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Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 
 

 

 

Coronapandemin . . . . . .  

På Helsingborgs SOK:s hemsida finns information angående föreningens hantering av 

COVID-19. Informationen uppdateras då Folkhälsomyndigheten, SOFT eller SKOF meddelar 

nya direktiv.   

 

Ordföranden har ordet . . . . . .  

År 2021 har startat och jag tycker att vi som klubb har börjat året på ett mycket bra 

sätt. Trots fortsatta hinder på grund av Coronapandemin finner vi säkra metoder att 

vara aktiva på. Många engagerar sig och hjälper till på en mycket hög nivå vilket jag ser 

som beundransvärt! Tack till alla er som håller igång våra aktiviteter! 

 

Inför år 2021 har vi gått in med målet att försöka jobba så nära det normala som vi 

bara kan. Därför planerar vi bland annat för ett genomförande av tävlingarna Tre 

Skåningar och En Dansk samt DM i Långdistans. Till dessa arrangemang behövs ett antal 

funktionärer varför du som klubbmedlem gärna får boka in helgerna den 18-20 juni och 

den 12 september. Funktionärsinformation kommer löpande.   

 

Vi ska såklart fortsätta att vara aktiva inom våra idrotter i alla åldersgrupper. 

Ungdomsgruppen kämpar på med att arrangera smittsäkra ungdomsträningar och lyckas 

ypperligt med detta. På andra sidan av åldersspannet hittar vi Veteranerna vilka också 

har anpassat sig och fortsätter med sina orienteringsträffar. Mycket imponerande och 

jag hoppas innerligt att det fortsätter på detta föredömliga sätt.  

 

När det blir möjligt att komma ut och delta i de "vanliga" orienteringstävlingarna igen är 

högst oklart. Vi kan bara hoppas att tävlandet kommer igång snart igen så att vi kan 

möta våra kompisar i Sveriges orienteringsklubbar. Om just du vill möta dem som 

tävlingsrivaler eller för det goda eftersnackets skull får du själv bestämma. En sak är 

dock säker. Många orienterare är otroligt sugna på att komma ut i främmande marker 

igen för att njuta av sin sport när den är som allra bäst. Jag håller i alla fall tummarna 

för att vi kan komma igång, så nära det normala som möjligt, mycket snart igen.  

 

http://www.hsok.se/
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Med det sagt vill jag önska er alla en god fortsättning på år 

2021. Året då vi ska göra allt vi kan för att ta revansch på 

Coronaviruset.  

Tills vidare vill jag uppmana er till att hålla i och hålla ut och 

lyssna på myndigheternas rekommendationer och restriktioner.  

 

 

Er styrelseordförande 

Dennis Rudqvist                 Dennis 

                                                                                           
      

Veckans bana . . . . . .  

Traditionsenligt startade Patrik Johansson upp Veckans Bana den 8 

mars. Kartor hämtas och återlämnas i svarta postlådan på förrådets 

vägg. 

Ny karta/bana i postlådan varje måndag, sen eftermiddag eller 

kväll.  

Veckans Bana pågår fram till slutet av november månad.        

 

 

Natt-DM . . . . . .                     Patrik 

Andrarums IF meddelar att Natt-DM som skulle arrangerats                             

den 19 mars flyttas till den 10 september.                                  

 

För 100 år sedan . . . . . . 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. 

 

Magnus Stenbocks staty . . . . . . Startpunkten . . . . . .  

Magnus Stenbocks staty invigdes år 1901 

under mycket högtidliga former. Den 

ursprungliga placeringen var mitt i gatan 

mellan Stortorget och Hamntorget där 

Järnvägsgatan och Drottninggatan möts. År 

1959 flyttades statyn, 25 meter österut, till sin 

nuvarande placering på Stortorget då den 

orsakade problem för den alltmer ökande 

trafiken. 

 

 

 

10-Mila . . . . . .                                                        Startpunkten 

 

 

 

 

 

Årets 10-Mila, som skulle löpts den 1 – 2 maj i Valdemarsvik, kommer inte att arrangeras 

som planerat. Coronapandemin har återigen tvingat orienteringsklassikern att ändra i schemat.  

Förra året flyttades 10-Mila fram två gånger innan man slutligen ställde in arrangemanget. 

Beslut har nu fattats att skjuta upp årets 10-Mila på obestämd tid. Undersökningar pågår dock 

om arrangemanget kan flyttas till hösten. 
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Euromeeting . . . . . .  

Den 26 februari meddelade den tjeckiska arrangören av Euromeeting att tävlingarna, som 

skulle arrangeras i ett område norr om Prag den 12-14 mars, ställs in.  

 

Arrangören skrev följande i ett pressmeddelande: ”Den Covid-19 pandemiska situationen 

har förvärrats rejält och därför har den tjeckiska regeringen beslutat om en ny lockdown. 

Denna innebär skarpa restriktioner både vad gäller att resa till och inom landet.” 

 

Euromeeting tävlingarna sågs som ett viktigt genrep inför World Orienteering Championship 

i Tjeckien den 3-9 juli. 

 

Ungdomsgruppen . . . . . .  

Lisa Kjellén, ansvarig för ungdomsgruppen, meddelar följande angående ungdomsgruppens 

träningar: 

Hej alla gamla som unga (och medelålders) HSOK-medlemmar. Jag hoppas att ni mår bra 

och får orientera lite trots Corona. 

  

Vi står inför en ny termin och vår ungdomsgrupp 

bara växer och växer, det är jätteroligt. 

Corona-anpassning av vår torsdagsträning i 

Pålsjö innebär mycket jobb för oss ledare. Små 

grupper, utspridda banor över hela Pålsjö gör att 

vi ledare inte riktigt räcker till. Vi räcker till att ta 

hand och leda och träna ungdomarna men skulle 

behöva hjälp med några sysslor runtomkring.                 Bild: Google 

  

Så därför ber vi om er hjälp! 

