
Sida 1 av 11 

 

    

 
Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb, Dag Hammarskjölds väg 11, 254 33 HELSINGBORG, www.hsok.se   

Nr 3 År 2020 Årgång 7 Utgivningsdatum 6 juli 2020 

Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
 

Ordförande Dennis Rudqvist . . . . . . vs . . . . . . Radio P4 Malmöhus . . . . . . 

Tisdagen den 7 juli, preliminärt vid 11-tiden, kommer vår ordförande Dennis att bli intervjuad av 

reportern Jesper Cederstrand på Radio P4 Malmöhus. Det är ”Hitta ut” projektet som står på 

dagordningen.                         

 

Coronaviruset . . . . . .  

På Helsingborgs SOK:s hemsida finns information angående föreningens hantering av Covid-19. 

Informationen uppdateras regelbundet.  

 

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.  

 

Älgots Cup och Ungdomsstafetten . . . . . .  

Arrangemangsgruppen meddelar följande: 

Den 3-4 oktober arrangerar HSOK, tillsammans med IS Kullen, en tävlingshelg på Kullaberg. 

Älgots Cup löps på lördagen och Ungdomsstafetten på söndagen. På söndagen arrangeras 

dessutom Kullamannens kamp, en individuell tävling för ”alla andra” orienterare. 

Älgots Cup och Ungdomsstafetten är traditionell avslutning på ungdomarnas tävlingssäsong. 

Arrangemanget har dessutom övernattning och fritidsaktiviteter på programmet.   

Mycket uppskattat! Men personalkrävande! 

Givetvis gäller ovanstående under förutsättning att Folkhälsomyndigheten ger sitt tillstånd med 

tanke på Coronaviruset. Arrangemangsgruppen ber dock klubbmedlemmarna att lämna utrymme 

i kalendern den 3-4 oktober. Funktionärer behövs för att ro arrangemanget i hamn. 

 

Tävlingsarrangemangen är bland våra viktigaste inkomstkällor och möjliggör stora delar av 

klubbens verksamhet.  

http://www.hsok.se/
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Vilda djur i Klubbstugan . . . . . .  

När Roy O och Rolf G besökte klubbstugan söndagen den 7 juni såg det först ut som om det varit 

inbrott. Men Icke!  

En mård med tre ungar hade inrett ett bo i utrymmet ovanför samlingslokalens innertak. 

Sannolikt har ungarna fötts i klubbstugan och nu växt till sig och blivit så stora att innertakets 

plattor ej höll för trycket. Söndriga takplattor och djurspillning låg på golvet i samlingslokalen. 

Även i taket ovanför styrelserummet fanns det djurspillning. Rejäla gnagmärken fanns bl.a. i 

bastun och i herrarnas dusch.  

Helsingborgs stads skyddsjägare tillkallades och ”tog hand” om mårdarna. Sanering har utförts 

av ett företag med specialkunskaper i ämnet. Vidare har defekta takplattor bytts ut. 

  
   Innertak i samlingslokalen                               Bastu                                              Herrarnas dusch                                                   

 

Bilder: Rolf G 

 

Några ord om mård . . . . . .  

Mård (Martes martes) är ett skogslevande mellanstort rovdjur i 

familjen mårddjur som förekommer i större delen av Europa och 

delar av västra Asien. Mården ska inte blandas samman 

med mårdhunden, där den senare inte är ett mårddjur utan ett 

hunddjur. 
                                         Mård 

Mårdens päls är mörk, brun eller brungrå med en ljus gulvit haklapp och den har en yvig 

svans. En fullvuxen mård mäter 35–58 centimeter, därtill kommer svanslängden på 16–28 

centimeter. Variationen mellan olika populationer är ganska stor. Vikten ligger på 1,5–2,2 

kilogram för hanen och 0,9–1,5 kilogram för honan.  

Vinterpälsen är tjockare och mera silkeslen än sommarpälsen. Dessutom är fötternas sulor täckta 

med päls under vintern. Mården har doftkörtlar vid buken och analkörtlar. Långa klor hjälper 

arten när den klättrar i träd.  

