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Sprintstafetträning i Maria Park . . . . . .  

Årets DM-tävlingar i Sprint arrangeras av Lunds OK söndagen den 27 maj. Individuell Sprint på 

förmiddagen och Stafett på eftermiddagen.  

Med målsättningen att få HSOK-löparna väl förberedda till DM-tävlingarna kallade Erik 

Alnervik till Sprintträning i Maria Park måndagen den 7 maj. Startfältet bestod av 33 föranmälda 

löpare och 10 ”eftersläntrare” d.v.s. totalt 43 löpare. Då det tillämpades gemensam start blev det 

en bra genomkörare speciellt för de löpare som är tilltänkta på första sträckan.  

Maria Park är ett synnerligen lämpligt sprintområde då det krävs noggrann kartläsning av 

orienteraren. I annat fall är det lätt att stoppas av ett staket, en häck eller en återvändsgränd.  

Banorna var vad man kallar ”fulgafflade” vilket betyder att alla inte sprang exakt samma bana.  

Kanske inte 100 % rättvist men det handlade ju träning, och en mycket bra träning av 

eftersnacket att döma! 

 

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

Onsdagen den 23 maj kallade banläggaren Anton Marmelid till provlöpning av Larödsetappen. 

Samlingsplatsen var Laröd skola och en helt nyritad karta designad Tommy Petersson användes. 

Banor som provlöptes var klasserna H21, D21, D65-D16 och DH10. Ännu ett bra träningspass 

inför kommande Sprint-DM. 19 föranmälda löpare plus några eftersläntrare tog tillfället i akt att 

vässa formen. 

 

Distriktsmästare . . . . . .  

Vid DM i Sprint söndagen den 27 maj i regi av Lunds OK sprang HSOK-löpare hem nio (9) 

titlar enligt följande:  

D14 Elsa Friberg, D10 Agnes Persson, H14 Alfred Kjellén, H12 Kurt Sjöberg, D40 Sofie 

Petersson, H90 Rune Isaksson, H18 Axel Orrhede, D55 Ewa Roos och H50 Magnus Stéen.  

Dessutom segrade Signe Davidsson i klass U1D. 

 

Vid DM i Sprintstafett som löptes på eftermiddagen den 27 maj och också den i regi av Lunds 

OK sprang HSOK-löpare hem tre (3) titlar enligt följande: 

DH12 Helsingborgs SOK 2: Kurt Sjöberg – Felicia Persson 

DH14 Helsingborgs SOK 1: David Persson – Saga Palmertz 

DH21 Helsingborgs SOK 1: Julia Dahl – Oskar Cervin – Erik Alnervik – Sofie Petersson 

 

Grattis distriktsmästare! 
 

http://www.hsok.se/
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Klubbkväll med Foto-orientering . . . . . .   

Torsdagen den 7 juni, en helt fantastisk sommarkväll, samlades ett 125-tal klubbmedlemmar till 

en klubbkväll 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 Foto-orientering á la Tommy Peterson. Kartan som deltagarna erhöll var 

försedd med 16 numrerade kontrollringar. På kartans baksida fanns lika många bilder som tagits 

vid de olika kontrollpunkterna. Uppgiften var nu att para ihop kontrollringarna med bilderna. 

Inte helt lätt då bilderna var tagna i kompassens alla riktningar samt både vågrät och lodrät. 

Tommy menade före start att Foto-orienteringen kanske var för lätt. Men med tanke på 

deltagarnas ”långa tider” samt kommentarerna efter målgång var uppgiften inte helt lätt. Många 

”långa minuter” gick åt vid kontrollpunkterna när tävlande sökte efter just den bild som passade 

in. 106 klubbmedlemmar deltog.  

  

Efter fullgjord orientering var det samling vid grillen där delar av Styrelsen nu fick nöjet att 

servera nygrillade hamburgare alternativt korv med ”extra allt” plus läsk eller mineralvatten. 

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

 

När hamburgaren alternativt korven ätits upp och när eftersnacket tystnat var vi alla överens om 

att klubbkvällen varit en riktigt trevlig och givande aktivitet. Vid förra årets lyckade premiär för 

denna typ av klubbkväll menade många att den borde bli en årligen återkommande. Och så blir 

det nog! 