 

Vi kommer att behöva hjälp med både utsättning av kontroller eller reflexstavar på 

torsdagar samt inplockning (kan göras på fredagen efter). 

Vi pratar om flera tillfällen så ju fler som anmäler sig desto bättre! Man får en tydlig 

instruktion samt mallkarta för uppgiften. 

  

Vi är säkra på att vi kan hjälpas åt, man kan få ett riktigt bra och roligt träningspass. Häng 

ut på er lediga tid, på lunchen när ni jobbar hemma eller ihop med en kompis. Gör något 

skoj av det! 

Anmäl er till ett utsättnings- eller ett inplockningspass eller kanske både och?  

All hjälp mottages tacksamt! 

  

Intresseanmälan görs till: 

Lisa Kjellén, e-post:lisa.kjellen@hoganas.com eller telefon: 

0704941080 

 

Ny mail-adress till HSOK-IT . . . . . . 

Klas Bogsjö och Jonas Norén meddelar att HSOK-IT nu har 

följande adress: it.admin@hsok.se 

 

IT relaterade ärenden kan med fördel sändas till denna adress. 

 

 

Nytt telefonnummer till SKOF . . . . . .  

Sven-Åke Granquist meddelar att SKOF:s kansli har nytt telefonnummer från och med den 1 

mars 2021. 

Nya numret är: 070 5130750 

mailto:lisa.kjellen@hoganas.com
mailto:it.admin@hsok.se
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Årets prisvärda ungdomar . . . . . .  

SKOF:s Ungdomskommitté meddelar: ”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 

och tacka dem för att de deltog på USM 2020.”  

Prisade Helsingborgs SOK ungdomar är:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uthyrning av klubbstugan i Pålsjö . . . . . .  

Roy Ovesson, ansvarig för uthyrningen av vår 

klubbstuga i Pålsjö, meddelar följande: 

 

RIKTLINJER FÖR UTHYRNING AV HSOK-

LOKALEN ÅR 2021 
            Teckning, Martin Frohm 

 

Festlokalen är utrustad för max 50 sittande gäster. Lokalen återlämnas alltid i mottaget skick. 

Bokning/avbokning sker på 0708251359 alternativt via mail: roy.owesson@gmail.com.  

Vid bokning gäller ”Först till kvarn”.  

Vid avbokning senare än 1vecka före kan debiteras 50 % av överenskommen hyra.  

 

För MEDLEMMAR gäller följande priser: 

         Fest/helgdygn   kl.12-12                        2600 kr  (inklusive lån av nyckel) 

         Extra tid före eller efter kl.12                  100 kr/ tim 

         Mindre arr./barnkalas 4-5 tim.         min  600 kr 

 

För ICKE MEDLEMMAR (privatpersoner) gäller alltid förskottsbetalning efter följande 

grundregler och priser: 

         Bokningsavgift (avdrages vid slutbet.)   500 kr 

         Fest/helgdygn   kl.12-12                        3000 kr ( bokningsavgift avgår) 

         Extra tid före eller efter kl. 12                 200 kr/ tim 

   

OBS! Vid uthyrning till ungdomar (under 20 år) kräver vi en uppdaterad deltagarlista som 

visar alla namn plus angiven ålder. Finns det omyndiga deltagare (under 18 år) skall minst 2 

namngivna målsmän anges med mobilnummer. Målsmännen skall även närvara under HELA 

festtiden.                                     

         Vardagar heldag  kl. 8-16.30                  2000 kr 

               ”       halvdag kl. 8-12, 12.30-16.30 1000 kr 

        

För eventuell övernattning, max 20 personer, finns luftmadrasser. 

                                                   Grundavgift + 80 kr/ person 

 

 IDROTTSKLUBBAR kan erhålla rabatterade priser.  Begär offert. 

 FÖRETAG, SKOLOR och FÖRENINGAR kan faktureras i efterhand. 

 Bortslarvad NYCKEL/LARMBRICKA ersätts med 2000 kr. 

 

mailto:roy.owesson@gmail.com
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HSOK:s Årsmöte . . . . . .  

HSOK:s årsmöte hölls måndagen den 8 februari. På grund av Corona-pandemin blev det i år 

ett digitalt möte via Microsoft Teams. Tjugotvå (22) klubbmedlemmar hade loggat in och de 

fick uppleva ett intressant och givande årsmöte under ledning av mötesordföranden Mats 

Nilsson. Att ordföranden Mats N besitter stort kunnande i att leda denna typ av digitala möten 

kunde vi konstatera.  

 

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

Nedan redovisas några beslut relaterade till ekonomi och personval: 

 

 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse gicks igenom och lades till 
handlingarna.  

 Revisorernas berättelse presenterades. 

 Balans- och resultaträkning fastställdes. 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 Styrelsens medlemmar presenterades för mötesdeltagarna. 

 Inga motioner fanns att behandla.  

 Inga förslag från styrelsen fanns att behandla.  

 Årsmötet beslutade att på ett (1) år välja Christian Johansson till ledamot i 
valberedningen. Årsmötet lyckades dock ej tillsätta den vakanta platsen i 

valberedningen varför mötet gav styrelsen uppdraget att finna en ledamot.  

 

Noterbart är att vid fjolårets årsmöte fanns trettiofyra (34) klubbmedlemmar på plats i 

klubbstugan i Pålsjö. Årets digitala årsmöte tilltalade endast tjugotvå (22) klubbmedlemmar. 

Deltagarmässigt finns här alltså en del att jobba på.   

 

HSOK:s Vänner Årsmöte . . . . . .     

HSOK:s Vänner senarelägger sitt årsmöte med anledning av Coronapandemin. Mötet kommer 

förhoppningsvis att kunna hållas under maj månad och då utomhus vid klubbstugan i Pålsjö. 

