
Sida 1 av 14 

 

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

 
Nr 6 År 2020 Årgång 7 Utgivningsdatum 14 december 2020 
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Svenska Orienteringsförbundet  vs   Corona-pandemin . . . . . . 

Sverige befinner sig mitt i Corona-pandemins andra våg, tuffa restriktioner gäller i hela 

landet. I det här läget är den verksamhet vi kan bedriva kanske viktigare än någonsin, säger 

Svenska Orienteringsförbundets ordförande Maria Krafft Helgesson. 

Med tanke på den stora smittspridningen i landet är det oerhört viktigt att alla följer de råd 

och rekommendationer som finns på plats för att bryta smittkedjorna.  

 

Klubbens Mästare år 2020 . . . . . .   

Klubbens orienterare och skidåkare har genom åren framgångsrikt hävdat sig i just 

mästerskapstävlingar. Många är de DM-titlar som HSOK:are, i hård konkurrens, sprungit 

respektive åkt hem. Som ”grädde på moset” finns även SM-guld och VM-guld på meritlistan. 

 

Fjolåret var ett bra mästerskapsår för HSOK:s orienterare. Fjorton (14) individuella DM-titlar, 

två (2) individuella SM-titlar och tre (3) DM-titlar i Stafett.  

 

På grund av Coronapandemin har merparten av årets mästerskapstävlingar fått ställas in. DM i 

långdistans kunde dock genomföras, i regi av Ringsjö OK, och här gjorde tre HSOK:are 

stronga insatser och tog hem DM-tecken.  

- Signe Ranbro blev mästare i klass D10 

- Oskar Ranbro blev mästare i klass H10  

- Felicia Persson blev mästare i klass D12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

           Signe                                                Oskar                                 Felicia 
   

http://www.hsok.se/
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Samverkan OL-Nordväst träningar vintern 2020-2021 . . . . . .  

OL-Nordväst vinterträning i regi av Fredrik Nilsson hade premiär den 10 november med 

Natträning 1 i Lärkesholm.  

 

Vinterns program består av fjorton (14) träningstillfällen varav nio (9) är natt-träningar. 

 

Datum Dag Karta Träningstyp Klubb  

2020-11-10 tisdag Lärkesholm SÖ Natträning 1 Örkelljunga FKFK 

2020-11-21 lördag Spjutseröd  FK Bokem 

2020-11-24 tisdag Vedby Natträning 2 OK Kompassen 

2020-12-08 tisdag Ekholm Natträning 3 Örkelljunga FK  

2020-12-12 lördag Kronoskogen  Hjärnarps OL 

2021-01-12 tisdag Hagstad/Örahult Natträning 4 FK Boken 

2021-01-16 lördag Kullaberg  IS Kullen 

2021-01-26 tisdag Björnekulla Natträning 5 IS Skanne 

2021-01-30 lördag Sibirien  Hjärnarps OL 

2021-02-02 tisdag Rackarebäcken Natträning 6 Örkelljunga FK 

2021-02-13 lördag Klåveröd (preliminärt)  

2021-02-16 tisdag Sonnarp Natträning 7 Örkelljunga FK 

2021-03-02 tisdag Aggarp Natträning 8 Helsingborgs SOK 

2021-03-16 tisdag Rya Natträning 9 Örkelljunga FK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona restriktioner . . . vs . . . OL Nordväst . . . . . . (6) 

Fredrik Nilsson meddelar följande: 

De nya Corona restriktionerna gör att vi inte kan träna som vanligt längre. Här kommer en 

uppdaterad info kring kommande OL-Nordväst träningar. 

 

De planerade lördagsträningarna kommer att genomföras som ”Helgens bana”. Träningen 

finns tillgänglig att springa under lördag och söndag vid vilken tidpunkt man själv känner för. 

Självservering av kartor vid starten. Mer info finns i PM på Eventor. 

  

Natträningarna kommer att genomföras på liknade sätt. Mer info kommer på Eventor. 

  

Tänk på att hålla avstånd till varandra och som vanligt var alltid fullt frisk vid träning. 

  

Skolorienteringen . . . . . .  

Även i år har skolornas personal skött skolorienteringen helt i egen regi. Överenskommelsen 

mellan Fritidsförvaltningen i Helsingborg och Helsingborgs SOK som möjliggör för 

idrottslärarna att via HSOK:s hemsida ladda ner och printa ut kartor i egen regi fungerar väl.  

För denna ”kartservice” till skolorna erhåller klubben en summa pengar som täcker 

kostnaderna. 

 

Patrik Johansson, Roy Ovesson och Tommy Peterson är de som administrerat Skol-OL. 
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SKOF Höstträff 2020 . . . . . .  

SKOF Höstträff med konferenser hölls i år lördagen den 21 november via video – 

kommunikation. Nittiosex klubbrepresentanter hade föranmält sitt intresse för deltagande. 