 

 

 

 

 

 
                                                        
             
 

 

 

 

 
Rune berättar en rolig historia    Uppvärmning före start 

 

HSOK:s Jubileumsflagga 
 

 

 

 
           Samling vid en av kontrollerna . . . . vilket foto är det? 
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Samling till prisutdelning   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Tommy P och Bengt J håller i prisutdelningen 

 

    Nisse och Rune i samspråk 

 

 

          

        Samtliga bilder tagna av 

        Jens Wiberg 

 

 

 

 
Hamburgarna med ”extra allt” smakar bra  

 

 

 

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

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

den 29 maj beslutat att tilldela Helsingborgs SOK ett bidrag på 25 000 kronor. Pengarna skall 

användas till HSOK:s barn- och ungdomsverksamhet på ett sätt som angavs i ansökan. 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. 
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Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb 50 år . . . . . .  

Av klubbens tre jubileumsarrangemang har nu två genomförts, Klubbkväll med Jubileums-

orientering i Pålsjö samt Jubileums- och Motionsorientering också den i Pålsjö. Nu återstår det 

tredje arrangemanget enligt följande: 

 

Lördagen den 18 augusti är det samling vid klubbgården i Pålsjö klockan 11. En lekfull och 

klurig orientering á la Jacob Moberg står på programmet. Här kan alla vara med oavsett ålder 

eller orienteringskunnande.  

OBS! Anmälan via Eventor. 

 

Klockan 17 denna lördag är det sedan samling på ängen en bit väster om Restaurang Tegel i 

Rydebäck för en stunds mingel. Klockan 18.30 sätter vi oss till bords på Restaurang Tegel och 

avnjuter jubileumsmiddagen. 

OBS! Anmälan via Eventor senast den 20 juli. 

 

Information om ovanstående aktiviteter finns på HSOK:s hemsida samt utskick via 

”allamedlemmar”. 

 

Jubileumsutställning . . . . . . Idrottsmuseet i Helsingborg, FIA  

Jubileumsutställningen på Idrottsmuseet i Helsingborg invigdes lördagen den 2 juni med ett 20-

tal HSOK:are på plats. Hasse Sjöström informerade om Idrottsmuseets verksamhet varefter vår 

ordförande Bengt Johnson höll tal och invigde 50-årsutställningen.  

Utställningen avslutades den 29 juni. 

 

 

 

 

 

Bilder:  

Bo Öhgren 

 

 

 

 

 
Ordföranden Bengt J invigningstalar                      Kent B, Nisse J och Ulla Ö                                             

 

 

Tre Skåningar och En Dansk . . . . . .   

Årets upplaga av Tre Skåningar och En Dansk blev återigen ett lyckat arrangemang. Bra 

arrangemang, bra kartor och bra banor som gillades av de tävlande. Tredje etappen, som löptes i 

Laröd, var en ny bekantskap för de tävlande. Detta område består av skogs- och bostadsområden 

med måttlig till stark kupering. 

Vädermässigt var det i det närmsta idealiska förhållanden. Första tävlingsdagen, fredagen, bjöd 

på sol från en klarblå himmel. Under resterande etapper bjöds det på växlande molnighet och 

behaglig temperatur. En liten regnskur tidigt på söndagsmorgonen, som upphörde timmen före 

start, upplevdes som direkt uppfriskande. 

 

Första etappen löptes i Ramlösa med Arenan vackert placerad på en sluttande äng i östra delen 

av tävlingsområdet. Karta: Ramlösa Brunnspark i sprintnorm, skala 1:4 000, ritad år 2014 av 

Patrik Johansson, reviderad år 2018 av Patrik Johansson. Banläggare: Oskar Cervin.  

Antal startande: 800   
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Andra etappen löptes i Teglstrup Hegn strax NV om Helsingör. Arenan var placerad vid 

Julebeaks hus. Karta: Teglstrup Hegn i standardnorm, skala 1:7 500, nytegnet år 2018 av Jakob 

Vang. Banläggning: Helsingörs SOK.  

Antal startande: 746  

 

Tredje etappen löptes i Laröd med Arenan elegant placerad strax söder om Laröd skola.  

Karta: Laröd i sprintnorm, skala 1:4 000, ritad år 2018 av Tommy Petersson. Banläggare: Anton 

Marmelid. 

Antal startande: 796  

 

Fjärde etappen slutligen, löptes i Pålsjö skog med Arenan på gräsplanen söder om Krematoriet. 