 

Administrationsgruppen . . . . . .  

Söndagen den 7 februari höll Administrationsgruppen ett digitalt möte under ledning av 

Anders Brandtsfridh. Avsikten med mötet var att gå igenom gruppens ansvarsområden och 

arbetsuppgifter.  

 

Gruppen har följande sammansättning: 

 

Anders Brandtsfridh . . . .  Huvudansvarig 

Rolf Gustafsson . . . .  Klubbgården och Senderödsgruppen 

Roy Owesson . . . .   Klubbgården 

Bengt Lundh . . . .   Ladan 

Rickard Nisses-Gagnér . . . .  Ladan 

Klas Bogsjö . . . . IT  

Barbro Norrestam . . . . Ekonomi 

Jonas Åhlin . . . . Statistik 

Macke Selander . . . . Prégen och Senderödsgruppen 

Dag Lewis-Jonsson . . . . Senderödsgruppen 

Jonas Norén . . . . IT 

Håkan Rubin . . . . Ladan 
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Samverkan OL-Nordväst . . . . . .  

Veteranorienterarnas ekonomiska stöd till Projekt OL-Nordväst har under år 2020 åter satt ett 

nytt fantastiskt rekord! Förra året, d.v.s. år 2019, bidrog Veteranorienterarna som ”Gynnare 

till Projekt OL-Nordväst” med 38 000 kronor. Mycket glädjande har bidragen som influtit 

under december månad år 2020 ökat kraftigt. Vid årets slut kunde vi räkna in och överföra 

hela 57 040 kronor att användas under år 2021 till projektets fortlevnad.  

 

Årets gynnare är fler till antalet, främst på grund av tillkommande utombys Veteraner, men vi 

kan också konstatera att genomsnittsbeloppen per gynnare ökat. Stigs jobb och ett ökat 

samarbete med Fredrik Nilsson i OL-Nordväst är naturligtvis orsaken till ett kraftigt ökat 

aktivitetsutbud under år 2020. Aktiviteter som Veteranerna verkligen uppskattat. 

 

Bidrag från Veteraner i de fem huvudansvariga projektklubbarna noteras till: 

Helsingborgs SOK  11 750 kronor (19) 

OK Kompassen 7 900 kronor (12) 

Örkelljunga FK 4 130 kronor (8) 

Hjärnarps OL 9 030 kronor (15) 

FK Boken 2 500 kronor (4) 

 

Bidrag från Veteraner i klubbarna utanför projektet noteras till: 

IS Kullen  5 150 kronor (7) 

IS Skanne  3 990 kronor (7) 

Rävetofta OK  2 710 kronor (4) 

Skåneslättens OL  3 100 kronor (5) 

Övriga klubbar  6 780 kronor (11) 

 

Antalet bidragsgivare per klubb inom parantes. 

 

Projektet OL-Nordväst är nu ekonomiskt säkerställt för år 2021. Diskussioner pågår redan hur 

vi kan fortsätta samarbeta i klubbarna även efter år 2021.  

   

Med denna lilla redovisning tackar vi i Styrgruppen för allt stöd under året och ser med stor 

optimism fram mot kommande års samarbete inom OL-Nordväst. 

 

För Styrgruppen i Projekt OL-Nordväst 

 

Roy Owesson 

 

 

 

Samverkan OL-Nordväst . . . . . . Träningsplanering våren 2021 . . . . . .  

Fredrik Nilsson meddelar att planeringsarbetet med OL-Nordväst vårträningar pågår för fullt. 

Träningsprogrammet beräknas vara klart inom kort och första träningstillfället blir strax efter 

påskhelgen.  

 

Träningsprogrammet kommer att delges klubbmedlemmarna per e-post via allamedlemmar. 
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Skånes OF Årsmöte 2021 . . . . . .  

Skånes OF Årsmöte 2021 hölls helt digitalt lördagen den 13 februari.  

Förbundsordförande Anne Udd hälsade 41 klubbrepresentanter välkomna till årsmötet. 

Helsingborgs SOK representerades av styrelseledamoten Bengt Johnson. 

 

I sitt inledningsanförande gladdes Anne speciellt åt att det trots rådande pandemiläge varit 

stort intresse för de friluftsaktiviteter som våra kreativa föreningar anordnat under året. Anne 

informerade också om förslag till ett extra årsmöte. Detta möte planeras till ett datum då det 

går att genomföra med fysisk närvaro. 

 

Därefter vidtog tillkännagivande av pristagare och utdelning av medel ur Skånes OF 

stipendiefond: 

- Skånes Skogskarlars stipendium Förtjänt Ungdomsledare tilldelas Lotta 

Magnusson, Malmö OK, för drivande engagemang med kurs- och träningsverksamhet 

för unga och nya orienterare. 

- Vandringspriset Årets arrangörsklubb tilldelas Örkelljunga FK för deras 

arrangemang av Fyrklubbs. 

- Till mottagare av Jan-Eric Nelkings vandringspris Årets Ledare inom skånsk 

orientering har styrelsen utsett Nils Pistora, Lunds OK, för inspirerande motor för 

utvecklingen av MTBO i Skåne. 

- Skånes OF Stipendiefond. Styrelsen har efter ansökan beslutat tilldela Lunds OK 

5 000 kronor. I sin ansökan anger Lunds OK att avsikten är att använda pengarna till 

externt inhyrd ledare för ”Kurs i löpteknik” för ungdomar 10-21 år. 

 

Ur mötesprotokollet saxar vi följande: 

- Mötesordförande och mötessekreterare 

Till mötesordförande valdes Magnus Thuresson och till mötessekreterare Sven-Åke 

Granquist. 

- Inkomna motioner 
FK Åsen, Fyrklubbs 2021.  

