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Coronaviruset . . . . . .  

På Helsingborgs SOK:s hemsida finns information 

angående föreningens hantering av Covid-19. 

Informationen uppdateras regelbundet.  

 

 

Helt kort om klubbens hantering av Covid-19 . . . . . .  

Ungdomsgruppen 

I avsikt att inte vara för många på en och samma plats genomför Ungdomsgruppen sina 

torsdagsträningar vid tre olika samlingsplatser. Alla aktiviteter sker utomhus. 

 

Senior- och Juniorgruppen 

Måndagsträningarna med fokus på löpstyrka och kondition samt inslag av orientering pågår i 

sedvanlig ordning. Alla aktiviteter sker utomhus. 

 

Samverkan OL-Nordväst 

Ingående klubbar har delats upp i två grupper som tränar tisdagar respektive onsdagar. Vid 

lördagsträningarna är det förmiddag respektive eftermiddag som gäller. Alla aktiviteter sker 

utomhus. 

 

Veteranerna 

Stamgästernas veteranorienteringar i nordvästra Skåne fortgår med vissa justeringar. Ingen 

omklädning och dusch inomhus. Efterföljande aktivitet sker utomhus. 

 

Veckans bana 

Veckans bana pågår som vanligt. 

 

Klubbstugan 

- Används endast i begränsad omfattning. 

- Handdukar är borttagna från de gemensamma toaletterna. Papper eller egen handduk 

används. 

- Uthyrning sker endast till klubbmedlemmar.  

 

 

http://www.hsok.se/
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Riktlinjer för minskad spridning av Corona viruset . . . . . .  

Svenska Orienteringsförbundet, SOFT, konstaterar att maxtaket om 50 personer inte är någon 

rekommendation, det är ett beslut som är straffbart att bryta mot. 

 

SKOF informerar . . . . . .  
Skånes Orienteringsförbund, SKOF, ser det som viktigt att hålla igång verksamheten så gott det 

går, och speciellt verksamhet för barn och unga. Frisk luft, motion och att göra det man tycker är 

roligt kan vara nog så angeläget i en tid som denna. Orientering har fördelen av att vara en idrott 

som bedrivs utomhus och utan kroppskontakt. Genom att ta bort moment som innebär att 

människor vistas fysiskt nära varandra, samt att säkerställa möjlighet till god handhygien finns 

det goda möjligheter att bedriva orienteringsverksamhet i sitt närområde. 

Har man minsta symptom på sjukdom ska man ovillkorligen stanna hemma. Detta gäller både 

tävlande och funktionärer.  

 

O-Ringen Uppsala flyttas till år 2021 . . . . . .  

Den 15 april meddelades följande angående O-Ringen Uppsala:   

Vi måste tyvärr meddela att O-Ringen Uppsala inte kommer att kunna genomföras i sommar, 

istället skjuts det fram till 25-31 juli 2021. Detta beror naturligtvis på den pågående 

Coronapandemin som gör det omöjligt att säkerställa att vi kan genomföra ett så stort 

arrangemang nu i sommar. 

Din anmälan flyttas vidare i sin helhet och vi välkomnar dig till O-Ringen Uppsala 2021, vi 

ser fram emot att dela glädjen med dig då! 

 

Unionsmatchen 2020 inställd . . . . . .  

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

Västergötland samt de norska kretsarna Akershus og Oslo, Buskerud, Östfold och Mjøs fick 

tyvärr ställas in. Tävlingen skulle i år arrangeras av de norska klubbarna Gjø-Vard OL och OL 

Toten-Troll.  

 

Ungdomar tillhörande klasserna D14, H14, D16 och H16 är de som tävlar i den årligen 

återkommande Unionsmatchen. 

 

KM Dag-OL inställt . . . . . .  

KM i Dag-OL som skulle arrangeras tisdagen den 19 maj fick tyvärr ställas in. Nytt datum 

meddelas senare. Sedvanlig OL-Nordväst träning med restriktioner genomfördes dock denna 

dag.  

 

Tre Skåningar och En Dansk inställt . . . . . .  