Karta: Pålsjö skog i sprintnorm, skala 1:4 000, ritad år 2016 av Tommy Peterson och reviderad 

år 2018 av Stig Johansson. Banläggare: Fredrik Hjort. 

Antal startande: 765  

 

Totalt 3107 starter på de fyra etapperna ligger helt i nivå med fjolårets siffra på 3104 starter. År 

2016 noterades 2807 starter och år 2015 noterades 2711 starter. Vi kan bara konstatera att 

intresset för vår flerdagarstävling håller i sig.  

 

Tävlingsledarna Mats Nilsson och Bengt Johnson tackar klubbmedlemmarna 

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

21:a upplagan av Tre Skåningar och En Dansk.  

Vi har haft många starter varje dag, c:a är 800 per/dag, vilket troligen är rekord (har inte helt koll 

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

arrangemang med lite exotisk touch i och med resan till Danmark.  Allt har funkat bra och det 

blev inte sämre av att HSOK och orienteringssporten fick synas i HD med reportage från etappen 

i Ramlösa: https://www.hd.se/2018-06-15/orienterare-borjade-i-ramlosa  

 

Sista dagen fick vi till och med öppna viltrapporteringen när en älg letat sig in i Helsingborg och 

befann sig i närheten av Pålsjö skog. 

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

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

träffas, trivas och umgås inom klubben. 

 

Det är ju många saker som bara måste fungera. Alltifrån från 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 bidra på olika 

sätt. Och det har vi i HSOK, vilket gör det lätt och inspirerande för oss i tävlingsledningen.  

Så tack än en gång!  

Nu har vi några arrangemang kvar i år där det också behövs hjälp. 

 

Pålsjöterrängen lördag 4:e augusti   

http://palsjoterrangen.hsok.se  

 

DM i medeldistans och budkavle 25-26 augusti 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/18106  

 

Vi kommer under sommaren sända ut bemanningslistor för dessa arrangemang. Har vi missat 

någon så hör bara av er till oss i tävlingsledningen om ni har möjlighet att hjälpa till! 

 

OL- Hälsningar! 

Bengt Johnson                            bengtjohnson@outlook.com 070-624 70 94 

Mats Nilsson                                mats640510@gmail.com  070-210 49 15 

 

https://www.hd.se/2018-06-15/orienterare-borjade-i-ramlosa
http://palsjoterrangen.hsok.se/
https://eventor.orientering.se/Events/Show/18106
mailto:bengtjohnson@outlook.com
mailto:mats640510@gmail.com
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Skolorienteringen . . . . . .  

Liksom under tidigare år sköter skolornas personal skolorienteringen helt i egen regi.  

Skol-OL paket, bestående av karta över Pålsjö skog med 20 fasta kontrollpunkter inritade, 

plastficka samt stämpelkort, köper skolorna från Helsingborgs SOK. Samlingsplats samt start 

och mål är på gräsplanen söder om Krematoriet.  

 

Den 17 maj gjordes ett undantag angående HSOK-

bemanning vid Skol-OL. Ättekullaskolan bad om 

hjälp då man saknade tillräckligt med skolpersonal. 

Ytterligare tre skolor fanns på plats denna dag och 

hade skolorientering. Allt flöt dock på helt 

programenligt. 

 

Bilden: Kent och Toje samt Zara, idrottslärare på 

Ättekullaskolan                                                       
                                                                              

                                                                 Bild: Macke S 

 

Något om genomförda OL tävlingar . . . . . . 

 

SM Sprint individuellt, IK Hakarpspojkarna – Jönköpings OK – OK Gränsen, Sprint,  

den 2 juni 

H18 Final B: 8:a Jacob Moberg. 

 

Palmsprinten, OK Kontinent, Sprint, den 6 maj, 425 deltagare  

D10: 1:a Felicia Persson. 5:a Agnes Persson. D16: 1:a Thea Bökman. D55: 1:a Ewa Roos.  

H10: 2:a Elis Olsson. 4:a Elias Palmertz. 8:a Teodor Edman. H21: 3:a Jacob Moberg. D40: 3:a 

Linda Ranbro. H40: 4:a Jonas Norén. D14: 7:a Elsa Wiberg. 11:a Sofia Edman. D12: 7:a Ebba 

Ranbro. 8:a Alma Kjellén. 9:a Linnea Stéen. 10:a Saga Palmertz. H14: 8:a Alfred Kjellén.  