Från HSOK deltog Dennis Rudqvist, Mathias Persson, Lisa Kjellén och Marie Wiberg. 
 

Val av kommittéledamöter för verksamhetsåret 2021 utföll enligt nedan: 

 

Tävlingskommittén 

Anna Ljungqvist, Lunds OK (styrelserepresentant)  

Lotta Linsefors, Lunds OK 

Magnus Jonasson, Malmö OK 

Rolf Ohrlander, OK Pan-Kristianstad 

 

IT-gruppen ingår från och med verksamhetsåret 2021 i Tävlingskommittén. 

Andreas Oxenstierna, Ringsjö OK (styrelserepresentant) 

Roland Erikers, Skåneslättens OL 

Magnus Cinthio, Skåneslättens OL, 

 

Ungdomskommittén 

Jörgen Olsson, OK PAN-Kristianstad (styrelserepresentant)  

Linnea Gustafsson, OK Gynge 

Magnus Cinthio, Skåneslättens OL 

Linda Gunnarsson, Hästveda OK 

Andre Bjärby, Frosta OK 

Mathias Persson, Helsingborgs SOK 

Marie Svensson, FK Åsen 

 

Junior- och elitkommittén 

Mats Orrhede, Helsingborgs SOK (styrelserepresentant) 

Nelly Carlsson, OK Pan-Kristianstad 

Pim Hedberg, OK PAN-Kristianstad 

Frida Palm, FK Boken 

Malin Weiden, Skåneslättens OL 

Magnus Wallenborg, Lunds OK 

 

Kart- och Markkommittén 

Andreas Oxenstierna, Ringsjö OK (styrelserepresentant) 

Jens Sörvik, Lunds OK  

Fredrik Nystedt, Skåneslättens OL. 

 

PreO-kommittén 

Anne Udd, Eslövs FK (styrelserepresentant)  

Peter Larsson, FK Boken  

Kjell Larsson, Andrarums IF 

Elinor Lindelöw, Härlövs IF 

 

MTBO-kommittén 

Malin Ågren, Lunds OK (styrelserepresentant) 

Fredrik Salomonsson, Skåneslättens OL 

Johan Svärd, Lunds OK  

Carina Rydlund, Hässleholms OK 
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Från Höstträffens konferenser saxar vi några delar ur minnesanteckningarna: 

 

Ordförandekonferensen 

Från HSOK deltog Dennis Rudqvist. 

När det gäller kommande tävlingar önskas en checklista med anvisningar om hur man 

smittsäkrar orienteringsarrangemangen. Tävlingskommittén tillsammans med aktuella 

föreningar tar fram en sådan checklista. Eventuellt kan informell kontakt tas med 

smittskyddet inom Region Skåne. Friluftsfrämjandet har gjort detta med positivt resultat. 

 

Tävlingskonferensen 

Som framgick vid mötet finns det i varje krets minst en klubb som antingen ensam eller 

tillsammans med andra kan arrangera banläggarutbildningar. Vi uppmanar kretsarna att 

samarbeta och organisera detta lokalt. Hjälp varandra och använd gärna vintern till detta! Det 

går utmärkt att använda digitala träffar.  

 

Lunds OK har ansökt om att få arrangera SM i sprint år 2024. SOFT ser helst att flera SM-

tävlingar arrangeras inom samma distrikt.  

 

Ungdomsledarkonferens 

Från HSOK deltog Mathias Persson, Lisa Kjellén och Marie Wiberg. 

Belastningsregistret skall alla som följer med på SKOF aktiviteter visa upp. Gäller både 

föräldrar och ledare. Jörgen Olsson handhar detta ärende. 

 

En projektledare ska utses för att arbeta med kommunikationen mellan ungdomar/juniorer och 

SKOF:s verksamhet. Anne Udd och Axel Mattsson handhar ärendet. 

 

Mathias Persson, Helsingborgs SOK, ansvarar för uppföljningen av klassen H14 under år 

2021. 

 

Junior- och Elitledarkonferens 

SKOF har lämnat in en ansökan till RF-SISU Skåne angående bidrag till verksamhet för 

ungdomar upp till 25 år. Ansökan avser: 

• Ungdomsrådet 

• Stödjande miljöer 

• Ungoteket  

• Aktiviteter 

 

MTBO-konferens 

Ett förslag från MTBO-kommittén är att skapa en Skåneserie under år 2021 med fyra 

deltävlingar, två på våren och två på hösten, som sedan leder fram till ett sammanlagt resultat 

och en sammanlagd segrare i varje klass.  

 

Från styrelsen . . . . . .  

Från HSOK:s styrelsemöte måndagen den 19 oktober noteras följande: 

- Styrelsen beslutade att ingen poängräkning från tävlingar under år 2020 görs samt att 

inga vandringspriser delas ut.  

 

HSOK:s Valårsmöte . . . . . .  