Årets Tre Skåningar och En Dansk, som vi skulle arrangera den 26-28 

juni, är på grund av rådande omständigheter inställt.  

 

Datum för nästa års arrangemang är den 18-20 juni. 

 

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 eller Patrik J om någon kontroll 

saknas eller om någon nålstämpel är ur funktion. Tackar på 

förhand!   
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Samverkan OL-Nordväst . . . . . . Ungdomsträningar . . . . . .  

Folkhälsomyndighetens bestämmelse om en maxgräns på 50 personer vid allmänna 

sammankomster har medfört att styrgruppen i OL-Nordväst beslutat att dela upp klubbarnas 

träningar enligt följande: 

Grupp 1:  

Helsingborgs SOK, FK Boken och OK Kompassen. Tränar tisdagar i jämn vecka och onsdagar i 

udda veckor. 

Grupp 2: 

Hjärnarps OL och Örkelljunga FK. Tränar onsdagar jämn vecka och tisdagar udda veckor. 

 

Följande träningar återstår: 

26 maj tisdag Lärkesholm Ö OL-Intervaller ÖFK ÖFK 

30 maj lördag Pålsjö Ungdomstävling HSOK HSOK 

02 juni tisdag Hyllstofta/Lycke  OKK OKK 

09 juni tisdag Örahult Kurvbild FKB FKB 

 

Samverkan OL-Nordväst . . . . . . Teknikträning . . . . . .  

Den 31 mars respektive den 1 april stod teknikträning på programmet. Platsen var Skoghagahus 

och träningen bestod i att öva på att växla mellan olika moment som kurvbild – kontrollplock – 

korridor – kompass – helhet/vägval.  

En givande träningsform designad Fredrik Nilsson! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 4 av 10 

 

Klubbkläder . . . . . .  

Anton Marmelid meddelar att HSOK:s nuvarande avtal med Trimtex löper ut nu till hösten. Av 

denna anledning har en grupp bestående av – Felix Alnervik, Andreas Palmertz, John Oscarsson, 

Elsa Wiberg och Alfred Kjellén – bildats för att studera utbudet på marknaden. Förutom Trimtex 

har kontakt etablerats med Noname, Bagheera och True Story.  

Målsättningen är att få tillgång till ett antal plagg för provträning och utvärdering innan beslut tas 

angående HSOK:s huvudleverantör av tävlingskläder. 

 

Profilkläder . . . . . . HSOK-Keps . . . . . .  

Undertecknad föreslog för ett år sedan (i Prégen 2019-2) att klubben utökar sitt sortiment av 

profilkläder med en HSOK-keps enligt nedanstående bilder. Responsen från medlemmarna var 

inte speciellt imponerande då ingen, absolut ingen, hörde av sig. Jag försöker därför en gång till! 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna: HSOK-Keps på modell från ”Påarps Modellagentur u.p.a”.   

 

Föreningen Idrottsarkivet, FIA, Årsmöte . . . . . .  

Tisdagen den 3 mars höll Föreningen Idrottsarkivet årsmöte i Idrottsmuseets lokaler i Idrottens 

Hus. Som mötesordförande för årsmötet valdes hedersmedlemmen i FIA Kjell-Arne Welin och 

som sekreterare utsågs Sten Nilsson.  

 

Till ordförande för FIA omvaldes Tommy Ebersjö. Till styrelseledamöter på två år valdes Leif 

Berg, Kjell Boman, Sixten Forssman, Gerth Hellstrand, Bo Johnsson och Berne Sten. Rolf 

Nilsson nyvaldes på två år. Kvarstående styrelseledamöter på ett år är Lars-Olle Andersson, Per 

Bjärbo, Christer Fermvik, Walle Holmberg, Sten Nilsson och Olle Pålsson. Tre nya adjungerade 

till styrelsen presenterades: Fia Nilsson, Hans Carell och Mats Ekberg. 