H12: 10:a Hampus Gyllanderberg. U2D: 1:a Signe Ranbro. UH2: 3:a Oskar Ranbro. U1: 4:a 

Miriam Orrhede.  

  

Närkekvartetten, Dag 1, Almby IK – KFUM Örebro OK, Lång, den 10 maj, 2033 deltagare 

D10: 1:a Felicia Persson. H21: 7:a Patrik Johansson. H10: 13:e Elias Palmertz. D16: 13:e Thea 

Bökman. D18 Elit: 19:e Axel Orrhede. D55: 19:e Britt-Marie Stensson. H70: 22:a Roy Ovesson. 

 

Närkekvartetten, Dag 2, Almby IK – KFUM Örebro OK, Medel, den 11 maj, 1879 

deltagare 

D10: 1:a Felicia Persson. D55: 6:a Britt-Marie Stensson. D16: 11:a Thea Bökman. H21: 13:e 

Patrik Johansson. H10: 17:e Elias Palmertz. D12: 17:e Saga Palmertz. H40: 17:e Mathias 

Persson. H18 Elit: 21 Jacob Moberg.  

 

Närkekvartetten, Dag 3, Garphyttans IF – Hagaby GoIF Örebro, Lång, den 12 maj, 1823 

deltagare 

D10: 1:a Felicia Persson. D12 Kort: 1:a Linnea Stéen. D55: 4:a Britt-Marie Stensson. H21: 5:a 

Patrik Johansson. H10: 19:e Elias Palmertz. D16: 22:a Thea Bökman. 

 

Närkekvartetten, Dag 4, Garphyttans IF – Hagaby GoIF Örebro, Medel, den 13 maj, 1599 

deltagare 

D10: 1:a Felicia Persson. D12 Kort: 1:a Saga Palmertz. 2:a Linnea Stéen. H40: 7:a Mathias 

Persson. H21: 9:a Patrik Johansson. D55: 11:a Britt-Marie Stensson. H10: 15:e Elias Palmertz. 

D16: 19:e Thea Bökman. H40: 20:e Andréas Palmertz. H12: 21:a Kurt Sjöberg. 
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Unionsmatchen 2018, Ringerike O-lag och Buskerud Orienteringskrets, Norge, Individuellt 

och Stafett, den 26 – 27 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 Norge. Ungdomar tillhörande klasserna DH13-14 och DH15-16 är de som tävlar. 

Tävlingsområdet var Eggemoen strax norr om Hönefoss 40 km nordväst om Oslo.  

 

Beträffande terräng och karta stod följande att läsa i inbjudan: 

Løpsområdet består av tre vidt forskjellige terrengtyper. Løypene går i hovedsak på en flat, 

fartsfylt furumo med et nettverk av stier, og innslag av områder med dødisgroper. Store 

områder med høyvokst furuskog, men også hogstflater og ungskogsområder. Løpbarheten er 

gjennomgående svært god, og det blir rekordraske km-tider. Terrenget består også av detaljrik 

skråli med krevende kartlesing og utfordrende ravineområde. Kartet Eggemoen holder god 

kvalitet og er tidligere benyttet i NM Ultralangdistanse og Night Hawk. Kartet er oppdatert pr. 

2018. Målestokk er 1:10 000 

 

Individuell 

Individuellt noteras följande framgångar för Halland-

Skåne: 

I klass H15-16 med 53 startande sprang Jesper Johansson 

in på en 2:a plats. I klass H13-14 med 52 startande sprang 

Simon Corneliusson in på en 3:e plats. I klass D15-16 med 

50 startande sprang Klara Persson in på en 8:e plats och 

vår egen Thea Bökman på en 12:e plats. I klass D13-14 

med 49 startande sprang Alice Olvegård in på en 12:e 

plats.  

 

Bilden: Thea strax efter målgång  

 

 

 

 
                                                                                                                                    

                                                            Bild: Per Gustafsson 

 

Stafett 

I stafettävlingen sprang Halland-Skåne lag 1 in på en fin 4:e plats bland 59 startande lag. Thea 

Bökman sprang första sträckan i Halland-Skåne lag 2 och växlade som 14:e lag, först av 

Halland-Skåne lagen, slutplaceringen blev dock en 21:a plats. 
                       