OK Tyringe, förslag om avgifter för Coronasäker tävling.  

Tormestorps IF, angående ändring av Fyrklubbsbestämmelserna. 

OK Gynge och ytterligare åtta klubbar, angående förändringar av regler och 

anvisningar för fyrklubbs. 

Tormestorps IF, angående SKOF:s valberedning. 

Årsmötet beslutade att motionerna hänskjuts till kommande extra årsmöte. 

- Val av ordförande  
Till förbundsordförande för år 2021 omvaldes Anne Udd, Eslövs FK. 

- Val av styrelseledamöter  
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Anna Ljungqvist, Lunds OK, Malin Ågren, 

Lunds OK och Sten Segerslätt, Skåneslättens OL. 

Till styrelseledamot för ett år valdes Håkan Axelsson, FK Göingarna. (Fyllnadsval 

efter Jörgen Olsson som önskat avgå innan utgången av sin mandatperiod). 

- Val av revisor med personlig ersättare  
Till revisor för ett år omvaldes Paul Schannong med Leif Åke Andersson som 

personlig ersättare. 

- Val av valberedning 
Till valberedning valdes följande:  

Jan-Eric Nelking, FK Åsen (ordförande), Siw Nilsson, OK Kompassen och Bertil 

Olofsson, Andrarums IF. 

(Helsingborgs SOK:s ordförande Dennis Rudqvist är sedan tidigare ledamot i 

valberedningen). 
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Brevet Kalle Svensson aldrig glömde . . . . . .  

Undertecknad fick en hel del reaktioner från läsekretsen angående Ken Olofssons artikel om 

Kalle Svensson.  

En av de som hörde av sig var Jan Falk, framgångsrik orienterare under 1960-talet, tävlandes 

för IFK Helsingborg och Helsingborgs SOK. Jans morbror var starkt engagerad i HIF och 

genom honom träffade Jan HIF-målvakten Kalle Svensson flera gånger. Både hemma hos 

morbrodern och hemma hos Kalle Svensson.  

När Jan var elva år hade några driftiga ledare organiserat seriespel mellan fotbollslag från de 

olika kvarteren på Lussebäcken. Vid avslutningen av seriespelet medverkade Kalle Svensson 

och alla ungdomar fick ställa sig i kö med sina autografblock. När Jan kom fram till Kalle 

Svensson hördes följande: ”- Hej Jan, hur är läget med dig nuförtiden”?   

Kompisarna tappade hakan och Jans status fick ett rejält lyft.  

 

Några ord om Jan Falk . . . . . .  

Jan Falk kan titulera sig ”Helsingborgsmästare i orientering” då han 

segrade i det sista genomförda Helsingborgsmästerskapen år 1967. I 

detta mästerskap deltog orienterare från både IFK Helsingborg och 

OK Kärnan för att göra upp om den åtråvärda titeln.  

 

När de båda klubbarna gick ihop och bildade Helsingborgs SOK 

den 13 juni 1968 blev det istället helt naturligt fråga om 

klubbmästerskap. Denna förändring påverkade ej Jan då han 

premiäråret blev Helsingborgs SOK förste klubbmästare i 

seniorklassen. 

Jan Falk bor numera i Sundbyberg och tävlar för Sundbybergs IK.                 Jan Falk 

 

 

Helsingborgs SOK:s poängtabell 1968 – 2019 . . . . . .  

HSOK:s styrelse beslutade att inga poäng skulle delas ut för tävlingar under verksamhetsåret 

2020 på grund av Coronapandemin. Nedanstående tabell visar placeringarna 1 till 20 per den 

31 december 2019. 

 

1.  Rune Isaksson 45 294 11.  Anna Hermansson 20 496 

2.  Astrid Johannesson 30 930 12.  Jan Nilsson 19 983 

3.  Martin Frohm 30 525 13. Magnus Ljungberg 19 949 

4.  Mats Nilsson 28 979 14.  Ewa Roos 19 854 

5.  Vitalis Andersson 27 446 15. Sven-Eric Ericson 18 847 

6.  Kurt Pålsson 25 157 16.  Lars-Åke Forsberg 18 679 

7.  Edit Borg                     24 704 17.  Torbjörn Lage 18 650 

8.  Åke Åkesson 23 956 18.  Patrik Johansson 18 508 

9.  Solvey Bergdahl 23 231 19.  Erik Borgqvist 18 158 

10.  Roy Owesson 20 814 20.  Lotta Lewis-Jonsson 16 348 

 
Av ovanstående HSOK:are finns följande inte bland oss längre: Martin Frohm (1924-2013), 

Vitalis Andersson (1922-2009), Åke Åkesson (1920-2014) och Erik Borgqvist (1917-2019). 
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Första kvinna i Vasaloppet . . . . . .  

Den som följde TV-sändningen av årets Vasalopp noterade säkert ett inslag om kvinnor i 

Vasaloppsspåren. En intervju av en kvinna i lösmustasch från ett tidigare Vasalopp samt en 

intervju ”hemma hos” visades. Dessa kvinnor åkte loppet i, vad vi kan kalla, modern tid.  

Vad man helt glömde bort var att presentera den första kvinna som åkte Vasaloppet varför 

följande rader nu känns aktuella. 

 

Margit Nordin . . . . . .  

Vasaloppet arrangerades för första gången år 1922. Året efter, d.v.s. år 1923, anmälde sig 

Margit Nordin till detta historiska lopp mellan Sälen och Mora. Margit var 26 år, 

gymnastiklärare och sjukgymnast från Grängesberg.  

 

På den tiden var det ingen som trodde att en kvinna var 

mäktig att utföra ett sådant mandomsprov men ingen 

kunde stoppa henne. Det var cirka 160 skidåkare som 

gav sig iväg från starten i Sälen. Vid målet i Mora stod 

många nyfikna kvar och väntade och man trodde väl in i 

det längsta att hon inte skulle klara av ett så långt 

skidlopp. Men det gjorde hon! Margit kom i mål som 

sista deltagare endast åtta minuter efter den siste 

mannen och fyra timmar efter segraren. 