HSOK:s valårsmöte hölls digitalt, via Microsoft Teams, måndagen den 30 november. 

Trettioen (31) klubbmedlemmar var uppkopplade till mötet vilket bör jämföras med fjolårets 

fysiska möte i klubbgården då tjugofyra (24) tappra klubbmedlemmar fanns på plats.  

 

Till ordförande för valårsmötet valdes Mats Nilsson och till sekreterare valdes Helena Åhlin. 
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Nedan redovisas några av de beslut som togs:  

 

Styrelsen 

- Dennis Rudqvist blev vald till ordförande för en tid av ett (1) år. 

- Barbro Norrestam blev vald till kassör för en tid av två (2) år. 

- Följande blev valda som ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år: Fredrik Hjort, 

Anders Brandtsfridh, Andreas Palmertz, Lisa Kjellén, Bengt Johnson och Veronika 

Palmertz.  

- Macke Selander blev vald som styrelsesuppleant för en tid av ett (1) år. 

 

Aktivitetsgruppen 

- Andreas Palmertz blev vald som huvudansvarig för Aktivitetsgruppen. 

 

Ungdomsgruppen 

- Lisa Kjellén blev vald som ansvarig för Ungdomsgruppen. 

- Följande blev valda som ledamöter: Pär Eriksson, Linda Ranbro, Erik Olsson, Marie 

Wiberg, Jonas Kylmä, Caroline Lindström, John Oskarsson, Edo Drenth (LOK-stöd), 

Malin Remmefors, Håkan Rubin, Anders Brandtsfridh och Veronika Palmertz. 

 

Äldre ungdom- och Juniorgruppen 

- Magnus Stéen blev vald som ansvarig för Äldre ungdom- och juniorgruppen. 

- Följande blev valda som ledamöter: Anders Anno Persson och Therese Eriksson 

(lagförälder). 

 

Seniorgruppen 

- John Oskarsson blev vald som ansvarig för Seniorgruppen.  

- Följande blev valda som ledamöter: Erik Alnervik och Carin Stenberg. 

 

Breddgruppen 

- Hans Birgander blev vald som ansvarig för Breddgruppen. 

- Följande blev valda som ledamöter: Mats Orrhede, Erik Ahlström och Jonas Kylmä. 

 

Veterangruppen 

- Stig Johansson blev vald som ansvarig för Veterangruppen. 

 

Arrangemangsgruppen 

- Veronika Palmertz blev vald som huvudansvarig för Arrangemangsgruppen. 

- Följande blev valda som ledamöter: Christian Johansson, Patrik Johansson, Edo 

Drenth (Parkering), Dennis Rudqvist, Kristin Bogsjö, Maria Bohn Borg, Magnus 

Ljungberg, Mats Ranbro och Carin Stenberg (Start). 

 

Administrationsgruppen 

- Anders Brandtsfridh blev vald som ansvarig för Administrationsgruppen. 
- Följande blev valda som ledamöter: Rolf Gustafsson (Klubbgård och Senderöd), Roy 

Owesson (Klubbgård), Bengt Lundh (Ladan), Rickard Nisses Gagnér (Ladan), Klas 

Bogsjö (IT), Barbro Norrestam (Ekonomi), Jonas Åhlin (Statistik), Macke Selander 

(Prégen och Senderöd), Dag Lewis-Jonsson (Senderöd), Jonas Norén (IT) och Håkan 

Rubin (Ladan).  

Revisorer 

- Lennart Borgkvist och Roy Owesson blev valda till revisorer. 

- Jan Bogsjö blev vald till revisorssuppleant. 
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Ekonomi 

- Styrelsens förslag till Ekonomiska bestämmelser för år 2021 antogs av mötet. 

Förändringar från föregående år är att medlemsavgiften för familj höjs från 1 200 kr 

till 1 400 kr. Vuxna betalar åtta (8) startavgifter, tävling 3 till 10.  

- Styrelsens förslag till ”Verksamhetsplan för år 2021” antogs av mötet.  

 

Övriga föranmälda frågor 

- Diskussioner angående medlemskap i Triathlonförbundet fördes. Enligt våra stadgar är 

ett medlemskap f.n. ej möjligt. En stadgeändring krävs.  

Mer information behövs också för att kunna fatta beslut. Magnus Stéen tar hand om 

insamlingen av ytterligare information. 

Frågan återkommer som en motion till årsmötet den 8 februari 2021. 

- Vi behöver också väcka liv i vår skidsektion, där det finns många titlar att försvara.  

 

Komplett mötesprotokoll finns på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i klubbstugan. 

 

Konstituerande styrelsemöte . . . . . . 

Från det konstituerande styrelsemötet måndagen 30 november, som också det hölls via 

Microsoft Teams, noteras följande: 

Ordförande: Dennis Rudqvist (vald av valårsmötet för en tid av 1 år)  

Vice ordförande: Andréas Palmertz   

Kassör: Barbro Norrestam (vald av valårsmötet för en tid av 2 år) 

Sekreterare: Helena Åhlin  

Vice sekreterare: Valdes ej. Utses vid behov.  