Totalt 

Totalt i Unionsmatchen segrade Akershus og Oslo med Halland-Skåne på 4:e plats. 

 

 

DM-Sprint Skåne, Lunds OK, Sprint den 27 maj, 413 deltagare  

D14: 1:a Elsa Wiberg. 4:a Sofia Edman. D10: 1:a Agnes Persson. 3:a Felicia Persson. H14: 1:a 

Alfred Kjellén. 4:a David Persson. H12: 1:a Kurt Sjöberg. D40: 1:a Sofie Petersson. 6:a Linda 

Ranbro. H90: 1:a Rune Isaksson. H18: 1:a Axel Orrhede. D55: 1:a Ewa Roos. 6:a Britt-Marie 

Stensson. H50: 1:a Magnus Steen. U1D: 1:a Signe Davidsson. 2:a Liv Palmertz. H35: 2:a Felix 

Alnervik. 4:a Patrik Johansson. 8:a Klas Bogsjö. D12: 3:a Ebba Ranbro. 4:a Saga Palmertz. 8:a 

Linnea Stéen. H10: 3:a Elias Palmertz. 4:a Elis Olsson. 7:a Teodor Edman. H21: 3:a Erik 

Alnervik. H40: 3:a Andréas Palmertz. 4:a Jonas Norén. H65: 3:a Stig Johansson. U1H 3:a Lowe 

Palmertz. D35: 5:a Veronika Palmertz. H45: 8:a Mats Ranbro. H70: 9:a Roy Ovesson. 
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DM-Sprintstafett Skåne, Lunds OK, Sprint, den 27 maj, 103 deltagande lag  

DH12  

1:a Helsingborgs SOK 2: Kurt Sjöberg – Felicia Persson 

2:a Helsingborgs SOK 1: Elias Persson – Alma Kjellén 

4:a Helsingborgs SOK 5: Benjamin Davidsson – Ebba Ranbro 

5:a Helsingborgs SOK 4: Elias Palmertz – Linnea Stéen 

DH14 

1:a Helsingborgs SOK 1: David Persson – Saga Palmertz 

2:a Helsingborgs SOK 3: Alfred Kjellén – Elsa Wiberg 

6:a Helsingborgs SOK 2: Victor Ericsson – Sofia Edman 

DH21 

1:a Helsingborgs SOK 1: Julia Dahl – Oskar Cervin – Erik Alnervik – Sofie Petersson 

5:a Helsingborgs SOK 2: Linda Ranbro – Patrik Johansson – Felix Alnervik – Veronika 

Palmertz                                                                                                                                                                                 

6:a Helsingborgs SOK 3: Carin Stenberg – Anton Marmelid – Jonas Norén – Cecilia Krona 

 

High Chaparral-sprinten, Bredaryds SOK, Sprint, den 10 juni, 678 deltagare 

D40: 5:a Linda Ranbro. H45: 6:a Mats Ranbro. D12: 7:a Ebba Ranbro. H12: 10:a Kurt Sjöberg. 

H40: 11:a Jonas Norén. U2: 14:e Signe Ranbro. 17:e Oskar Ranbro.  

 

Motions-OL . . . . . . 

Breddgruppens motionsorienteringar har förutom deltagare från klubben även lockat till sig 

”utombys” orienterare samt även rena nybörjare som vill prova på orienteringssporten. 

Samlingsplatsen för de tre första arrangemangen har varit klubbstugan i Pålsjö medan för de 

resterande sex arrangemangen har man valt gräsplanen söder om Krematoriet. Bansträckningar i 

Pålsjö skog och utmed landborgen. 

 

Följande fem arrangemang har hitintills 

avverkats: 

- Lördagen den 28 april med 30 deltagare 

- Lördagen den 19 maj med 46 deltagare 

- Onsdagen den 13 juni med 58 deltagare. 

Helsingborgs SOK bildades den 13 juni 

1968 så denna Motionsorientering blev 

också en Jubileumsorientering där alla 

deltagare bjöds på specialdesignade tårtor 

i klubbens färger (röd – vit – blå) efter 

målgång. 

- Tisdagen den 19 juni med 36 deltagare 

- Tisdagen den 26 juni med 56 deltagare 

 

                 Jubileumstårta, röd                    Bild: Macke S 

 

Motionsorienteringen sköts i huvudsak av Erik Ahlström, Dennis Rudqvist och Hans Birgander. 