En bit före mål stannade Margit för att plocka bort 

papiljotterna i håret. Hon ville inte bli kritiserad för sitt 

hår eller utseende när hon gick i mål.  

Det dröjde ända till år 1981 innan Vasaloppet öppnades 

för kvinnliga åkare. Året efter (1982) dog Margit. 

                                    Arkivbild 

 

Vasaloppet . . . . . .  

På grund av Coronapandemin blev årets Vasalopp, det 97:e i ordningen, ett något annorlunda 

arrangemang. Till huvudloppet söndagen den 7 mars, benämnt Vasaloppet Elit, maximerades 

antalet startande till 300 i herrklassen och 100 i damklassen. 

 

För den stora mängden av Vasaloppsåkare arrangerades ”Vasaåket 2021” med följande fyra 

distanser: 10 – 30 – 45 och 90 km. Vasaåket var öppet från fredagen den 12 februari till och 

med söndagen den 7 mars. 

 

I år fanns startplatsen på Tjärnhedens idrottsplats som ligger öster om riksväg 66 mitt emot 

den traditionella startplatsen i Berga by. Upploppet i Mora var 100 meter kortare då en ny 

målportal placerats vid klockstapel. Vasaloppets totala längd var dock som tidigare d.v.s. 90 

km. 

 

HSOK:are i Vasaloppsspåren . . . . . .  

Vasaåket 90 lördagen den 6 mars  

- Lennart Carlsen 

- Anders Nilsson  



Sida 10 av 18 

 

Hulebäckseröd . . . . . .  

Om någon händelsevis skulle fråga om det blev någon vinter i Skåne i år kan man med fog 

svara . . . . . . Ja, det blev det faktiskt . . . . . . För längdskidåkarna började vintern första 

veckan i januari månad och höll på till i mitten på februari månad.   

 

Lördagen den 16 januari var en sådan vinterdag man drömt om. Några minusgrader, sol från 

en klarblå himmel och så nära vindstilla man kan komma. Efter en rejäl frukost, skidor i 

boxen och varm dryck med tillbehör nerpackat i ryggsäcken bar det iväg med kurs mot 

skidmeckat i Hulebäckseröd på Hallands ås.  

Väl framme hamnade vi i en lång bilkö in till parkeringen. Efter några minuters väntan blev vi 

invinkad till parkeringen av Hjärnarpspågarna Christer Ljungdahl och Bengt Ståhl som med 

stor rutin dirigerade trafiken. Parkeringen rymde 140 bilar och omsattes minst en gång varför 

c:a 300 bilar räknades in denna lördag. 

 

Ideella krafter, inom Hjärnarps OL, med Christer Ljungdahl i spetsen har med hjälp av 

snöskoter och spårsläde preparerat en slinga på en vackert belägen åker i Hulebäckseröd. 

Slingan ”ormar” sig fram elegant och funktionellt på det svagt kuperade området. Åkmässigt 

var det rena njutningen att glida fram i spåren. Slingan, med en längd av c:a 3 km, består av 

tre parallella skidspår vilket eliminerade trängsel och ”nära kontakt situationer”. 

 

I närområdet har det varit möjligt att åka skidor tidigare under säsongen. Vallåsens 

anläggning vid Hallands ås norrsluttning öppnade en betydligt kortare slinga i slutet på förra 

året. Men då är vi inte i Skåne utan i Halland. 

 

 

 

 

 Jo, det är undertecknad 

           

    

        3 km slingan som åks i högervarv 
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                                                Vy från slingans lägsta punkt 

 

                                         Bilparkeringen 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Självklart Swishar skidåkarna in en slant till  

Hjärnarps OL  
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Helsingborgspremiären . . . . . . 

Då tävlingsledningen i Pan-Kristianstad fattade beslut om att ställa in Sverigepremiären, den 

5-7 mars, tog Magnus Stéen tag i det hela och skapade Helsingborgspremiären. 

Arrangemanget omfattade två etapper. Första etappen löptes på Svedberga kulle lördagen den 

6 mars och samlade 82 deltagare. Andra etappen löptes i Jordbodalen söndagen den 7 mars 

och samlade 52 deltagare. 

Se resultat sidan 15.  

 

Ramlösapremiären . . . . . . 

Även Hallandspremiären, den 12-14 mars, ställdes in varför Magnus arrangerade 

Ramlösapremiären lördagen den 13 mars. Arrangemanget var av typen Låd-OL med 

självservering av kartor. Kartorna fanns alltså i en låda i anslutning till starten. Ingen Sport 

Ident utan tidtagning sköttes i egen regi. Arrangemanget samlade 34 deltagare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Svedberga kulle kartan . . . . . . 

 

Till höger, långa banan 6,5 km med 17 

kontroller. 

 

Felix Alnervik, orange pil, är framme vid 

kontroll nr 12.                                                                               

 

Angående Coronapandemin . . . . . . 

Helsingborgs- och Ramlösapremiärens 

orienteringar arrangerades självklart helt 

enligt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och regler. 
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Arrangemangsgruppen . . . . . .   

Ur arrangemangsgruppens minnesanteckningar från planeringsmötet den 

28 februari saxar vi följande:  

 

Tre Skåningar och En Dansk den 18-20 juni 

 Etapp 1: fredag den 18 juni. Ödåkra-Toftavallen. Banläggare 
Patrik Johansson. 

  

 Etapp 2: lördag f.m. den 19 juni. Helsingör. Egebæksvang Skov. Banläggare Rolf 
Lund. På grund av Coronapandemin råder stor osäkerhet kring möjligheten för de 

tävlande att komma över till Danmark. 