VU: Ordförande, Kassör och Sekreterare. 

 

Vidare beslutades följande: 

- Att ordförande och kassör var för sig äger rätten att teckna föreningen.  

- Att kommande styrelsemöten skall hållas: 25 jan, 1 mars, 6 april, 10 maj, 7 juni, 9 aug, 

13 sep, 18 okt, 22 nov och 14 dec.   

- Att Valårsmöte skall hållas måndagen den 29 nov 2021. 

- Att Årsmöte skall hållas måndagen den 14 februari 2022.  

- Att styrelsens representant i valberedningen är Anders Brandtsfridh.  

- Att vuxna betalar självkostnadspris för tävlingskläder.  

- Att ungdomar erhåller 30 % rabatt på tävlingskläder.  

- Att Dennis Rudqvist hanterar ärenden angående organisationsrapporter och 

hyresbidrag. 

- Att klubben betalar prenumeration av Skogssport till styrelsemedlemmarna, lika 

tidigare år. 

- Att Roy Owesson är klubbens representant i Samverkan OL-Nordväst. 

- Att Senderödsgruppen, d.v.s. Dag Lewis-Johnsson, Rolf Gustafsson och Macke 

Selander, representerar klubben i stadsbyggnadsfrågor.  

 

Årsmöte . . . . . .  

Måndagen den 8 februari år 2021 kl 19:00 kallar HSOK:s 

styrelse till Årsmöte.  

Om det blir ett fysiskt möte i klubbstuga eller ett digitalt dito 

får framtida utveckling av Corona-epidemin utvisa. 

 

Klubbmedlemmarna hälsas hjärtligt välkomna! 
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Nya kartor . . . . . .  

Angående klubbens kartproduktion under året meddelar Patrik Johansson följande: 

 

Skolkartor 

Gantofta skola 

Nyritad i år av Patrik Johansson. 

 

Drottninghögsskolan 

Nyritad i år av Patrik Johansson. 

 

Jens Billeskolan  

Nyritad i år av Patrik Johansson. 

 

Framtagningen av ovanstående skolkartor har stärkt klubbkassan.  

 

Pågående kartarbeten, nya Sprintnormen 

Laröd öst 

Nyritad i år av Tommy Peterson. Ritad med laserskannat underlag samt i den ”nya 

Sprintnormen”.  

Revidering av befintlig Laröd karta till ”nya Sprintnormen”. Kartorna var tänkta att användas 

vid årets arrangemang av Tre Skåningar och En Dansk.  

 

Ödåkra 

Nyritad i år av Patrik Johansson. Ritad med laserskannat underlag samt i den ”nya 

Sprintnormen”. Kartan var tänkt att användas vid årets arrangemang av Tre Skåningar och En 

Dansk.  

 

Pålsjö 

Uppdatering till ”nya Sprintnormen” samt revidering av hela kartan. Arbetet har utförts av 

Stig Johansson. Kartan var tänkt att användas vid årets arrangemang av Tre Skåningar och En 

Dansk. 

 

Fortsatt stöd för ”Projekt OL-NV”. . . . . .  

Ungdomsprojektet ”OL-NV” har nu varit igång 6,5 år och de 5 startklubbarna är överens om 

projektets fortlevnad under hela år 2021.  

 

Trots att orienteringssporten som alla andra idrotter drabbades hårt av Covid-19 pandemin,  

lyckades OL-NV hålla igång träningar för klubbarnas ungdomar under hela året. Dessa 

högklassiga träningar, som har gett våra ungdomar värdefull erfarenhet i brist på vanliga 

tävlingar, kommer säkert att ge positiva resultat under år 2021.  

 

Kartproduktionen inom OL-NV ligger på stabil nivå och är en förutsättning för kvalitativa 

träningar, här finns också fortfarande möjligheter till ekonomiskt stöd från SISU Skåne.  
Glädjande är också att det under de senaste 2 åren producerats kartor i NV Skåne av klubbar 

som inte är med i projektet, där OL-NV kan ”köpa in” sig mot ersättning.  

 

Den totala årskostnaden för Projekt OL-NV ligger på c:a 300 000 kr. Våra Veteraners bidrag 

som Gynnare uppgick år 2019 till 38 000 kr. Alltså bidrog Veteranerna med över 12 % av 

totalkostnaden, MYCKET STRONGT!  