I Sverige förekommer den i skogar över hela landet förutom på Gotland. I Sverige finns 

uppskattningsvis knappt 100 000 mårdar (år 2009). Arten förekom i Sverige 

under vikingatiden vilket indikeras av att ben från djuret hittats i Svarta jorden i Birka.  
 

Mården lever av gnagare, ekorre, hare, fågelägg, insekter och bär. Den hamstrar också fågelägg 

under sommaren för att äta senare, och när det är ont om föda äter den även as. Mården är 

skicklig klättrare men föredrar trots det att vistas på marknivå. Mården trivs bäst i varierad, 

gammal skog där tillgången på föda är stor. Mården undviker öppna ytor och jagar inte på öppna 

fält, eftersom risken för predation är större där. 

Mården har många bon i sitt revir. Det är främst håligheter i träd, dessutom används övergivna 

bon av andra djur eller bergssprickor som daglegor. Under vintern uppsöker mården ibland 

jordhålor. Individerna är främst aktiva mellan skymningen och gryningen. Varje individ har ett 

revir som markeras med avföringshögar och körtelvätska. Utanför fortplantningstiden lever de 

ensamma. (Vikipedia) 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rovdjur
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rddjur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asien
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rdhund
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rtel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vikingatiden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svarta_jorden,_Bj%C3%B6rk%C3%B6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Birka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekorre
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harar_(sl%C3%A4kte)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kadaver
https://sv.wikipedia.org/wiki/Predation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Revir
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Samverkan OL-Nordväst . . . . . .  

Vid styrgruppens möte den 1 juni fattades en överenskommelse om en fortsättning av Projekt 

OL-Nordväst. Ett nytt avtal som gäller för hela år 2021 är på plats. En ny ansvarsfördelning 

beslutades viken innebär att HSOK står för 36 % av kostnaderna 

 

Den första civila orienteringstävlingen i Skåne . . . . . .  

Den första civila orienteringstävlingen i Skåne arrangerades i Helsingborg år 1921 av IS Göta. 

Startpunkten var Magnus Stenbocks staty i centrala Helsingborg. Banan gick sedan via Pålsjö 

skog upp till målet på Skånska Husarregementets övningsområde på Berga. 

 

Ovanstående är kanske något för Arrangemangsgruppen att fundera på. Ett 100-års jubileum i 

Helsingborg borde ge uppmärksamhet och PR för orienteringssporten. 

 

Tre Skåningar och En Dansk . . . . . .   

Tre Skåningar och En Dansk som vi skulle arrangerat den 26, 

27 och 29 juni fick tyvärr ställas in på grund av Coronaviruset. 

Vädermässigt skulle årets arrangemang blivit soligt och varmt. 

På fredagen var det sol från en klarblå himmel och termometern 

visade kring 30-gradersstrecket. Sol men några grader lägre 

temperatur var det under resterande tävlingsdagar. Det 

obligatoriska regnet kom först några minuter före kl. 14 på 

söndagseftermiddagen men då är ju tävlingen avslutad. 

 

Hur det hela började 

Torbjörn Lage med många års engagemang i klubben som suppleant, ordförande och vice 

ordförande hade en tid gått och grunnat på att arrangera en flerdagarstävling med de två HSOK 

klubbarna Helsingborgs SOK och Helsingørs SOK.  

Planerna tog fastare form och tanken var att starta Etapp 1 på fredagskvällen med en tävling i 

parkterräng i Helsingborg. Etapp 2 på lördagsmorgonen i Helsingørs utkanter och med möjlighet 

för de tävlande till lite turistande ”utomlands”. Etapp 3 på lördagskvällen i Helsingborg och 

slutligen Etapp 4 på söndagsförmiddagen i Helsingborg. 

Arbetsnamnet på arrangemanget var ”Tre Skåne och en Gammeldansk” men av alkoholpolitiska 

skäl späddes namnet ut till ”Tre Skåningar och En Dansk”.  