 

 Etapp 3: lördag e.m. den 19 juni. Laröd, östra delen. Banläggare Anton Marmelid. 

 

 Etapp 4: söndag den 20 juni. Pålsjö, norra delen. Banläggare Fredrik Hjort. 
 

Diskussioner angående deadline för att arrangera respektive ställa in årets tävling fördes. 

Beslut måste fattas senast 3 veckor före första tävlingsdag.  

Deltagarbegränsningar (som förväntas) medför diskussioner om lönsamhet och rättvisa 

förutsättningar.  

Tre scenarion är aktuella: 

 Originalet d.v.s. fyra etapper. Tveklöst minst sannolikt! 

 3 Skåningar 

 2 Skåningar, lördag och söndag. 

 

Tre Skåningar och En Dansk . . . . . .  

Förra årets Tre Skåningar och En Dansk, som vi skulle arrangerat den 26-28 juni, fick på 

grund av Coronapandemin ställas in. Datum för årets arrangemang är den 18-20 juni. Vi får 

hoppas att Coronan inte ställer till det ytterligare ett år. 

Vi tar oss en titt från startåret och framåt i tiden och noterar följande: 

 

År 1998 var det premiär för vår tredagarstävling Tre Skåningar och En Dansk. 

Tävlingsplatserna fanns i Jordbodalen, Helsingör, Pålsjö skog och Olympia. Tävlingsledare 

var Torbjörn Lage och banläggare på de tre etapperna på svensk mark var Magnus 

Johannesson.  

Antal starter: 1 440  

Trots ett miserabelt väder menade merparten av de tävlande att detta arrangemang måste 

Helsingborgs SOK fortsätta med. Så blev det också! 

 

År Antal starter År Antal starter År Antal starter 

1999 1500 2000 1600 2001 1840 

 

År 2002 fanns tävlingsplatserna i följande områden: Olympia, Helsingör, Filborna och Pålsjö 

skog. Tävlingsledaren Torbjörn Lage hade utsett följande banläggare till de svenska 

etapperna: Magnus Johannesson, Olympia – Patrik Johansson, Filborna – Mikael Carlsvärd, 

Pålsjö skog. 

Antal starter: 1 900  

 

År Antal starter År Antal starter År Antal starter 

2003 2100 2004 2400 2005 2760 

 

År Antal starter År Antal starter  

2006 2770 2007 2780  
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År 2008 valdes följande platser: Ättekulla, Helsingör, Sofiero och Sofiero. Tävlingsledare var 

Mats Nilsson och Stefan Norrestam. Banläggare enligt följande: Helena och Jonas Åhlin, 

Ättekulla – Lotta Lewis-Jonsson, Sofiero – Fredrik Hjort, Sofiero.  

Antal starter: 2 970 

 

År Antal starter År Antal starter  

2009 2727 2010 2706  

 

År 2011 passerade vi det magiska talet 3 000 starter. Tävlingsplatserna var följande: Raus 

mark, Helsingör, Berga Industriområde och Dalhem. Tävlingsledare var Lotta Lewis-Jonsson. 

Banläggare enligt följande: Erik Alnervik, Raus mark – Fredrik Hjort, Berga Industriområde – 

Magnus Johannesson, Dalhem.  

Antal starter: 3 050 

  
År Antal starter År Antal starter År Antal starter 

2012 3010 2013 3968 2014 2706  

 

År 2015 fanns tävlingsplatserna i följande områden: Helsingborgs Arena, Helsingör, 

Bäckaskogen och Maria Park. Tävlingsledare var Mats Nilsson och Bengt Johnson. 

Banläggare enligt följande: Magnus Ljungberg, Arenan – Oskar Cervin, Bäckaskogen – 

Fredrik Hjort, Maria Park.  

Antal starter: 2 926 

 

År 2016 valdes följande tävlingsplatser: Rydebäck, Helsingör, Ättekulla och Pålsjö skog. 

Tävlingsledare var Mats Nilsson och Bengt Johnson. Banläggare enligt följande: Tommy 

Peterson, Rydebäck – Oskar Cervin, Ättekulla – Fredrik Hjort, Pålsjö skog. 

Antal starter: 2 807 

 

År 2017 fanns tävlingsplatserna i följande områden: Rosengården, Helsingör, 

Västergård/Adolfsberg och Pålsjö skog. Tävlingsledare var Mats Nilsson och Bengt Johnson. 

Banläggare enligt följande: Oskar Cervin, Rosengården – Tommy Peterson, 

Västergård/Adolfsberg – Fredrik Hjort Pålsjö skog. 

Antal starter: 3 104 

 

År 2018 valdes följande tävlingsplatser: Ramlösa, Helsingör, Laröd och Pålsjö skog. 

Tävlingsledare var Mats Nilsson och Bengt Johnson. Banläggare enligt följande: Oskar 

Cervin, Ramlösa – Anton Marmelid, Laröd – Fredrik Hjort, Pålsjö skog.  

Antal starter: 3 107 

 

År 2019 fanns tävlingsplatserna i följande områden: Dalhem, Helsingör, Rydebäck och 

Rydebäck. Tävlingsledare var Bengt Johnson. Banläggare enligt följande: Fredrik Hjort, 

Dalhem – Mikael Carlsvärd, Rydebäck – Anton Marmelid, Rydebäck. 

Antal starter: 3 408 

 

År 2020 ställdes arrangemanget in på grund av Coronapandemin.   

 

Under de tjugotvå (22) arrangemangen av Tre Skåningar och En Dansk kan vi notera att det 

gjorts 57 579 starter. Vid ett fåtal av arrangemangen har exakt antal starter ej kunnat 

verifieras. Det totala antalet starter kan därför slå på något 100-tal. 