 

Under år 2020 har Stig Johansson, för veteranernas del, utökat samarbetet med OL-NV och 

Fredrik Nilsson vilket bl.a. gjort att antalet veteranaktiviteter kunnat öka under året. Här vill 

jag också framföra ett speciellt stort TACK till Gull och Bo Svensson som under året lagt ner 

många timmar på att plocka in skärmar efter Veteranernas och OL-NV orienteringar.  
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Mitt förslag är att Veteranerna även detta år ger ett frivilligt bidrag baserat på 30 kr per 

deltagande i onsdagsträningarna eller ett helårsbidrag på 600-900 kr. Du som Veteran 

bestämmer naturligtvis själv Om? och Storlek? av bidrag. Oavsett storlek går hela beloppet 

oavkortat till Projekt OL-NV.  

 

För Projekt OL-NV Styrgrupp.  

Roy Ovesson 
 

Årets prisvärda ungdomar . . . . . . 

SKOF:s Ungdomskommitté meddelar följande: ”Med ett år som har varit konstigt för alla, vill 

vi ge priser till de 16-åringar som under sina ungdomsår ej blivit prisade och för att 

uppmuntra/tacka dem för att de deltog på USM 2020.” 

Prisade Helsingborgs SOK ungdomar är: Elsa Wiberg, David Persson och Victor Ericsson. 

 

Grattis ungdomar! 
 

Ungdomsgruppen . . . . . . 

Ungdomsgruppens träningar har p.g.a. Corona-pandemins härjningar haft en liten annorlunda 

utformning. För att följa SOFT, SKOF och myndigheternas rekommendationer har träningar 

utförts i mindre grupper och förlagts till olika platser i närområdet.  

Kvaliteten på aktiviteterna har hållit samma höga nivå som tidigare men det har naturligtvis 

varit mer arbetskrävande för ungdomsledarna.  

 

Tack ungdomsledare! 
 

Stamgästerna . . . . . .  

Den 28 oktober bjöd Åsa och Bengt Ståhl in Stamgästerna till Valhall (f.d. flygflottiljen F10). 

Långa banan mätte 4,4 km med 23 kontroller och korta banan mätte 2,4 km med 12 

kontroller.  

53 Veteraner deltog.  

 

Den 4 november stod Christina och Gert Olsson för värdskapet. Platsen var Kågeröd och en 

sprintkarta i skala 1:4 000 över de centrala delarna av samhället användes. Långa banan mätte 

3,8 km med 17 kontroller och korta banan mätte 2,6 km med 13 kontroller. 

55 Veteraner deltog. 

 

Den 11 november arrangerade Macke Selander och Agneta Persson Veteran-OL i Pålsjö. 

Samlingsplats var HSOK:s klubbgård i Pålsjö. Stig J höll i trådarna ”tävlingsdagen” då Macke 

och Agneta ej kunde delta. Långa banan mätte 3,9 km med 18 kontroller och korta banan 

mätte 2,7 km med 17 kontroller.   

53 Veteraner deltog.  

 

Den 25 november bjöd Åke Persson in till Veteran-OL i Nybroskogen mellan järnvägen och 

Rönneå i Ängelholm. Långa banan mätte 4,1 km med 15 kontroller och korta banan mätte 2,3 

km med 10 kontroller. Fika och eftersnack ute i det fria. 

59 Veteraner deltog.  

 

Den 2 december intog Stamgästerna Båstad. Gert T Olsson hade strängat Veteran-OL banor i 

sprintkaraktär vid Malens Havsbad. Långa banan mätte 4,0 km med 17 kontroller och korta 

banan 2,5 km med 9 kontroller. 

51 Veteraner deltog.  
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Den 9 december var det Veteran-OL i Pålsjö skog med Stig Johansson och Veronica Dahlbom 

som arrangörer. Banläggaren Stig hade fixat till banor med många riktningsändringar. Långa 

banan mätte 4,5 km med 16 kontroller och korta banan mätte 2,8 km med 9 kontroller.  

Efter orienterandet överräckte Lena Norrman en vacker julblomma samt ett presentkort till 

Stig och Veronica som tack för årets arbete med Veteran-OL.  

55 Veteraner deltog. 

 

Veteran-OL år 2020 . . . . . .  

Under året har det arrangerats Veteran-OL på onsdagar vid olika platser i Nordvästra Skåne. 

Totalt har det gjorts 1 972 starter när ett arrangemang återstår, den 16 december. En övergång 

från varannan onsdag till varje onsdag genomfördes under hösten. Dessutom har det varit 

möjligt att orientera på söndagar, t.ex. Veckans Bana i Pålsjö eller annat liknande 

arrangemang. Under kommande år blir det Veteran-OL varje onsdag. 

 

Jættemilen 2020 . . . . . .  

Tyvärr tvingades arrangören OK73 att ställa in årets upplaga av Jættemilen. I ett meddelande 

skriver man följande: ”Vi må erkende, at de sidste ændringer af forsamlingsreglerne og det 

samlede hensyn til deltagare og hjælpere har gjort, at vi ikke kan forsvare at gennemføre 

jættemilen. Vi håber at se jer i 2021”.  

 

AdventOrient . . . . . .  

