. 

  

Minnesanteckningar och sammanfattning från konventet finns på SKOF:s hemsida: 

www.svenskorientering.se/skane 

 

Information från Ungdomskommitténs ledarträff finns också på SKOF:s hemsida under fliken 

Ungdom. 

 

Vid diskussioner angående markfrågor vid den Tävlingstekniska konferensen presenterade 

SOFT:s representant Eje Andersson Markansvarets 10 budord som presenteras nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskorientering.se/skane
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För 10 år sedan . . . . . . 

För 10 år sedan, närmare bestämt år 2007, lämnade klubbens Bernadottedesignade snöskoter, 

Sno-Tric, sin trygga tillvaro i klubbgården i Koarp. Sno-Tric skotern införskaffades i slutet på 

60-talet och hade tjänstgjort i många år utmed skidspåren i Koarp. En ny modernare skoter 

samt en äldre, i användbart skick, fanns nu i klubbens ägo varför det inte fanns något behov 

av den gamle trotjänaren. 

Efter godkännande hos skidsektionen och styrelsen i HSOK om avyttring av Sno-Tric skotern 

kontaktades Bo och Stig Dahlin som innehar en imponerande samling av Sigvard Bernadotte 

designade föremål. 

Och så, den 5 september i Koarp, backade en lastbil från DHL till mot ladans port och 

snöskotern lastades ombord för färd till de nya ägarna.  

Jag blev informerad av Stig Dahlin att Östergötlands Länsmuseum i Linköping visade 

Bernadotteutställningen denna höst. Redan den 17 september hade undertecknad vägarna 

förbi Linköping och kunde naturligtvis inte motstå frestelsen att titta in. Väl innanför entrén 

hann jag inte gå många meter förrän jag hajade till. Där stod den! ”Vår Sno-Tric”! Från en 

undanskymd plats i ladan i Koarp till ett Museum. Vilken resa! 

Jo, vi fick betalt för snöskotern.   

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bild: Macke S                                                               Bild: Macke S 

 

 

För 20 år sedan . . . . . .  

För 20 år sedan, år 1997, åkte 71-årige Kurt Hillman 

Vasaloppet för 40:e gången i svit! Endast elva (11) man i 

världen hade då mäktat med detta antal vasalopp. 

Imponerande! 
 

 

Också för 20 år sedan blev Rune 

Isaksson, 72 år, för första gången 

svensk veteranmästare i orientering. 

Klass H72.  

Detta var bara början. Flera 

mästerskapstitlar skulle komma. 

 

 

                    

 

 

 

 

 
                                                     Teckningar: Martin Frohm 
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För 30 år sedan . . . . . .  

För 30 år sedan, år 1987, blev 24-årige Helsingborgaren Torbjörn Blomdahl världsmästare i 

biljard, trevallars carambole. Genom denna seger blev han dels den dittills yngste 

världsmästaren någonsin och dels förste svensk att titulera sig världsmästare i biljard. 

Ovanstående har kanske inte så mycket med orientering att göra . . . . . men . . . . . vid 

orienteringstävlingar händer det ibland att det bildas kö i duschen . . . . . så det finns en viss 

koppling. 

 
För 30 år sedan . . . . . .  

För 30 år sedan, år 1987, blev HSOK distriktets bästa skidklubb. Klubbens skidlöpare åkte 

hem elva (11) DM-tecken! 

HSOK fick sin 6:e och 7:e guldmedaljör i Vasaloppet. Rune Isaksson och Jan-Erik Andersson 

avverkade de nio milen för tjugonde gången. 

Vid Budkavle-SM i orientering sprang Thomas och Magnus Johannesson samt Mikael 

Öhgren in på en fin 8:e plats i juniorklassen. 

Mats Nilsson gjorde en serie storlopp i O-ringen och bärgade segern i klass H21L. 

 

Efter intensivt arbete i ”maktens” korridorer av främst Ralp Gullstrand (HSOK:s ordförande 

1984-1985) fick klubben till sist klartecken från Helsingborgs kommun att iordningsställa den 

gamla annexbyggnaden intill Pålsjö slott. Annexbyggnaden hade i avsaknad av underhåll 

under många år förfallit och beslut om rivning hade fattats.     