Då och då erbjuds dock speciellt utvalda 

klubbmedlemmar att delta i arrangemangen! 

 

 

 

Bilden: Dennis R och Hans B tar emot anmälan av 

             några nybörjare. 

 

 
                                 Bild: Macke S 
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Stamgästerna . . . . . . 

Den 16 maj bjöd Christina och Gert Olsson in Stamgästerna till Rävahallen på Söderåsens 

sydsluttning. Tuffa men fina banor i en hälig bokskog var det som erbjöds denna varma och 

soliga dag. Den kuperade terrängen sög både ”must” och koncentration ur ”åldringarna” varför 

orientering på sparlåga var ett måste på vissa banpartier. Långa banan mätte 4,2 km med 11 

kontroller och korta banan 3,0 km med 10 kontroller. Eftersnack och fikastund med tänd grill ute 

i det fria. 39 Veteraner deltog.    

 

Den 30 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 norr om Lärkesholmssjön. Det bjöds på fina banor och bra karta. 

Långa banan mätte 3,9 km med 14 kontroller och korta 2,5 med 9 kontroller. Med sol från en 

klarblå himmel och en termometer som visade närmare 25 än 20 grader var det efter genomfört 

lopp skönt att svalka av sig i den närbelägna Lärkesholmssjön. Sedvanlig fikastund med 

eftersnack. 48 Veteraner deltog.  

 

Den 13 juni var det Gun-Britt Falkman och Gunnel Wester som bjöd in Stamgästerna till 

Veteran-OL i Brekille. Veteranen fick här orientera med den erkänt fina Brekille kartan i handen.  

Trevliga banor med ideliga riktningsändringar och i ett härligt skogsparti erbjöds Veteranerna 

denna dag. Långa banan mätte 3,9 km med 15 kontroller och korta 2,4 km med 7 kontroller. 

Efter dusch i egen regi med ”vann” hemifrån vidtog den obligatoriska fikastunden.  

44 Veteraner deltog.  

 

Dagens Veteran-OL var avslutning på vårterminen. Höstterminen startar den 8 augusti då Sonja 

och Allan Hammar hälsar Stamgästerna välkomna till ett arrangemang i trakterna kring Klippan. 

 

Veckans bana . . . . . .  

Den trevliga träningsvarianten ”Veckans bana” pågår för fullt. Kartor finns i den svarta 

postlådan på förrådets vägg. Du lånar en karta – springer banan – och lämnar tillbaka kartan efter 

fullgjort löp. 

OBS! V.g. meddela Roy O, Macke S eller Patrik J om någon kontroll saknas eller om 

någon nålstämpel är ur funktion. Tackar på förhand!   

 

Naturpasset 2018 . . . . . .  

Årets Naturpasset pågår mellan den 29 april och 21 oktober. Naturpassetpaket finns att köpa hos 

Apoteksgruppen Helsingborg på Drottninggatan 14 och naturligtvis i vår klubblokal i Pålsjö. 

Kontrollpunkterna är i år utplacerade i Pålsjö skog och i Triangelskogen. 

 

Pålsjöterrängen . . . . . .  

Pålsjöterrängen, Helsingborgs naturskönaste löpartävling, arrangeras den 4 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 

 

Helsingborg Marathon . . . . . .  

Helsingborg Marathon löps i år den 1 september. Parallellt med ”Helmaran” löps även 

Halvmaraton, Stafett samt Kids Run. Information om loppen finns på:  

www.helsingborgmarathon.se 

 

Tjogetträning . . . . . .   

Oskar Cervin, tränings- och tävlingsgruppen, kallade till Tjogetträning måndagen den 18 juni. 

Delar av Stafett-DM banorna för H21 och H20 utgjorde dagens träning. En bra genomkörare 

inför kommande Tjoget. 

 

http://www.palsjoterrangen.hsok.se/
http://www.helsingborgmarathon.se/
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SKOF Föreningsledarträff . . . . . . 