Det blir ingen vanlig AdventOrient i år på grund av nuvarande restriktioner angående 

Coronaviruset. Istället blir det två etapper med tre olika banor, Lång – Mellan – Kort.  

Etapp 1: Järavallen. Kan löpas från fredagen den 4 dec till söndagen den 13 dec. 

Etapp 2: Saxtorpsskogen. Kan löpas från fredagen den 11 dec till söndagen den 20 dec. 

Kartor för utskrift finns i Eventor. 

 

Mellandags OL . . . . . .  
Den 28 december arrangeras vår traditionella Mellandags-OL som i år gör ett gästspel i Viken 

och samarrangeras med IS Kullen. Mer info finns i Eventor. 

 

Resultat från tävlingar . . . . . .   
 

Bornholm Höst-Open, Viking Atletik, Sprint, Allinge, den 23 oktober 

D14: 1:a Felicia Persson 

H14: 5:a Elias Persson 

H40: 5:a Mathias Persson 

 

Bornholm Höst-Open, Viking Atletik, Etapp 1, Dueodde, den 24 oktober 

D14: 1:a Felicia Persson 

H14: 4:a Elias Persson 

H65: 11:a Dan Johansson 

 

Bornholm Höst-Open, Viking Atletik, Etapp 2, Rytterknægten, den 25 oktober 

D14: 1:a Felicia Persson 

H14: 4:a Elias Persson 

H40: 4:a Mathias Persson 

H65: 9:a Dan Johansson 

 

Bornholm Höst-Open, Sammanlagt 

D14: 1:a Felicia Persson 

H14: 4:a Elias Persson 

H65: 9:a Dan Johansson 
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För 10 år sedan . . . . . . 

För 10 år sedan, närmare bestämt den 25 januari år 2010, beslutade HSOK:s styrelse att 

klubbgården i Koarp skulle avyttras. Redan den 25 oktober samma år såldes klubbgården till 

två privatpersoner boende i Halmstad. Köpeskilling 2 050 000 kronor. 

 

OK Kärnan köpte gården 1965 för 30 000 kronor. Efter 5 års hårt och slitsamt arbete invigdes 

klubbgården år 1970. (Under denna 5-årsperiod bildades Helsingborgs Skid- och 

Orienteringsklubb år 1968, en sammanslagning av OK Kärnan och IFK Helsingborgs 

orienterare).  
                                  

 

Interiör- och exteriörbilder av klubbgården                                                                                 

 

För 20 år sedan . . . . . . 

Millennieskiftet går till HSOK:s historia som det år då damer och 

herrar bytte omklädningsrum i Pålsjö. Antalet kvinnliga tränande 

var nu fler än manliga dito varför ett byte var nödvändigt. 

Herrarna förpassades alltså till det mindre utrymmet.   

Glädjande var dock att det totala antalet tränande medlemmar 

ökat främst tack vare en expanderande ungdomsgrupp.  

 

Vid Veteran-VM detta år, d.v.s. år 2000, kom Rune Isaksson på en hedrande 

4:e plats i klass H75. Under kommande år skulle det visa sig att Rune blev 

bättre och bättre med åren likt ett första-cru vin från Bordeaux. Sex 

guldmedaljer i världsmästerskapen för Veteraner bevisar detta.  

                                                                                       

Från årets DM-tävlingar noterar vi följande tre 2:a platser för HSOK-löpare:  

Josefine Nilsson i klass D10, Lotta Lewis-Jonsson i klass D18 Natt och                    Rune 

Kurt Pålsson i klass H75 Natt. 

 

Fotbollsmålvakten Kalle Svensson 

För 20 år sedan, den 15 juli år 2000, avled Kalle Svensson 74 år gammal. Kalle var enligt 

många fotbollsexperter Sveriges genom tiderna främsta fotbollsmålvakt.  

Den 7 november i år kunde man i den rikstäckande dagstidningen Dagens Nyheter läsa en 

artikel om målvakten Kalle Svensson. Med välvilligt tillstånd av artikelförfattaren, 

Helsingborgsfödde journalisten Ken Olofsson, återges artikeln nedan:  

 



Sida 11 av 14 

 

Brevet Kalle Svensson aldrig glömde . . . . . . 

 

Målvakten Kalle Svensson är en svensk fotbollslegendar. Han medverkade i 73 A-

landskamper, den sista i VM-finalen 1958 när han fick kapitulera två gånger mot en 

brasiliansk sjuttonåring som skulle bli en av världens bästa spelare, Pelé.  

 

Han är ensam om att ha erövrat en historisk trippel: VM-brons i Brasilien 1950, OS-medalj 

i Finland 1952, VM-silver i hemma-VM 1958. Jag 

skrev i ett minnesporträtt dagen efter hans plötsliga 

död 2000: ”Idrotten har bland annat förmågan att 

krympa jordgloben och lägga byar och städer i 

varandra som kinesiska askar. Prästen som döpte 

kunde inte veta att städerna Rio och Helsingborg 

skulle gå samman i den vuxne Karl Oskar Svensson, 

statarsonen som blev stor folkidol och hjälte i en 

VM-match mot Italien i Brasilien 1950. Det var då 

han döptes en andra gång – Rio-Kalle blev ett namn 

som flög över jorden (trots att matchen spelades i São 

Paulo).” 