Ett antal arbetsgrupper bildades och under ledning av Lars-Åke Forsberg skred klubb-

medlemmarna till verket och skapade det som i dag är HSOK:s fina klubbstuga. 

 

För 40 år sedan . . . . . .  

För 40 år sedan, år 1977, tog Lars-Åke Forsberg, då 33 år, sitt första individuella DM-tecken 

på skidor. Lars-Åke skulle efter detta ”genombrott” åka hem många, många DM-tecken de 

kommande åren. Hur många är det nog ingen som vet då han själv slutat räkna dem. Senaste 

DM-tecknet åktes hem i år, d.v.s. år 2017, då Lars-Åke segrade i Sprint DM, klass H70. 

 

Några unga pågar kring 10-årsåldern börjar göra avtryck bland orienterarna. Det var bröderna 

Thomas och Magnus Johannesson, Mikael och Ulf Öhgren samt Mats och Jan Nilsson. En av 

dessa ungdomar skulle senare bli svensk mästare i nattorientering. Andra skulle springa hem 

individuella DM-tecken och DM-tecken i budkavle. 

 

För 50 år sedan . . . . . .  

För 50 år sedan, närmare bestämt den 22 oktober 1967, arrangerade Örkelljunga FK 

tillsammans med Skånes OF Sydsvenska mästerskapen i orientering, SSM. Tävlingen gick i 

flack och mossrik terräng sydväst om Örkelljunga. Banläggare var Arne Nordahl, assisterad 

av Knut Andersson, som åstadkommit värdiga och intressanta banstråk. Kartritare var Nils 

Andersson vars karta i skala 1:25 000 fick betyget utomordentligt bra. Tävlingsledare var 

Knut Burén. 

 

Södra Sverige, Danmark och delar av Tyskland drabbades den 17-18 oktober av den värsta 

stormen i mannaminne. Under några timmar, med vindstyrkor uppemot 40 meter per sekund, 

uppstod katastrofala skador på landskapets skogsbestånd i mellersta och södra Skåne. Värden 

för 100-tals miljoner kronor gick till spillo. SSM tävlingarna gick alltså i orkanens spår men 

dess verkningar hade dessbättre föga berört tävlingsområdet. Välvilliga markägare hade röjt 

upp längs skogsvägar för att underlätta behöriga SSM-transporter.  

Natten före tävlingarna kom ett skyfall, som spädde ut våtmarker och kärr maximalt. En liten 

spång som byggts 20 cm över vattennivån i Pinnån, låg tävlingsdagen lika långt under 

vattennivån. 
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Vår tidigare ordförande Roy Ovesson, då 21 år och tävlande för Herröds OK, var tävlingens 

sensationsman med sin andraplats i seniorklassens välrenommerade startfält. Endast 

landslagslöparen och hallänningen Rolf Jacobsson, OK Nackhe, blev för svår denna dag. 

Ytterligare två skåningar noteras på 10-bästa listan, Karl-Erik Lennartsson sprang in på 9:e 

plats och Nisse Bohman på 10:e plats. 

Roy som just muckat från det militära satsade hårt inför säsongen 

som förstaårssenior vilket resulterade i flera uppmärksammade 

framträdanden tidigare under året. 

 

Efter loppet sa Roy följande: ”Hårdheten har jag fått tidigare 

och jag är löpstark. Nu passar det ju bra på mossarna att man 

inte är så tung, själv väger jag endast 58 kg. Det är klart att det 

är roligt när det lyckas, jag har dock slagit Rolf tidigare . . . . . . 

. . .i England.” 
 

Att Roy var löpstark och lätt i kroppen kan undertecknad intyga. 

Angående vikten kan bara konstatera att Roy, liksom de 

orienterare som var seniorer för 50 år sedan, idag tävlar i en 

annan ”viktklass”. Orienteringskunnandet däremot har ej 

förändrats utan är fortfarande på elitnivå! 