SKOF:s Föreningsledarträff hölls i Husaren i Södra Rörum onsdagen den 23 maj. Träffen 

samlade 25 föreningsrepresentanter. Nedan följer undertecknads minnesanteckningar: 

 

Ungoteket 

- Information kommer till föreningarna via e-post 

 

Ungdomskommitté 

- Info om Sverige runt på 4 år 

 

Junior och Elitkommitté 

- Information om ”Kom i gång läger” 

 

Teknisk kommitté 

- Generationsväxlingen i kommittén går trögt 

- Söker tre nya ledamöter – en banläggare – två tävlingsledare / organisatörer / 

administratörer 

- Teknisk kommitté byter namn till Tävlingskommitté 

- Ärenden angående banläggarkort sköts numera av Lotta Linsefors, Lunds OK 

- Arrangör söks för DM i medeldistans och stafett år 2019 

- DM tävlingarna är de Skånska klubbarnas gemensamma ansvar 

 

Kart- och Markkommitté 

- Angående ”stoppdatum” för vårtävlingar. 1 maj alternativt 15 april. Vi kör på som vanligt 

d.v.s. 1 maj 

- Senast den 1 juni skall Kart- och Markkommittén ha besked angående hösttävlingarna. 

Besked om – Tävlingsområde – Arenans position – Beräknat antal deltagare 

- Angående anmälningsavgifterna fr.o.m. år 2019.  Förslag – sänkt avgift för 

Distriktstävlingar – höjd avgift för Nationella tävlingar 

- Vid anmälan efter sista anmälningsdatum och fram till och med tävlingsdagen får en 

tilläggsavgift om högst 50 % av anmälningsavgiften tas ut i öppna klasser. Gäller fr.o.m. 

tävlingssäsongen år 2019 

- Enligt SOFT:s förbundsmöte skall det fr.o.m. år 2019 införas ett nytt system angående 

arrangemangsavgift/tävlingsavgift. En jämförelse mellan nuvarande system och av SOFT 

beslutat system visar följande:  

SKOF:s snittutfall åren 2015-2017 noteras till 490 000 kronor. SKOF:s beräknade 

intäkter fr.o.m. år 2019 skulle bli 307 000 kronor. Differensen, d.v.s. mindre intäkter till 

SKOF, blir 183 000 kronor. (Differensen motsvarar Ungdomskommitténs budget). Skåne 

kommer att förlora på det nya systemet. Stockholm kommer att vinna på det nya systemet 

då de arrangerar närtävlingar med många deltagare 

 

Datagruppen 

- GDPR – vad gäller 

- Idrott on line – RF har gjort jobbet 

- Eventor – SOFT har gjort jobbet 

- Vad behöver föreningarna göra? – Info kommer till föreningarna – Gör upp en intern 

rutin 

 

Valberedningen 

- Förslag om rullande schema presenterades 

- Föreningarna föreslår en kandidat vardera till årsmötet 

 

OBS! Ovanstående är undertecknads minnesanteckningar. Protokoll med bilagor, bl.a. i Power 

Point, finns på SKOF:s hemsida 
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Brokig hundfästing 

Efter mötet informerade Jan-Eric Nelking om att han blivit biten av den fruktade fästingen 

Brokig hundfästing vilket resulterade i en tids stelhet i hela kroppen. Var och när Jan-Eric blivit 

biten visste han inte men sannolikt ej i samband med orientering.   

 

Fruktad fästing hittad i Skåne . . . . . . 

Tre exemplar av brokig hundfästing har hittills 

hittats i Skåne. Fästingarna som ursprungligen 

kommer från Polen och Baltikum bär på ett 

fyrtiotal olika sjukdomar för vilka vaccin ännu 

saknas. 

Det är i Falsterbo, på Kullen och i Tomelilla 

som exemplar av den fruktade fästingen 

hittills har hittats. Fästingarna tros ha kommit 

hit via flyttfåglar från Centraleuropa och det 

varmare klimatet gör att de nu kan överleva 

även på våra breddgrader. 

 

Bilden: Brokig hundfästing 

(OBS! Exemplaret på bilden har ej, enligt EU-

förordningen GDPR, tillfrågats angående 

publiceringen)                 Bild: Anders Lindström 

 

Något större fog för oro finns dock inte i dagsläget, enligt Anders Lindström, forskare vid 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Den är fortfarande så oändligt mycket sällsyntare än 

den vanliga fästingen som också bär på allvarliga sjukdomar. Så i sig är inte fynden oroande, 

däremot ser vi en utveckling där både främmande fästingar och myggor etablerar sig här till följd 

av klimatförändringarna och det är oroande, säger han. 