                   Kalle Svensson, Pressens bild 

 

Kalle var mer än en fotbollsstjärna, hans popularitet under 50-talet var betydande. Han 

sjöng populärlåtar i radion, var omslagspojke i Rekordmagasinet och andra 

veckotidningar, drog stora publikskaror på turné i folkparkerna. Men stora pengar tjänade 

han aldrig ty han förblev amatör, trogen sin hemstad och klubben Helsingborg.  

Jag hade glädjen att få göra en SVT-dokumentär om Kalle Svenssons liv. Han berättade då 

om sin bakgrund som statare, han var tolfte barnet och kallades för Karl den tolfte. 

Uppväxten var fattig. Modern skildes och drog runt på skånska bondgårdar med sin stora 

barnaskara. De slog sig ner i Helsingborg där Kalle efter några år på stadens gummifabrik 

anställdes i brandförsvaret och stannade där. 

 

Några veckor efter tv-dokumentären besökte jag Kalles bostad. Han var då sjuttiotre år. 

Betygen i media var goda, han hade fått många reaktioner. Detta gladde honom, ändå stod 

han mitt på golvet när jag kom – med ett brev i handen. Avsändaren var en dam på 

Östermalm i Stockholm och Kalle läste högt med darrande hand: ”hur kan Sveriges 

Television ägna en hel timme åt ett statarbarn som råkade bli fotbollsmålvakt. Jag tycker 

det är upprörande . . . ”  

 

Kalle Svenssons ögon tårades. Det är som att få en pil i hjärtat, sa han och kunde inte 

längre känna någon glädje över alla andra reaktioner. Han kom aldrig över denna 

händelse.  

 

Sensmoralen har jag tänkt på: Man ska vara varsam med orden och sina värderingar. 

 

Ken Olofsson, reporter 

 

För 30 år sedan . . . . . .  

Vintern år 1990 var rent bedrövlig. Våra väl förberedda skidåkare gick miste om årets 

höjdpunkt då Vasaloppet ställdes in på grund av snöbrist.  

 

När Skånes Skidförbund arrangerade uttagningar till Kalle Anka Cup, man fann åkbara 

förhållanden i Dalarna, segrade följande fyra av fem deltagande HSOK-ungdomar: 

Camilla Nordbeck i klass D16, Ulrika Nordbeck i klass D17, Malin Forsell i klass D19-20 

och Jan Sonesson i klass H17. 
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På orienteringsfronten fick klubben en överraskande 

men välförtjänt distriktsmästare då Mikael Öhgren 

segrade i klass H21. Seger blev det även för Thomas 

Johannesson i det inofficiella kortdistans-DM. 

Thomas gjorde en fantastiskt bra tävlingssäsong och 

blev rankad tvåa i Skåne. 

 

   

             

Teckningar: Martin Frohm                                   Thomas                    Mikael  

  

Angående Fyrklubbs så blev vi detta år sist i grupp B vilket medförde att vi halkade ner i 

grupp C.   

 

För 35 år sedan . . . . . . 

År 1985 föddes Helena Jansson (numera Bergman) en av Sveriges mest framgångsrika 

orienterare. Hon tävlar sedan år 2015 för OK Ravinen men har dessförinnan representerat 

Leksands OK samt moderklubben IF Hagen i Skövde. Helena blev historisk då hon, förutom 

totalsegern, vann samtliga etapper vid O-Ringen år 2009.  

 

På meritlistan noteras följande:  

- VM tävlingar: 4 guld, 6 silver och 8 brons.   

- EM tävlingar: 3 guld och 2 brons. 

- World Cup totalt: 1 guld, 1 silver och 2 brons. 

- Nordiska mästerskapen: 4 guld. 

- SM tävlingar: 14 guld, 4 silver och 1 brons. 

- O-Ringen: 1:a år 2009. 3:a år 2012. 

- Årets orienterare åren: 2007, 2008, 2009, 2010 

och 2011. 

 

År 2017 gifte sig Helena med elitorienteraren Gustav 

Bergman och bytte efternamn från Jansson till Bergman. 

Då Helena inte orienterar arbetar hon som AT-läkare på 

Södersjukhuset i Stockholm. 

 

 

För 40 år sedan . . . . . .              
För 40 år sedan, det vill säga år 1980, var antalet klubbmedlemmar i Helsingborgs SOK 337. 

207 medlemmar bidrog med 2 511 starter.  