 

Till årets idrottare 2019 utsågs bowlaren Sandra Andersson, Spader Dam. Sandra var den första 

svenskan att ta en titel på den amerikanska proffstouren. Vidare har hon tagit ett VM-brons 

individuellt och ett VM-silver i femmannalag.  

 

Helsingborgs Gymnastikförbunds stipendium till välförtjänt ungdomsledare inom gymnastiken 

tilldelades Stephanie Ellingsen, Gymnastikföreningen Hoppet i Gantofta och William Ossvall, 

Hittarps Gymnastikförening.  

 

Stipendiet till lovande ungdom inom motorsporten tilldelades Daniel Andersson, 17 år. Daniel är 

lovande inom bilracing. 
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Skånes Skidförbund . . . . . .  

Torsdagen den 31 oktober 2019 höll Skånes Skidförbund årsmöte på Hotel Statt i Hässleholm. 

Till årsmötesordförande valdes juristen Christer Pallin och till sekreterare utsågs Christer 

Ljungdahl, Hjärnarps OL. 

Ur protokollet saxas följande: 

- Till ordförande för ett år omvaldes Nils-Arvid Olofsson. 

- Till styrelseledamöter för två (2) år nyvaldes Carina Hammarstrand, FK Snapphanarna – 

Mattias Wrangtorp, IFK Helsingborg – Christer Ljungdahl, Hjärnarps OL (vice 

ordförande och sekreterare).  

- Till styrelseledamöter för ett (1) år nyvaldes Thomas Johansson, Örkelljunga FK (kassör) 

och Fredrik Johnsson, Härlövs IF. 

- Till ordförande i valberedningen valdes Per 

Gunnarsson. 

- Till ledamöter i valberedningen valdes Tina 

Henriksson och Lars Lindborg. 

- Föreliggande förslag till verksamhetsplaner 

och budget antogs efter diskussioner av 

mötet. Diskussionerna som föregick 

antagandet av verksamhetsplanerna skickas 

med till nya styrelsen att ha som 

arbetsunderlag. 
           Teckning: Martin Frohm 

Stamgästerna . . . . . .  

Den 1 april var det så dags för Ingrid och Ingvar Olofsson att arrangera Veteranorientering på 

den nyritade Skoghagahus-kartan. Träffsäker samlingsplats var skjutbanan i Össjö. Trevliga 

banor i en härligt kuperad terränglåda. Långa banan mätte 3,8 km med 15 kontroller och korta 

2,7 km med 9 kontroller. Omklädning, dusch och fika företogs utomhus 

39 Veteraner deltog.  

 

Den 16 april, en torsdag för omväxlings skull, arrangerade Gert Olsson Veteranorientering i 

Tockarp. Samlingsplatsen var ortens sågverk som denna dag ”spånsrade” orienteringssporten. 

Banorna var klurigt strängade i ett fint skogsområde. Långa banan mätte 4,0 km med 16 

kontroller och den korta 2,1 km med 9 kontroller. Dusch och mysig fika utomhus. 

50 Veteraner deltog.  
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Den 22 april besökte Veteranerna Söderåsens nordvästra spets. Samlingsplatsen var 

Friluftsfrämjandets stuga i Björnås där Anders Henriksson, Laila och Nils Persson stod för 

arrangemanget. I detta förnäma skogsområde hade banläggaren strängat två trevliga banor. 

Långa banan mätte 4,1 km med 16 kontroller och den korta 3,1 km med 12 kontroller. Inga 

björnar i sikte denna dag men två av kontrollerna låg hotfullt nära ”Rävastenen”. Sedvanlig fika 

utomhus med sol från en klarblå himmel.  

50 Veteraner deltog. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 29 april besökte Veteranerna Örkelljunga där Gull och Bo Svensson stod för arrangemanget. 

Samlingsplatsen var strax nordost om samhället där Industrigatan ”slutar”. I ett lite klurigt 

skogsområde hade värdparet strängat två trevliga banor där det gällde att vara noggrann med 

orienteringen. Långa banan mätte 4,1 km med 14 kontroller och den korta 2,7 km med 10 

kontroller. Efter fullgjort löp vidtog obligatorisk fikastund utomhus.  