 

En väl intrimmad funktionärsstab har under åren sett till att arrangemangen genomförts till 

stor belåtenhet för de tävlande. Tävlingsplanering, kartritning, banläggning, arenafunktioner 

som parkering, marka, sekretariat, speaker, mål, resultat, dusch etc. är beståndsdelar som 

måste fungera för att arrangemanget skall ses som attraktivt.  
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Husvagnscamping i en stad är inte det lättaste. De första åren användes grusplanen på 

Olympiaområdet. Därefter användes grusplanen på Hedens idrottsanläggning. År 2015 

flyttades campingen till Råå Vallar Resort med alla de bekvämligheter denna anläggning 

erbjuder. Rolf och Maj-Britt är de klubbmedlemmar som hållit i campingbestyren. 

 

Det är bara att tacka idékläckaren och initiativtagaren Torbjörn Lage för sin framsynthet. 

 

Inställda OL-tävlingar . . . . . .  

Med anledning av Coronapandemin har följande vårtävlingar ställts in: 

 Sverigepremiären, OK Pan-Kristianstad, natt-, medel- och långdistans, den 5-7 mars. 

 Hallandspremiären, Halmstad OK och Laholms IF OK, natt-, medel och långdistans, 
den 12-14 mars. 

 Vårracet, OK Orion, lång- och medeldistans, 20-21 mars. 

 Laxträffen, Falkenbergs OK, långdistans, den 21 mars. 

 Romeleträffen, Lunds OK, medel- och långdistans, den 4-5 april. 

 Klövadubbeln, OK Kompassen, medel- och långdistans, den 10-11 april. 

 

 

Klubbtävlingar . . . . . .  

 

Mellandags-OL i Viken, Helsingborgs SOK och IS Kullen, den 28 december,  

86 deltagare 

Svår 

1:a Tomas Vensryd, Eslövs FK. 2:a Patrik Johansson. 3:a Alfred Kjellén. 

Medelsvår 

1:a Andréas Palmertz. 2:a Alma Kjellén. 3:a Lisa Kjellén. 

Lätt 

1:a Oskar Ranbro. 2:a Signe Ranbro. 3:a Maja Kylmä. 

Mycket lätt 

1:a Vidar Brandtsfridh. 2:a Oscar Eriksson. 3:a Therése Eriksson. 

 

Helsingborgspremiären, Medel, Svedberga Kulle, den 6 mars, 82 deltagare 

Kort 

1:a Marie Wiberg. 2:a Anton Lindell. 3:a Kristina Gidlöf Persson. 4:a Lisa Kjellén. 5:a Kristin 

Bogsjö. 6:a Miriam Orrhede. 

Mellan 

1:a Felicia Persson. 2:a Linda Ranbro. 3:a Mats Orrhede. 4:a Carl Lejonberg. 5:a Elias 

Persson. 6:a Benjamin Davidsson. 

Lång 

1:a Alfred Kjellén. 2:a Mikael Löfving. 3:a Elia Kämpe, Örkelljunga FK. 4:a Jakob Bogsjö 

Jensen. 5:a Felix Alnervik. 6:a Mathias Persson.  

 

Helsingborgspremiären, Sprint, Jordbodalen, den 7 mars, 58 deltagare 

Kort 

1:a Saga Palmertz. 2:a Signe Ranbro. 3:a Lisa Kjellén. 4:a Veronika Palmertz. 5:a Kristin 

Bogsjö. 6:a Oskar Ranbro. 

Mellan 

1:a Elias Persson. 2:a Jonas Norén. 3:a Benjamin Davidsson. 4:a Carl Lejonberg. 5:a Elsa 

Wiberg. 6:a Otto Nyberg, Örkelljunga FK. 

Lång 

1:a Noah Krikström. 2:a Alfred Kjellén. 3:a Elia Kämpe. 4:a Magnus Stéen. 5:a Esben Bogsjö 

Jensen. 6:a Jakob Bogsjö Jensen. 
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Naturreservatet Jordbodalen . . . . . . 

Vid kommunfullmäktiges möte den 15 december 2020 beslutades att bilda naturreservatet 

Jordbodalen i enlighet med förslag från stadsbyggnadsnämnden.  

Senderödsgruppen skickade, i samband med samrådsmötet, skriftligen in synpunkter och 

förslag till stadsbyggnadsnämnden.  

 

Stamgästerna . . . . . .  

Stamgästernas orienteringar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regler 

angående Coronapandemin. Startdjupet har ökats från en timme till två timmar. Vidare är det 

”självservering” vid anmälan, kartutlämning, start och målgång samt registrering efter loppet. 

Plastfickor till kartor är ”personlig egendom” som tas med av den ”tävlande” och används inte 

av någon annan. Efterföljande fikastund äger rum utomhus med rekommenderat, men dock 

hörbart och synbart, avstånd mellan ”eftersnackarna”.  

 

Den 16 december var det så dags för Stamgästerna att ta sig an Veteran-OL på Söderåsen. Eva 

och Dan Johansson hade strängat två fina banor på Söderåsens sluttning intill Tingvalla i 

Åstorp. Långa banan mätte 4,3 km med 16 kontroller och korta 2,5 med 9 kontroller.  

54 Veteraner deltog. 

 

Den 30 december kallade Stig och Veronica Stamgästerna till Pålsjö och 2020-års sista 

Veteran-OL. Kontrollpunkterna var denna dag utrustade med lågt hängande ”miniskärmar” 

med måtten 9 x 5 cm. Skärmarnas storlek bekymrade dock ej Veteranerna. Långa banan mätte 

3,9 km och korta 2,4 cm. Efter orienterandet vidtogs utlottning av priser vilket uppskattades 

av deltagarna.  

38 Veteraner deltog.  

 

Den 6 januari startade Stamgästerna årets Veteran-OL med en orientering i Pålsjö skog. 