 

Klubbens skidåkare visade återigen enastående kvaliteter. Vid DM på 15 km för seniorer 

segrade Thomas Andersson med Lars-Åke Forsberg på andra plats och Tony Månsson på 

tredje plats. Seniorernas stafett skidade denna trio hem i elegant stil.  
På 30 km valde Thomas, Lars-Åke och Tony att tävla i klasser de egentligen tillhör vilket 

resulterade i varsitt DM-tecken. På 50 km blev det ytterligare DM-tecken för Lars-Åke och 

Martin Frohm. Martin blev även DM-mästare i skidorientering. 

 

Orienteringsmässigt stod våra ungdomar för fina framgångar. Vid DM segrade Kerstin 

Hermansson, Mats Nilsson, Mikael Öhgren, Ulf Öhgren, Olle Bergman och Thomas 

Johannesson. Bland de vuxna segrade Ulla Öhgren, Astrid Johannesson och Ulla Stigborn i 

budkavle-DM. 

 

Kartkommittén fick efter stor möda fram en ny karta norr om Össjö efter att för första gången 

anlitat utomstående ”proffs-hjälp” med rekognosceringen.  



Sida 13 av 14 

 

För 50 år sedan . . . . . . 

Snön kom tidigt detta år, d.v.s. 1970, och blev liggande länge. Detta gillade 

skidåkarna som knep ett antal DM-tecken. Monica Andersson vann först 

Senior-DM och sedan, veckan efter, upprepa bedriften med att vinna Junior-

DM. Olle Carlsson tog sitt första individuella DM-tecken på 30 km. 

Veterantrion Vitalis Andersson, Martin Frohm och Kurt Hillman tog hem 

lagsegrarna på DM distanserna 15 km och 30 km.   

           Olle 

Vårtävlingen tillsammans med OK Origo blev en stor succé med 1 200 

deltagare, däribland flera landslagsmän. Till och med Sveriges Television 

var på plats. På hösten arrangerades DM-budkavle på en helt nyritad karta, 

Koarp NV i skala 1:20 000. Ännu en gång fick vi stort beröm för vårt 

arrangemang. 

 

Junioren Monica Andersson visade klass detta år. Seger på O-ringens 5-

dagars orientering, 4:a på Nordiska Mästerskapen, 6:a på SM och 3:a på 

SSM.          Monica 

            

PR-kommittén tog under året fram en broschyr om klubbens verksamhet. Broschyren delades 

ut vid skolarrangemang etc. Vidare så arrangerade PR-kommittén en visning av den 

färdigställda klubbgården i Koarp för press och myndigheter. Kommunalrådet Erik Granéli, 

medlem i klubben och den som främst skall bära äran av att vi fått bidrag ur Friluftsfonden, 

samt Fritidschefen Gunnar Gustafsson, även han medlem i klubben, representerade 

myndigheterna. Såväl dessa herrar som den församlade pressen öste beröm över oss. 

  

OK Österåker 

År 1970 bildades OK Österåker. Vår egen Nils Johannesson var 

initiativtagare till bildandet av klubben. 

Enligt en orienterare från OK Österåker som deltog i sommarens 

Motionsorientering betraktas Nils idag som en legend. 
 

Teckningar: Martin Frohm                            

     

      Nils 

Gustav Bergman årets orienterare . . . . . . 

Gustav Bergman blev i år historisk när han som första herrlöpare någonsin vann tre 

individuella SM-guld under ett och samma år. Nu tilldelas han utmärkelsen Årets orienterare 

2020 efter en kort men framgångsrik säsong. 

Jag är jätteglad över det jag har presterat i år. Det är roligt att få uppmärksamhet och 

uppskattning för det, säger Gustav Bergman. 

                            

 

Veckans bana . . . . . .  

Den trevliga träningsvarianten ”Veckans Bana” som 

egentligen skulle avslutas vecka 45 förlängdes i år till 

november månad ut. 

 

Vi tackar Patrik för årets Veckans Bana! 
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Städning av klubbstugan . . . . . .  

Rolf Gustafsson meddelar att 2021 års städschema för 

klubbstugan i Pålsjö kommer att publiceras på 

hemsidan under – Föreningen – Klubbstugan – 

Städning av klubbstugan.  

 

Information angående städningen har också skickats ut 

till klubbmedlemmarna via ”allamedlemmar”. 

 

 

 

 

Och så till sist . . . . . .  

Om en lättare kollision mellan brödbilen och fiskbilen stod följande att läsa i den lokala 

tidningen: 

Brödbilen smet från olycksplatsen medan fiskbilen erhöll laxskador. . . . . . 

 

 

 

God Jul & Gott Nytt År . . . . . .  

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

och ett Gott Nytt År. 

 

 

 

 

               

Nästa nr av Prégen . . . . . .  

Nästa nummer av Prégen utkommer den 29 mars 2021. 

 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

 

e-post: macke.selander@gmail.com 

 

mobiltelefon: 0703887079 
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