51 Veteraner deltog.  

 

Den 13 maj bjöd Christina och Gert Olsson in Stamgästerna till Rävahalla på Söderåsens 

sydsluttning. Skogssprint stod denna dag på programmet. Banorna, som bestod av tre slingor 

med ”bo”, var strängade i en detaljrik bokskog. Långa banan mätte 3,5 km med 21 kontroller och 

korta banan 2,1 km med 13 kontroller. Eftersnack och fikastund med tänd grill ute i det fria.   

51 Veteraner deltog.   
 

HSOK VårSprint Cup . . . . . .  

Breddgruppen arrangerade under maj månad en ”Intern Sprint Cup” med tre etapper. Endast 

medlemmar i HSOK tilläts delta. Etapperna var förlagda till Rydebäck, Rosengården och Laröd.   

Se resultat på sidorna 9 och 10. 

 

Banläggarkurs . . . . . .  

Tommy Peterson, vår banläggare och kartritare, meddelar att det under våren hållits en 

banläggarkurs i klubbens regi. Följande klubbmedlemmar erhöll ”Banläggarkort 1”: 

Hans Birgander, Veronika Palmertz, Erik Ahlström, Carin Stenberg, Andreas Blomqvist, Anton 

Marmelid och Stig Johansson. Grattis banläggare! 
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Ungdomsgruppen . . . . . .  

Från Ungdomsgruppen meddelas följande aktiviteter: 

 

Sommarlovskatalogen 

HSOK erbjuder ungdomar möjligheten att prova på orientering under två dagar, onsdag och 

torsdag, tre timmar per dag under veckorna 25, 26 och 27.  

Till dags dato har 30 ungdomar anmält sig. 

 

Nybörjarkurs 

Nybörjarkurs i orientering för barn hölls i Pålsjö den 2, 16 och 23 april. Av kursens 11 deltagare 

valde 9 att fortsätta med orientering och bli medlemmar i HSOK. 

 

 

 

 

 

 

Bilden: 

Nybörjarkursens final, 

tävlingsdags 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Städdag 

Tjugonio (29) HSOK-ungdomar deltog i städdagen ”I Love Helsingborg” i maj månad. 

Ungdomarnas städarbete genererade en hel del pengar i klubbkassan. 

Tack ungdomar! 

 

Skolorienteringen . . . . . .  

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

överenskommelse mellan Fritidsförvaltningen i Helsingborg och Helsingborgs SOK att 

idrottslärarna via HSOK:s hemsida kan ladda ner och printa ut kartor i egen regi kvarstår.  

 

HSOK erbjuder skolorna följande: 

- Kartor med 20 inritade kontroller som i terrängen är utmärkta med en röd/vit stolpe och 

numrerade 1 – 20.  
- Kartor med inritade banor. 23 olika varianter. 

- Kartor utan inritad bana med möjlighet för idrottsläraren att skapa något eget. 

- Kontrollstolparna sitter ute i terrängen under tiden 2020-03-01 – 2020-11-13.  

 

Roy Ovesson, Tommy Peterson och Patrik Johansson är de som håller i skolorienteringen 

 

Helsingborg Marathon . . . . . .  

Enligt hemsidan arrangeras Helsingborg Marathon lördagen den 5 september. Parallellt med 

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

www.helsingborgmarathon.se 

 

http://www.helsingborgmarathon.se/
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Anna Hermansson . . . . . . fyller 96 i år . . . . . . 

Anna Hermansson växte upp i Prättingberg, en by söder om 

tätorten Delsbo i Hudiksvalls kommun. Anna var näst yngst 

i en syskonskara på fyra flickor. Då avståndet till närmsta 

skola var långt, mycket långt, gick hon i skolan endast 

varannan dag. 