Kartor hämtades ur postlådan på förrådets vägg. Banan mätte 5,1 km och kontrollpunkterna 

var utmärkta med lågt hängande ”miniskärmar”.   

 

Den 13 januari var det samling i Hagstad norr om Perstorp. Fredrik Nilsson stod för 

banläggningen denna dag. Långa banan mätte 4,6 km med 13 kontroller och korta 2,9 med 8 

kontroller.  

20 Veteraner deltog. 

 

Den 20 januari skulle Veteranerna träffas i Perstorp. Men då det var 30 cm snö i 

”tävlingsområdet” ställdes det hela in. Arrangemanget flyttades fram till den 10 februari. 

 

Den 27 januari var det åter dags för Söderåsen. Samling vid Tingvalla där Fredrik Nilsson 

stod för banläggningen. Långa banan mätte 4,4 km med 13 kontroller och korta 2,8 med 9 

kontroller. 

34 Veteraner deltog. 

 

Den 3 februari bjöd Roy Ovesson in Stamgästerna till Skogspaviljongen i Pålsjö skog. Fem 

olika slingor med kartbyte stod på programmet. SI-enheter ute på slingorna samt vid 

kartbyteskontrollen.    

40 Veteraner deltog. 

 

Den 10 februari tog sig Stamgästerna an den tidigare inställda orienteringen i Perstorp. Leif-

Åke Andersson, Inge Persson och Sören Andersson hade strängat banor i Klockareskogen 

strax väster om Perstorp. Långa banan mätte 4,0 km med 18 kontroller. 

33 Veteraner deltog. 
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Den 17 februari hindrade ett ymnigt snöfall Stamgästernas planerade orientering i Sonnarp. 

Den 18 däremot var det ett mera normalt vinterväder som möjliggjorde att orienteringen 

kunde genomföras. I terrängen fanns dock 15-30 cm nysnö varför löpning med höga benlyft 

var ett måste. Banorna som löptes var Fredrik Nilssons OL-Nordväst banor. Långa banan 

mätte 4,3 km med 14 kontroller och korta banan 2,6 km med 8 kontroller.  

14 Veteraner deltog.  

  

Den 24 februari styrdes kosan mot Åstorp och Tingvalla. Per-Olof Fernberg, Laila och Nils 

Persson hade lagt två fina banor på Tingvallakartan. Långa banan mätte 4,0 km med 18 

kontroller och korta 2,6 km med 14 kontroller.  

48 Veteraner deltog. 

 

Den 3 mars var det dags för Stamgästerna att besöka Aggarp. Banläggaren Fredrik Nilsson 

hade strängat två trevliga banor som också användes till OL-Nordväst natträning. Långa 

banan mätte 4,2 km med 11 kontroller och den korta 2,3 km med 8 kontroller.  

47 Veteraner deltog. 

 

Den 10 mars bjöds Stamgästerna in till Klippan och Elfdalen. På Bäljane å kartan hade Kjell 

Lindau och Allan Hammar strängat, vad deltagarna tyckte, två jobbiga banor. Långa banan 

mätte 4,3 km med 19 kontroller och korta 2,3 km med 10 kontroller. 

44 Veteraner deltog. 

 

Den 17 mars styrdes kosan mot Rya kyrkoruin. Fredrik Nilssons OL-Nordväst banor var det 

som gällde denna dag. Långa banan mätte 4,2 km med 12 kontroller och korta mätte 2,5 km 

med 7 kontroller. Ansträngande banor tyckte merparten av Stamgästerna då många höjdmeter 

skulle passeras. 

50 Veteraner deltog. 

 

Den 24 mars bjöd Siw och Roland Nilsson in Stamgästerna till Kopparmöllans IP i Stidsvig. I 

det omväxlande skogsområdet hade banläggaren strängat två banor.  Långa banan mätte 4,5 

km med 15 kontroller och den korta banan mätte 2,9 km med 10 kontroller. Utmanande banor 

sa några av Veteranerna vid eftersnacket. 

62 Veteraner deltog.  

 

Reflexstavar . . . . . .  

Håkan Lindström, pappa till vår ungdomsledare Caroline 

Lindström, har på egen hand tillverkat 80 stycken reflexstavar 

till klubben. 

 

Vi tackar Håkan för hans initiativ och engagemang!  

 

 

Antalet medlemmar . . . . . .  

Den 31 december 2020 räknade vi in 315 medlemmar i Helsingborgs SOK fördelade enligt 

följande: 

I åldersgruppen upp till 7 år: 22 medlemmar varav 8 kvinnor och 14 män  

I åldersgruppen 8-12 år: 71 medlemmar varav 26 kvinnor och 45 män 

I åldersgruppen 13-16 år: 21 medlemmar varav 7 kvinnor och 14 män 

I åldersgruppen 17-20 år: 9 medlemmar varav 4 kvinnor och 5 män 

I åldersgruppen 21-25 år: 7 medlemmar varav 4 kvinnor och 3 män 

I åldersgruppen över 25 år: 185 medlemmar varav 85 kvinnor och 100 män  

Totalt antal män: 181 medlemmar 

Totalt antal kvinnor:  134 medlemmar 
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Påsken närmar sig . . . . . .  

Klubbmedlemmar, Vänner och övriga läsare av Prégen önskas en riktigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Städning av klubbstugan . . . . . .  

2021 års städschema för klubbstugan i Pålsjö finns 

på hemsidan under – Föreningen – Klubbstugan – 

Städning av klubbstugan. 

 

 

 

 

 

 

Och så till sist . . . . . .  

Hört i folkvimlet: - ”Det skall bli skönt när Coronapandemin är över så att jag kan återgå 

till mina 5 meter”. 

  

 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . . 

Nästa nummer av Prégen utkommer den 24 maj 2021. 

 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@gmail.com 

telefon: 0703887079 
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