 

Danskarna var inte svåra att övertala och år 1998 var det dags för första ”Tre Skåningar och En 

Dansk”. Det blev succé direkt trots uruselt väder. Många var de tävlande som spontant bad oss 

att detta måste upprepas nästa år! Och så blev det! 

Engagemanget från klubbmedlemmarna sida har varit och är fortfarande omfattande. Fram till år 

2010 var söndagen i midsommarhelgen vikt för vår personalkrävande Loppmarknad i Koarp. Att 

klubbmedlemmarna solidariskt ställt upp i båda arrangemangen är 

imponerande. ”Tre Skåningar och En Dansk” arrangeras i regel veckan före 

midsommarhelgen. Vid ett fåtal tillfällen har tävlingen arrangerats veckan 

efter midsommarhelgen. 
 

Entusiasmen för tävlingen är påtaglig både hos de tävlande och hos de båda 

HSOK-klubbarna. Torbjörn Lage har all heder av sitt initiativ! 

 

 

Bilden: 

Torbjörn Lage, initiativtagare med idéer och tankar utanför boxen 

    
                                                                                                                    Teckning: Martin Frohm
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Motionsorientering . . . . . .  

Breddgruppens motionsorienteringar startades upp den 23 maj. 

Samlingsplatsen för arrangemangen har varit gräsplanen väster om Pålsjö 

slott. Förutom deltagare från klubben lockar arrangemangen till sig 

”utombys” orienterare men även rena nybörjare som vill prova på 

orienteringssporten. 

  

Följande arrangemang har avverkats: 

- Lördagen den 23 maj med 34 deltagare  

- Tisdagen den 9 juni med 46 deltagare  

- Tisdagen den 16 juni med 54 deltagare  

- Tisdagen den 23 juni med 66 deltagare  

 

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!   

 

 

 

Ungdomsgruppen . . . . . . av Jonas Norén . . . . . .  

Det är ett konstigt år i år så även för ungdomsgruppen i HSOK.  

Avsaknaden av tävlingar gör att vi får arrangera extra träningar i egen regi. 

 

Rent konkret betyder det att vi även arrangerar torsdags-träningarna på andra platser än Pålsjö. 

Träningarna arrangeras fram till vecka 30 för de som springer gul bana eller svårare bana. 

Ansvarig för träningarna är Magnus Stéen.  

Träningarna är primärt planerad för ungdomsgruppen men öppen för alla medlemmar under 

förutsättningen att det funkar med Corona-restriktioner.  

Se info och PM för "Sommartorsdagarna" på HSOK:s hemsida. 

 

Vi uppmanar även våra ungdomar att delta i de träningstävlingar som SKOF styr upp varje 

söndag. Dessa träningar har redan påbörjats. HSOK stod som arrangör söndagen den 5 juli och 

platsen var Raus/Ättekulla. 

 

Vecka 30 kommer vi att arrangera något som vi kallar för Hemdagars. Fem tävlingar på en 

vecka, ett välkänt koncept. Alla detaljer är inte klara ännu. Kanske blir det även gemensam 

camping i någon form. Även Hemdagars kommer vara öppen för alla medlemmar i någon form. 
Men ungdomarna står i fokus!  

Se info på HSOK:s hemsida. 

 

Ungdomsgruppen har även haft ”digitala besök” av: 

- Emma Bergman som höll en föreläsning med titel "Äta för att träna och  

  må bra" 

- Jonas Leandersson som föreläste om sprintorientering och sin karriär 

 

Mycket uppskattat av ungdomarna! 
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Vi var även några ur Ungdomsgruppen som åkte iväg på SKOF sommarläger på Backagården i 

Höör. På grund av Corona-situationen var det ett annorlunda upplägg i år. Endast en 

övernattning mot normalt två. Vidare sov man i enkelrum.  

Ungdomarna deltog på olika dagar uppdelade efter ålder... födda 2009-2008, 2007-2006, 2005-

2003. På så sätt kunde man hålla nere deltagarantalet till maximala 50 pers. 17 ungdomar och 3 

föräldrar/ledare från HSOK deltog. 