 

Under skolåren jobbade Anna som lillpiga på granngården 

Håkas. Vid en sommarkurs på Forsa folkhögskola fick hon 

möjlighet att passa små barn och intresset för vårdyrket 

väcktes. Efter folkhögskolan sökte Anna in till Sidsjöns 

mentalsjukhus i Sundsvall där hon utbildade sig till 

mentalskötare.     Anna H och Patrik J 

         

Anna kom ner till Helsingborg i slutet på 1940-talet och började arbeta som mentalskötare på  

Sankta Maria sjukhus.  

(Sankta Maria sjukhus fungerade som ett mentalsjukhus från invigningen år 1927 till år 1997 då 

verksamheten avvecklades. I samband med avvecklingen bytte området namn till Maria Park och 

byggnaderna innehåller nu bostäder, kontorslokaler samt ett antal skolor). 

 

Att alltid komma i tid till jobbet, oavsett väder och vind, var något som kännetecknade Anna. 

Cykel var det transportmedel hon oftast använde men hon sprang också när hon kände för det.  

Stränga vintrar med kyla och snö var inget hinder utan en möjlighet att ta fram skidorna och i 

elegant klassisk stil ta sig till arbetsplatsen. 

 

På det idrottsliga planet kom Anna tidigt i kontakt skidsporten. Orten Delsbo är ju känd för sina 

duktiga skidåkare. Under skolåren var hon oslagbar i skidspåren. Inte ens den bäste av pojkarna 

kunde slå henne. Anna kallades för ”Brentes Ollas Anna pöjken” då hon tränade och lekte mest 

med pojkar. 

 

När Anna studerade i Sundsvall kom hon i kontakt med orienteringssporten varför hon som 

nyinflyttad Helsingborgare sökte sig till FK Kärnan (senare OK Kärnan). FK Kärnan hade 

många duktiga utövare i både orientering och längdåkning på skidor. Det var i denna idrottsmiljö 

som Anna träffade maken Bertil.  

 

Under 1950-talet sågs hon stiga högst upp på prispallen vid skånska skidtävlingar. I orientering 

är Anna distriktsmästare men då tävlandes för Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb. 

(Helsingborgs SOK bildades år 1968 efter en sammanslagning av OK Kärnan och IFK 

Helsingborgs orienterare). Anna har deltagit i O-Ringen trettio gånger och hon har tillsammans 

med Edit Borg sprungit hem en bronsmedalj i stafett vid RM för Veteraner. (RM står för Riks 

Mästerskap. Idag är benämningen SM).  

 

Anna är känd som en äkta skogsmänniska. Vid årstider för bär- och svampplockning kom hon 
oftast hem med korgen full när andra kom hem tomhänta. Alla hennes tio barnbarn har i 

omgångar besökt familjens stuga vid Eket där det förutom spel och lek blivit intressanta besök i 

närliggande skog. Anna har tagit barnen till platser i skogen där de kunnat se både älg och rådjur. 

 

Många av barnbarnen är duktiga idrottare inte minst inom orienteringssporten. Mest 

framgängsrik just nu är Viktor Larsson som tog en silvermedalj i stafett-VM i Mountainbike-

orientering (MTBO) år 2018. Vidare har han cyklat hem SM-medaljer åren 2018 och 2019.  
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Framlidne maken Bertil drev under många år Hermanssons 

Conditori på Hjälmshultsgatan i Helsingborg. En av 

konditoriets specialiteter var hallontårtor. Skulle det bjudas 

på ett finare kaffekalas med tårta var det ”Hermanssons 

hallontårta” som gällde!    

 

 

 

                       Hallontårtan, en klassiker 

Resultat från OL tävlingar . . . . . . 

 

HSOK VårSprint Cup, Etapp 1, Intern tävling, Rydebäck, den 4 maj, 66 deltagare 

Ungdom D Lätt 

1:a Liv Palmertz. 2:a Emma Olsson. 3:a Signe Ranbro. 

Ungdom H Lätt 

1:a Oskar Ranbro. 2:a Vilgot Bering. 3:a Vidar Brandtsfridh. 

Ungdom D Medel 

1:a Agnes Persson. 2:a Signe Davidson 

Ungdom H Medel 

1:a Albin Ekstén. 2:a Albert Kylmä. 3:a Wilhelm Bergkvist. 