 

Bilden 

Överraskande tvåa i seniorklassen blev Roy Ovesson, Skåne, 

som vi här ser plumsa på den översvämmade provisoriska 

spången över Pinnån strax före målskynket. 

   
                                                                                                                        Bild: Årsboken Skärmen 
                                              
    

Något om genomförda OL tävlingar . . . . . . 

 

Falkdrevet, OK Skogsfalken, Medel, den 7 oktober  

D16: 1:a Thea Bökman. H16: 2:a Jacob Moberg. 3:a Axel Orrhede. 

 

Falkdrevet, OK Skogsfalken, Medel, den 8 oktober  

H16: 2:a Axel Orrhede. 3:e Jacob Moberg. 

 

Vilselöpet, OK Vilse 87, Lång, den 22 oktober  

D16: 1:a Thea Bökman  

 

Tranåsträffen, SOL Tranås, Lång, den 22 oktober  

H21: 18:e Patrik Johansson 

 

Bornholm Höst Open, Viking Atletik, Sprint, Gudhjem, den 27 oktober 

H70: 6:a Roy Ovesson. H65: 29:e Rolf Gustafsson. D65: 9:a Maj-Britt Gustafsson.  

D55: 16:e Eva Emanuelsson. 

 

Bornholm Höst Open, Viking Atletik, Etapp 1 Bolsterbjerget den 28 oktober och  

Etapp 2 Paradisbakken den 29 oktober 

Totalresultat. Etappresultat inom parantes. 

D50: 4:a Britt-Marie Stensson (5 – 4). D50M: 1:a Helena Åhlin. (1 – 1). H35M: 7:a Jonas 

Åhlin (8 – 8). H65: 35:a Rolf Gustafsson (40 – 33). H70: 8:a Roy Ovesson (10 – 8). 

 

 



Sida 12 av 15 

 

Jættemilen, OK73 Gladsaxe Orientering, Ultra lång, den 12 november  

H21: 12:e Erik Alnervik. 13:e Oskar Cervin. H35: 1:a Patrik Johansson. 2:a Christian 

Johansson. 4:a Andreas Palmertz. H40: 8:e Andreas Blomqvist. H70: 13:e Roy Ovesson.  

20:e Tor-Eve Bengtsson. D50: 7:e Britt-Marie Stensson. 11:e Helena Åhlin. 

DH Åben Kort: 47:e Lennart Stensson. 48:e Bengt Lundh. 50:e Rolf Gustafsson.  

DH Åben Lang: 17:e Jonas Åhlin  

 

Höstrusket, Örkelljunga FK, Medel, den 19 november  

D21: 1:a Julia Dahl. 17:e Carin Stenberg. H12: 6:a Kurt Sjöberg. D16: 6:a Thea Bökman. 

D60: 9:a Lena Nielsen. H14: 9:a Alfred Kjellén. H21: 10:a Oskar Cervin. 11:a Patrik 

Johansson. 20:e Axel Orrhede. D70: 13:e Astrid Johannesson. D50: 14:e Britt-Marie 

Stensson. H70: 18:e Roy Ovesson. 19:e Tor-Eve Bengtsson.  

ÖM5: 4:e Stefan Norrestam. 5:a Martin Nilsson. ÖM8: 5:a Andreas Blomqvist. 8:a Christian 

Johansson. 16:e Jonas Åhlin. ÖM3: 9:a Alma Kjellén. 10:a Klas Bogsjö. U1: 5:a Miriam 

Orrhede. 

  

AdventOrient Etapp 1, Järavallen, OK Silva, Långdistans, den 26 november  

D70: 1:a Astrid Johannesson. 4:a Ulla Öhgren. D13: 1:a Felicia Petersson. 2:a Elsa Wiberg. 

H21: 4:a Mathias Persson. 8:a Felix Alnervik. H13: 4:a Kurt Sjöberg. 5:a Elias Persson.  

H70: 5:a Tor-Eve Bengtsson. 9:a Bengt Lundh. D21: 8:a Britt-Marie Stensson. 9:a Thea 

Bökman. H40: 8:a Johan Bökman. 10:a Jonas Åhlin. H55: 9:a Sven-Eric Ericson.  