 

Stamgästerna . . . . . .  

Den 20 maj bjöd Leif-Åke Andersson och Sören Andersson in Stamgästerna till FK Bokens 

klubbstuga, Sista Hus, söder om Perstorp. Banorna, som var strängade i det fina och omväxlande 

skogsområdet väster om klubbstugan, var enligt vissa Veteraner kluriga. Långa banan mätte 4,5 

km med 14 kontroller och korta 2,1 km med 10 kontroller. Sedvanlig fikastund med eftersnack 

ute i det fria. 46 Veteraner deltog.  

 

Den 27 maj samlades Stamgästerna hemma hos Gunnel Wester i Lärkesholm där Gunnel 

tillsammans med Gunbritt Falkman var dagens värdpar. Banorna var strängade i det trevliga och 

omväxlande skogsområdet nordöst om Lärkesholmssjön. Långa banan mätte 4,0 km med 14 

kontroller och korta 2,4 km med 8 kontroller. Fikastund med eftersnack ute i det fria.  

56 Veteraner deltog.  

 

Den 3 juni var det Laila och Nils Persson tur att bjuda in till Veteran-OL i skogspartiet runt 

Mölledammarna strax sydväst om Billesholm. Det var orienteringspremiär för Veteranerna i 

detta kulturhistoriskt intressanta område. Långa banan mätte 4,4 km med 21 kontroller och korta 

banan 3,3 km med 16 kontroller. Fikastund med eftersnack utomhus. 

På kartans baksida hade Laila och Nisse skrivit ner lite kuriosa om Mölledammsområdet och om 

de kontrollpunkter Veteranerna skulle besöka.  

52 Veteraner deltog. 
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Kartan 

Fältarbete och digitalisering utförd av Nisse Bohman år 2002. Reviderad år 2020 av Laila och 

Nils Persson, IS Skanne. Kartan kommer även att användas till skolorienteringar. 

 

Kartans baksida 
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Några ord om Nisse Bohman . . . . . .  

Nisse Bohman tillhörde det svenska orienteringslandslaget från år 1953 till år 1970. Femton (15) 

gånger fick han dra på sig landslagsdressen och försvara de svenska färgerna. Nisse var det klart 

lysande namnet i skånsk orientering under andra halvan av 1940-talet samt under hela 1950- och 

1960-talen. Vid den första O-Ringen orienteringen år 1965 med deltävlingar i Skåne, Blekinge 

och Danmark sprang han hem segern i huvudklassen. Vid Natt-SM år 1966 blev Nisse den förste 

skåning som tog hem ett SM-Guld i orientering. I den digra prissamlingen finns även fyrtiofyra 

(44) DM-tecken.  

 

Fram till och med år 1988 tävlade Nisse för OK Skärmfinnarna i 

Hyllstofta. Men när klubbarna OK Klippan, OK Skärmfinnarna och 

OK Skäret i Ljungbyhed gick samman den 1 januari år 1989 och 

bildade OK Kompassen fick han ny klubbadress. 

 

I samband med millenniumskiftet blev Nisse utnämnd till 

århundradets orienterare, d.v.s. 1900-talets orienterare i Skåne.  

Den 3 december år 2014 avled Nisse 87 år gammal. 

 

 

 

Den 10 juni bjöd Sven Falkman och Anna Larsson in Stamgästerna till Örahult strax väster om 

byn Ulfs norr om Perstorp. Veteranen fick här orientera i 2018 års Veteran-SM skogar med en 

erkänt god karta i handen. Trevliga banor i ett härligt skogsparti. Långa banan mätte 3,9 km med 

12 kontroller och den korta 2,5 km med 9 kontroller. Obligatorisk fikastund med eftersnack 

vidtogs utomhus. 

53 Veteraner deltog.  

 

Den 17 juni samlades Stamgästerna i Skälderviken där Åke Persson stod som värd för dagens 

Veteran-OL. I ett skogsområde strax öster om samhället hade Åke placerat ut dagens kontroller. 