Ungdom D Svår 

1:a Saga Palmertz. 2:a Alma Kjellén. 3:a Sofia Edman. 

Ungdom H Svår 

1:a Jakob Bogsjö Jensen. 2:a Kurt Sjöberg. 3:a Esben Bogsjö Jensen. 

Damer Kort 

1:a Christine Ekstén. 2:a Linda Ranbro. 3:a Caroline Lindström. 

Herrar Kort 

1:a Pär Ericsson. 2:a Rickard Nisses-Gagnér. 3:a Rolf Gustafsson. 

Damer Lång 

1:a Felicia Persson. 2:a Julia Alnervik. 3:a Thea Bökman. 

Herrar Lång 

1:a John Oskarsson. 2:a Patrik Johansson. 3:a Felix Alnervik. 

 

HSOK VårSprint Cup, Etapp 2, Intern tävling, Rosengården, den 11 maj, 69 deltagare 

Ungdom D Lätt 

1:a Signe Ranbro. 2:a Liv Palmertz. 3:a Emma Olsson. 

Ungdom H Lätt 

1:a Felix Nisses-Gagnér. 2:a Oskar Ranbro. 3:a Vilgot Bering. 

Ungdom D Medel 

1:a Agnes Persson. 2:a Maja Kylmä. 3:a Signe Davidsson. 

Ungdom H Medel 

1:a Olle Olsson. 2:a Albin Ekstén 3:a Albert Kylmä.  

Ungdom D Svår 
1:a Alma Kjellén. 2:a Ebba Ranbro. 3:a Saga Palmertz. 

Ungdom H Svår 

1:a Esben Bogsjö Jensen. 2:a Jakob Bogsjö Jensen. 3:a Elias Persson. 

Damer Kort 

1:a Linda Ranbro. 2:a Christine Ekstén. 3:a Cecilia Brandtsfridh.  

Herrar Kort 

1:a Pär Eriksson. 2:a Rolf Gustafsson. 3:a Dag Lewis-Jonsson. 

Damer Lång 

1:a Felicia Persson. 2:a Julia Alnervik. 3:a Thea Bökman.  

Herrar Lång 

1:a John Oskarsson. 2:a Patrik Johansson. 3:a Oliver Malmkvist. 
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HSOK VårSprint Cup, Etapp 3, Intern tävling, Laröd, den 19 maj, 69 deltagare 

Ungdom D Lätt 

1:a Signe Ranbro. 2:a Emma Olsson. 3:a Liv Palmertz. 

Ungdom H Lätt 

1:a Oskar Ranbro. 2:a Vilgot Bering. 3:a Olle Sjöberg. 

Ungdom D Medel 

1:a Agnes Persson. 2:a Maja Kylmä. 3:a Ebba Lohav. 

Ungdom H Medel 

1:a Albin Ekstén. 2:a Teodor Edman. 3:a Albert Kylmä. 

Ungdom D Svår 

1:a Saga Palmertz. 2:a Ebba Ranbro. 3:a Alma Kjellén. 

Ungdom H Svår 

1:a Esben Bogsjö Jensen. 2:a Jakob Bogsjö Jensen. 

Damer Kort 

1:a Linda Ranbro. 2:a Christine Ekstén. 3:a Ingrid Ovesson. 

Herrar Kort 

1:a Pär Ericsson. 2:a Rolf Gustafsson. 3:a Dag Lewis-Jonsson. 

Damer Lång 

1:a Julia Alnervik. 2:a Felicia Persson. 3:a Sandra Lejonberg. 

Herrar Lång 

1:a John Oskarsson. 2:a Felix Alnervik. 3:a Andréas Palmertz.  

 

 

De gripna släpptes . . . . . .  

Polisen meddelade: ”De gripna släpptes utan förhör.” 

En upprörd skåning: ” Men varför skulle di släppas just här, utanför Höör!” 

 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . . 

Nästa nummer av Prégen utkommer den 6 juli 2020.  

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@gmail.com 

mailto:macke.selander@gmail.com