D21: 11:a Matilda Stensson. D55: 11:a Lena Nielsen. 

 

AdventOrient Etapp 2, Furulund, OK Silva, Långdistans, den 3 december  

D21: 1:a Thea Bökman. H21: 1:a Axel Orrhede. 4:a Mathias Persson. D13: 2:a Felicia 

Persson. 3:a Ebba Ranbro. 4:a Elsa Wiberg. 5:a Saga Palmertz. 6:a Alma Kjellén. 7:a Sofia 

Edman. H16: 2:a Alfred Kjellén. 3:a David Persson. 5:a Gustav Friberg. 6:a Victor Ericsson. 

H13: 5:a Elliot Ljunggren. 7:a Kurt Sjöberg. 8:a Elias Palmertz. 10:a Elis Olsson.  

H70: 7:a Tor-Eve Bengtsson. D55: 10:a Lena Nielsen. Barn: 2:a Linnea Stéen. 3:a Agnes 

Persson. 4:a Teodor Edman. 6:a Signe Davidsson. 10:a Albert Kylmä. 16:e Alex Söderstjerna.  

 

AdventOrient Etapp 3, Löddeköpinge, OK Silva, Långdistans, den 10 december  

D13: 1:a Felicia Persson. 3:a Elsa Wiberg. 4:a Ebba Ranbro. H13: 3:a Elias Persson.  

D70: 3:a Astrid Johannesson. H70: 5:a Tor-Eve Bengtsson. 9:a Bengt Lundh.  

D55: 10:a Lena Nielsen. 

 

AdventOrient Etapp 4, Saxtorpskogen, OK Silva, Långdistans, den 17 december 

D13: 1:a Felicia Persson. D70: 2:a Astrid Johannesson. H21: 3:a Mathias Persson. 5:a Axel 

Orrhede. 8:a Patrik Johansson. H13: 6:a Elias Persson. D21: 8:a Britt-Marie Stensson.  

H70: 8:a Tor-Eve Bengtsson. 9:a Bengt Lundh. H40: 12:a Edo Drenth. 13:e Jonas Åhlin.  

H55: 19:e Stig Johansson. 

 

 

 

Årsmöte . . . . . .  

Måndagen den 12 februari år 2018 kl 19:00 kallar 

HSOK:s styrelse till Årsmöte i klubbstugan i Pålsjö. 

 

Medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna! 
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Sylvesterloppet i Helsingborg . . . . . .  

Friidrottsklubben IS Göta står som arrangör 

av Helsingborgs Sylvesterlopp som från och 

med i år har sitt tävlingscentrum samt start- 

och målområde vid Filborna Arena. 

Distanser som erbjuds är 5 och 10 km, d.v.s. 

ett eller två varv, beroende på 

klasstillhörighet.  

Tidtagning tas med chip. Löpare som 

fullföljt erhåller medalj, ekologiska bananer 

och dryck. 

 

Datum och klockslag: den 31 december 2017 klockan 10:30 

Plats: Filborna Arena, Helsingborg 

Tävlingsbana: Snabb och flack bana som löps i 1 eller 2 varv beroende på klasstillhörighet. 

Klasser: Damer och Herrar 5 km. Damer och Herrar 10 km. Flickor och Pojkar 5 km (födda år 

2001 eller senare) 

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

 

Nyårsorienteringen . . . . . .  

För den som vill börja det nya året med ett orienteringslopp så bjuder Tormestorps IF in till 

den 70:e Nyårsorienteringen den 1 januari 2018. 

www.idrottonline.se/TormestorpsIF-Orientering/ 

 

Bavarian Orienteering Tour 2018 . . . . . .  

Örjan Silfwergård, under 1960-talet framgångsrik orienterare tävlade för IFK Helsingborg 

men numera bosatt i München, tipsar om 6-dagarstävlingen Bavarian Orientering Tour i 

Tyskland den 10 – 15 augusti 2018. Ett fint tillfälle att också lära känna en del av Bayern med 

flera intressanta gamla städer bl.a. Regensburg med anor från romartiden. 

Mer info via: www.bavarian-o-tour.de 

 

IS Kullen 75 år . . . . . .  