På sedvanligt vis fanns en lång och en kort bana. Långa banan mätte 4,5 km med 23 kontroller 

och den korta 2,4 km med 11 kontroller. Terrängen var överraskande tuff då den innehöll 

grönområden samt en hel del höjdkurvor att ta hänsyn till. Fikastund och eftersnack utomhus i ett 

härligt väder.  

48 Veteraner deltog.    

 

 

Resultat från OL tävlingar . . . . . . 

 

HSOK Motionsorientering, Pålsjö, den 23 maj, 34 deltagare  

Lätt 

1:a Vidar Brandtsfridh. 2:a Felix Nisses-Gagnér. 3:a Miriam Orrhede. 

Medel 

1:a Mats Orrhede. 2:a Dennis Rudqvist. 3:a Fia Persson. 
Svår 

1:a Patrik Johansson. 2:a Andreas Blomqvist. 3:a Sandra Lejonberg. 

 

HSOK Motionsorientering, Pålsjö, den 9 juni, 46 deltagare  

Lätt 

1:a Hannes Lindström. 2:a Maja Kylmä. 3:a Otto Rubin. 

Medel 

1:a Henrik Jensen. 2:a Sven-Åke Emanuelsson. 3:a Jonathan Rubin. 

Svår 

1:a John Oskarsson. 2:a Tomas Vensryd. 3:a Anders Brandtsfridh. 
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HSOK Motionsorientering, Pålsjö, den 16 juni, 54 deltagare  

Lätt 

1:a Vidar Jansson, Främmestads IK. 2:a Melker Jansson, Främmestads IK. 3:a Liv Palmertz. 

Medel 

1:a Lotta Lewis-Jonsson. 2:a Peter Svensson. 3:a Henrik Jensen. 

Svår 

1:a Oliver Håkansson, OK Orion. 2:a Jonas Norén. 3:a Elia Kämpe, Örkelljunga FK.  

 

HSOK Motionsorientering, Pålsjö, den 23 juni, 66 deltagare  

Lätt 

1:a Hannes Lindström. 2:a Emma Olsson. 3:a Melker Jansson, Främmestads IK. 

Medel 

1:a Malin Thorneman. 2:a Peter Svensson. 3:a Torbjörn Melin. 

Svår 

1:a Patrik Johansson. 2:a Victor Ericsson. 3:a David Persson. 

 

SKOF:s digitala Vårträff . . . . . .  

SKOF höll en digital Vårträff onsdagen den 27 maj. Träffen samlade 42 deltagare som 

representerade styrelse, kommittéer och föreningar.  

Från HSOK deltog vår ordförande Dennis Rudqvist. 

 

Vi saxar följande ur mötets minnesanteckningar: 

 

Susanne Söderholm, SOFT 

Susanne Söderholm presenterade läget för orienteringen centralt. Beslut om stöd till förbundet 

och föreningarna kommer den 11 juni. Det kommer troligen att gå att ansöka om mer stöd för 

perioden 1 juli till 30 september respektive 1 oktober till 31 december. 

 

Efteranmälningsavgift öppna klasser 

Ur diskussionen som följde kunde man inte urskilja en linje som de skånska klubbarna enkelt 

kan enas kring. Åsikterna går brett isär från klubbar som inte vill ha några 

efteranmälningsavgifter alls i öppna klasser till klubbar som vill att vi tar ut det maximala 

tillägget om 50 % för vuxna och till klubbar som vill ha lägre nivå på max t.ex. 25 %. Styrelsen 

tar med sig detta och återkommer i samband med höstträffen med förslag till hur vi ska göra 

inför 2021.  

 Styrelsen återkommer med förslag till överenskommelse att ta ställning till vid 
kommande SKOF Höstträff. 

 

Förslag till stipendiefond 

Förslaget om den nya stipendiefonden togs emot väl och det kommer att vara möjligt att senast 

den 1 november nominera kandidater som kan erhålla stipendium vid årsmötet 2021.  

 Styrelsen lägger fram förslaget till beslut vid Skånes OF årsmöte i februari 2021. 