  

Den brokiga hundfästingen, som Sveriges Radio var först att rapportera om, har förutom i Skåne 

även hittats i flera exemplar i Danmark, bland annat på en avliden schakal som togs för en räv 

och som sköts av misstag. I pälsen på schakalen hittade man massor av fästingar som kröp runt, 

berättar Anders Lindström. 

 

Fästingen, vars latinska namn är Dermacentor reticulatus, befaras bära på ett fyrtiotal olika 

sjukdomar och parasiter, däribland en malarialiknande parasit som ger hundar sjukdomen 

babesios och som kan vara dödlig. 

Fästingen bär även på sjukdomen Rickettsia raultii som tillhör fläcktyfusgruppen och som 

orsakar ett svårläkt sår där huden blir svart och dör där fästingen bitit sig fast. Dessutom kan den 

ge feber och svullna lymfkörtlar. 

I dagsläget finns inget vaccin mot dessa sjukdomar och vanlig antibiotika biter inte. I stället 

krävs bredspektrumantibiotika, skriver Sveriges Radio. 

 

Tyvärr är det nästan en övermäktig börda som läkare och annan sjukvårdspersonal har nu när de 

ska kunna skilja på alla de här olika mikroorganismerna som kan orsaka sjukdom hos människor. 

De kommer nya arter hit hela tiden, berättar professor Thomas Jaenson vid Uppsala universitet, 

till nyhetskanalen.  

 

Den brokiga hundfästingen känns igen genom sin blanka rödvitrutiga ryggsköld och finns i 

torrare miljöer än vad vi är vana vid att hitta den svenska fästingen.  

De exemplar som hittills hittats har funnits i miljöer där vi vanligtvis inte hittar fästingar. På 

Kullen fanns den i ett grustag och i Falsterbo i strandvassen, säger Anders Lindström.  

 

Artikel hämtad från Lokaltidningen och skriven av Sanna Hjalmarsson. 
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Jubileumströja . . . . . . 

Med anledning av HSOK:s 50-års jubileum tog 

Jubileumskommittén fram en modern retro tröja designad 

av Mathias Persson.    

Den stora loggan centralt placerad symboliserar 1960- 

och 1970 talet. På ryggen finns texten Hälsingborg med ä.   

Tiden före år 1912 stavades Helsingborg med e. År 1912 

beslöt staden att övergå till stavning med ä. År 1970 

beslöt stadsfullmäktige att återgå till stavning med e och 

från och med den 1 januari 1971 stavas Helsingborg 

med e.  

 

Tävlingströjor liknande vår retro tröja fanns redan på 1950 talet. Här kan jag inte låta bli att visa 

Tyringe SOS (Skid- och Skridskosällskap) ishockeylag från tidigt 1950 tal. Tröjorna är röda med 

ett vitt band över bröst och överarm och med klubbmärket centralt placerat. Den stora skillnaden 

är att ishockeyspelarnas tröjor var ”hemmastickade”. Även klubbmärket var av typen hemslöjd.  

 

 

 

Bilden:  

Tyringe SOS ishockeylag tidigt 

1950-tal.  

På den tiden var det bara 

brandkåren samt en och annan 

motorcyklist som bar hjälm.  

 

 

 
Bild: Tyringe SOS 

 

O-Ringen 2018 Höga kusten . . . . . .  
När detta skrivs, den 30 juni, har 14 231 orienterare anmält sig till O-Ringen 2018. Av dessa är 

48 HSOK:are.  

HSOK-löparna önskas lycka till i Örnsköldsvik med omnejd! 

 

Och så till sist . . . . . . 

Vid årets Sprint-DM i regi av Lunds OK stämplade Jan-Eric Nelking H85 och vår egen Rune 

Isaksson H90 samtidigt vid sista kontrollen. Efter stämpling bar det iväg mot mål, med en för 

herrarnas ålder imponerande farthållning, och de båda löparna passerade mållinjen ungefär 

samtidigt. 

Efter målgång hördes följande: 

Jan-Eric: - ”Rune, du är ju lika snabb som jag!” 

Rune: - ”Du menar alltså att du är lika snabb som en 93-åring!” 

 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . . 

Nästa nummer av Prégen utkommer den 3 september 2018.  

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@telia.com 

mailto:macke.selander@telia.com