IS Kullen bildades år 1942. Under de första 20 åren stod friidrott på programmet. Därefter 

övergick man till orientering, löpning och längdskidåkning. Föreningen har tillgång till 

ändamålsenlig klubbgård med samlingslokal, omklädningsrum och bastu i Björkeröd på 

Kullaberg. Skog och fri natur finns här inpå knutarna. 

 

Vi säger grattis till 75-åringen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hbgsylvesterlopp.se/
http://www.idrottonline.se/TormestorpsIF-Orientering/
http://www.bavarian-o-tour.de/
http://www.cafestrykjarnet.se/wp-content/uploads/2013/12/fyrverkeri.jpg
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Naturreservatet Pålsjö . . . vs . . . hundar . . . . . .  

Det har ju diskuterats huruvida hundar skall vara kopplade eller ej inom Naturreservatet 

Pålsjö. Fredrik Bengtsson på Stadsbyggnadsförvaltningen meddelar följande:  

Angående hundar har vi samma regler i Pålsjö som lokala ordningsföreskrifterna: 

Kopplingstvång mellan 15 mars – 31 oktober förutom inom hundhägn. Övrig tid gäller 

jaktlagstiftningen och då ska hundägare ha kontroll på hunden även utan koppel. 

 

På Naturvårdsverkets hemsida läser vi följande under rubriken Naturreservat: 

I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång. I naturreservat med känsligt djurliv eller 

många besökare är det oftast så. Se informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller 

fråga din länsstyrelse eller kommun. 

 

Lucia i Pålsjö . . . . . .  

Torsdagen den 14 december hölls traditionsenligt Luciafirande i en fullsatt klubbstuga. Ett 

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

bjöds på lussekatter och pepparkakor till de församlade. Många föräldrar och anhöriga fanns 

på plats vilket är mycket glädjande.   

 

 
                        Bild: Bo Öhgren 

 

Skogssport vs Rune Isaksson . . . . . 

Mårten Lång, redaktör och ansvarig utgivare av tidningen 

Skogssport, besökte Rune Isaksson i hemmet i Helsingborg nu 

i höstas. Besöket resulterade i en synnerligen intressant och 

läsvärd artikel som presenterades i nummer 9 av Skogssport.  

På frågan: Har du varit ute på någon orienteringstävling 

efter olyckan, svarar Rune: 

- Nej, Kompisarna frågar ofta om jag vill hänga med 

ut. Men om jag skall på tävling så vill jag vara med 

och tävla. Nästa års Veteran-VM går ju i Danmark, 

men det har jag insett är kört. Men om två år, då får 

jag tävla i H95-klassen; det har jag satt upp som mål, 

säger Rune Isaksson och fortsätter: 

- För tillbaka det skall jag. Det har jag gett mig fasen 

på. 

 

Bilden: Rune på trappan utanför rådhuset den 21 maj 2016 

efter att ha mottagit Helsingborgsmedaljen, Helsingborgs                         Bild: Macke S 

stads högsta utmärkelse.  
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Berättelsen om allas ansvar . . . . . .  

Den här historien handlar om fyra personer. De kallades: Alla, Någon, Vem-som-helst och 

Ingen. 

Ett arbete skulle utföras och Alla trodde att Någon skulle göra det. Vem-som-helst hade 

kunnat göra det, men Ingen gjorde det. 

Någon blev arg, därför att det var Allas uppgift. Alla trodde att Vem-som-helst kunde göra 

det, men Ingen insåg att Alla skulle göra det. 

Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon, när Ingen gjorde vad Vem-som-helst skulle 

kunna ha gjort. 

 

 

Och så till sist . . . . . . 

HSOK:s klubbmedlemmar, HSOK:s Vänner och läsare av Prégen tillönskas en riktigt God Jul 

och ett Gott Nytt År. 

 

 

 
Bild: Jenny Selander 

                                                                                                                   

 

Nästa nr av Prégen . . . . . . 

Nästa nummer av Prégen utkommer den 26 mars 2018. 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

 

e-post: macke.selander@telia.com    

mailto:macke.selander@telia.com