 

Fyrklubbs 

Det uppstod en diskussion om formalia kring hur bestämmelserna för Fyrklubbs kan ändras. 

Historiskt har det varit genom beslut vid SKOF:s årsmöte, men sedan årsmötet 2019 är det 

styrelsen som är ansvarig för Fyrklubbs. I verksamhetsplanen har detta skrivits in under 

styrelsens ansvar och det har stått så i de antagna verksamhetsplanerna både vid årsmötet 2019 

och 2020. Detta diskuterades specifikt vid årsmötet 2019 och torde vara tydligt för alla som 

närvarade vid det mötet. Klubbarna ville gärna ha längre tid att inkomma med synpunkter på 

förslaget. Arbetsgruppen för Fyrklubbs kommer att göra ett mail-utskick som förtydligar 

förslagen och även informera om ett senare datum för att lämna in synpunkter.  

 Det går även löpande att kontakta Fyrklubbsgruppen på adress fyrklubbs@skanesof.se 
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Valberedning 2020 

Helsingborg SOK och Härlövs IF meddelar senast 1 augusti vilka personer som ska ingå, minst 

en kvinna. Sammankallande utses inom valberedningen.  

 Dennis Rudqvist kontaktar Härlövs IF och Jan-Eric Nelking för att komma vidare med att 
sammansätta valberedningen. 

 

Ekonomi 

Styrelsen jobbar på en reviderad budget för 2020. Minskade intäkter med anledning av inställda 

tävlingar och minskade kostnader p.g.a. inställda aktiviteter (främst för ungdoms- och junior-

/elitkommittéerna) kommer förhoppningsvis att gå jämt upp. Styrelsen har till SOFT redovisat 

(inför ansökan om RF-medel) ett beräknat intäktsbortfall/kostnad fram till 30/6 2020 

motsvarande 75 000 kr.  

Fråga ställdes till styrelsen: ”Hur går det med ”En budget i balans på två års sikt”? Uppdrag som 

gavs till styrelsen vid årsmötet 2020.  

Sven-Åke svarar: Underlag är framtaget och överlämnat till styrelsen, som jobbar med frågan. 

 

SKOF OL-Kalender ”den lilla gula” 

Under fliken ”länkar” på SKOF:s hemsida finns nu en digital OL-kalender. Denna kalender 

ersätter tidigare ”papperskalender”. 

 

Tävlingskommittén 

 Anna Ljungkvist avgår som tävlingsansvarig 

 Bertil Olofsson avgår som ansvarig för ban- och tävlingskontrollant 

 Det behövs minst två (2) nya förmågor till kommittén 

 

Kart- och Markkommittén 

 Fortsatta problem vid samråd, besked etc. med Länsstyrelsen 
 

Öresundsbron 20 år . . . . . . 

Lördagen den 1 juli år 2000 invigde drottning Margrethe II av Danmark och kung Carl XVI 

Gustaf av Sverige tillsammans med den svenske statsministern Göran Persson och den danske 

statsministern Poul Nyrup Rasmussen den fasta förbindelsen över Öresund.  

Förbindelsen är 15,9 km lång och består av en 7,8 km lång bro och en 4,1 km lång tunnel 

närmast Danmark. Som en övergång mellan bro och tunnel skapades ön Pepparholmen med en 

längd på 4 km. Biltrafik framförs på en 4-filig motorväg och tågtrafik på en dubbelspårig 

järnväg.   
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En knapp månad före den stora invigningen bjöds allmänheten in till ”Öppen Bro Dagarna”. 

Under fyra dagar, den 9-12 juni, arrangerades aktiviteter som löpning, rullskridsko och cykling 

mellan Sverige och Danmark. Totalt noterades 80 000 deltagare från 48 länder.  

 

Nedan följer några rader om ”cykelloppet” som undertecknad deltog i: 

 

Dagen började med några mils bilkörning på motorvägen söder ut och med cykel ombord. Väl på 

plats i Lernacken, strax söder om brofästet, blev jag hänvisad till inregistreringen vilken utfördes 

snabbt och effektivt. För att skapa nödvändigt separation samlades cyklisterna in i fållor om 400 

deltagare som gav sig iväg med visst tidsavstånd. Av någon anledning hamnade jag i förstaledet i 

en sådan fålla. Jag hade alltså bara ”repet” framför mig.  

400 cyklister står nu i fållan och lyssnar till en yngre förmåga med mikrofon i handen som pratar 

lite om dagens lopp samt drar några gamla skämt. PANG! Oj då! Någon måste ha fått en riktig 

”knallpunktering”! Jag vänder mig om och ser 399 ansikten med mungiporna uppåt stirra rakt på 

mig. Sedan sänker jag blicken och konstaterar att det var ju från mitt bakhjul knalleffekten kom. 

Slangen har tittat ut mellan fälg och däck och en reva på c:a 20 centimeter syntes klart och 

tydligt. Mannen med mikrofonen fick nu en ”Breaking News situation” och jag blev ivrigt 

framvinkad till honom.  

Mikrofonen stacks fram till mig och jag sa följande: ”Ja . . . . . . Vad gör man inte för att glädja 

sina medmänniskor”! Högljudda applåder och skratt hördes från fållorna och intervjun slutar 

prompt!  

 

Mikrofonmannen tar nu situationen på fullt allvar och tillkallar jourhavande cykelverkstad. 

Snabbt som bara den får jag en ny slang monterad och däcket pumpat till rätt tryck.  

 

När jag sedan blir anvisad plats i en ny fålla erhåller jag återigen ”pole position”. Att jag fick 

denna position i fållan berodde naturligtvis inte på cykelmeriter utan sannolikt på att arrangören 

nu upptäckt att det fanns en deltagare med rötter i underhållningsbranschen.  

 

Efter debaclet på land kändes det skönt att komma ut på sjön . . . . jag menar upp på bron . . . . 

och cykelfärden mot Danmark. Efter att ha passerat brons högsta punkt blev det nu en lång 

utförskörning fram mot tunnelns mynning och vidare ner till lägsta punkten. I inbjudan hade 

arrangören meddelat att det var kallt i tunneln och rekommenderade klädsel därefter. Mitt 

klädval, HSOK:s vindtäta jacka med en T-tröja under, kändes perfekt. Jag frös dock om 

händerna. Sista delen av tunneln gick det svagt uppför. Det första jag såg när jag kom ut ur 

tunneln på den danska sidan var ett passagerarflygplan på låg höjd strax före landning. 

Flygplanet tillhörde Olympic Airlines (idag Olympic Air) och i mina tankar förflyttades jag från 

en kall tunnel i Öresund till en varm solgassande grekisk ö. 

 

Vändplatsen var placerad något 100-tal meter in på danskt fastland. Jag vill minnas att det bjöds 

på någon form av dryck här men jag kände inget behov av varken dryck eller vila utan styrde 

direkt på östlig kurs tillbaka ner i den kalla tunneln. Mot slutet av tunneln började en härlig 

”slakmota” som sträckte sig över Pepparholmen och upp till brons högsta punkt. Rena 
njutningen för en orienterare. Då ”slakmotan” börjar på c:a 10 meters djup och brons segelfria 

höjd är 57 meter blir det ju några höjdmeter. Sista delen på bron fram till målgång utgjordes av 

en lätt och behaglig utförscykling.   

 

Ovanstående har kanske inte så mycket med orientering att göra. Men orienteringsarrangörer 

tvingas ibland bygga broar då bansträckningen korsas av större vattendrag. Dessa konstruktioner 

är ibland av den sämre arten och ibland av den bättre arten. Öresundsbron hade vid ett sådant 

tillfälle tillhört den bättre arten! 
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Och så till sist . . . . . .  

Morfar satt barnvakt åt femårige Kalle som för andra gången försökte ringa till sin mamma på 

hennes jobb. 

- Fick du prata med mamma, frågade morfar. 

- Nä . . . . men dom sa att hon satt i samma träd. 

 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . .  

Nästa nummer av Prégen utkommer den 7 september 2020.  

 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@gmail.com 
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