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

 
Nr 6 År 2021 Årgång 8 Utgivningsdatum 20 december 2021 

PRÈGEN 
Bulletin från Helsingborgs Skid- Och Orienteringsklubb 

 

Klubbens DM-Mästare år 2021 . . . . . .  

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. Årets DM-Mästare är:  

 

DM Ultralång 

- Carin Stenberg, klass D35 Ultra 

 

DM Långdistans 

- Melker Jansson, klass H10 

- Felicia Persson, klass D14 

- Signe Ranbro, klass D12 

 

DM Medeldistans 

- Felicia Persson, klass D14  

- Oskar Ranbro, klass H12  

- Miriam Orrhede, klass D10 

 

DM Stafett, Långdistans 

- Linnea Stéen – Agnes Persson – Felicia Persson, klass D14 

- Ebba Ranbro – Saga Palmertz, klass D16 

 

DM Natt 

- Felicia Persson, klass D14 

- Kurt Sjöberg, klass H14 

 

DM Sprint 

- Liv Palmertz, klass D10 

- Signe Ranbro, klass D12 

- Oskar Ranbro, klass H12 

- Felicia Persson, klass D14 

- Ewa Roos, klass D60 

  

Fjorton (14) individuella DM-titlar och två (2) DM-titlar i Stafett. Imponerande! 
 

Grattis DM-Mästare! 

http://www.hsok.se/


Sida 2 av 28 

 

Samverkan OL-Nordväst träningar vintern 2021-2022 . . . . . .  

OL-Nordväst vinterträningar, i regi av Fredrik Nilsson, består av femton (15) träningstillfällen 

varav tio (10) är natt träningar.  

 

Nedan presenteras hela träningsprogrammet: 

 

Datum Dag Karta Träningstyp Klubb  

2021-11-16 tisdag Rössjön Natträning 1 Helsingborgs SOK 

2021-11-27 lördag Kronoskogen  Hjärnarps OL 

2021-11-30 tisdag Sistahus Natträning 2 FK Boken 

2021-12-14 tisdag Eket Natträning 3 Örkelljunga FK  

2021-12-18 lördag Spjutseröd  FK Boken  

2021-12-28 tisdag Vedby Natträning 4 OK Kompassen 

2022-01-08 lördag Rössjön  Helsingborgs SOK 

2022-01-11 tisdag Sonnarp Natträning 5 Örkelljunga FK 

2022-01-25 tisdag Kronoskogen  Natträning 6 Hjärnarps OL 

2022-01-29 lördag Lärkesholm  Örkelljunga FK 

2022-02-01 tisdag Rackarebäcken Natträning 7 Örkelljunga FK  

2022-02-12 lördag Utanför OL-NV   

2022-02-15 tisdag Backabygget Natträning 8 Örkelljunga FK 

2022-03-01 tisdag Forestad N Natträning 9 OK Kompassen 

2022-03-15 tisdag Aggarp Natträning 10 Helsingborgs SOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterns program hade premiär den 16 november med natträning nr 1 i terrängen norr om 

Rössjön. Fredrik Nilsson stod för nattens banor. Löpare från Hjärnarps OL, Helsingborgs 

SOK, FK Boken, Örkelljunga FK, OK Kompassen, IS Skanne och Skåneslättens OL deltog.   

 

 

 

 

 

 

Kartan till höger: 

Blå pil visar Alfred 
Kjellén vid kontroll nr 

21. 
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Daladubbeln . . . . . . 

 

 
 

Daladubbeln arrangerades av Karlsbyhedens OK, Korsnäs IF OK och OK Kåre lördagen den 

16 och söndagen den 17 oktober. Tävlingsplatsen var Lugnets Arena i Falun.  

Tävlingsform: Tvådagarstävling för ungdomar och juniorer med etapp och sammanlagt 

resultat.  

Lördag: Nationell medeldistansstafett för ungdomar och juniorer i 2-mannalag samt öppna 

motionsklasser.  

Söndag: Nationell patrulltävling i ultralång distans för ungdomar och juniorer samt öppna 

motionsklasser. 

 

Våra ungdomar gjorde goda prestationer vid denna tävling. Bäst lyckades D14-tjejerna Alma 

Kjellén och Felicia Persson i klass D14 då man sprang in på en 8:e plats både i stafetten och i 

patrulltävlingen. 

Resultat på sidan 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          HSOK-ungdomar samlade i en av Lugnets inomhusarenor. 
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Strandskogsmedeln . . . . . .  

Söndagen den 24 oktober bjöd Hjärnarps OL in till Strandskogsmedeln, en nationell 

medeldistanstävling i strandnära skog. Samlingsplatsen var Råbocka Camping i Ängelholm.   

Arrangörens terrängbeskrivning: Terrängen är lätt kuperad strandskog, mestadels tallskog 

med inslag av gran. Bitvis är kartan väldigt detaljrik med gropar, höjder, sänkor, åsar, näsor 

och ett finmaskigt stignät. Nya cykelstigar kan finnas inom tävlingsområdet. 

HSOK:arna sprang till sig tre förstaplatser, fyra andraplatser och fyra tredjeplatser. 

Resultat på sidan 25. 

 

Segraren i klass D60, Ewa Roos (ERo), mellan kontrollerna 6 och 7.  

  

 

Smålandskavlen . . . . . . 

Lördagen den 30 och söndagen den 31 oktober arrangerade Gränna-Bygdens OK och IKHP 

Huskvarna Smålandskavlen. Platsen var strax öster om Gränna och terrängbeskrivningen löd 

som följer:  

I huvudsak skogsmark med inslag av kulturmark med vägar, stigar och skogbevuxna mossar i 

normal omfattning. Några öppna mossar förekommer. Måttlig till stark kupering. Detaljrika 

områden förekommer. God framkomlighet men vissa områden med svårlöpt terräng.  
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Helsingborgs SOK/Örkelljunga FK ställde upp med ett lag i klass H16. Laget bestod av tre 

löpare från Helsingborgs SOK och en löpare från Örkelljunga FK. Tävlingen inleddes med en 

nattsträcka med gemensam start. Efter nattsträckan gjordes ett uppehåll. Tävlingen 

återupptogs på söndagsmorgonen med jaktstart. 

 

Vårt lag gjorde en strong insats och sprang in på en 5:e plats bland 23 startande lag. Följande 

löpare ingick i laget: 

Alfred Kjellén – Jakob Bogsjö Jensen – Esben Bogsjö Jensen – Elia Kämpe, Örkelljunga FK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gul pil visar Alfred Kjellén på väg mot nattsträckans första kontroll.  

 

O-Event . . . . . . 

Borås GIF, Hestra IF och IK Ymer arrangerade en tre dagars sprinthelg, O-Event, den 12-14 

november.  

Fredag: Sprint by Night. Stads- och parkmiljö med måttlig kupering. 

Lördag: Downhill Sprint. Öppen blandskog i Rya åsars naturreservat.  

Söndag: Zoorientering i Borås djurpark. Parkterräng med exotiska inslag. 

 

Våra ungdomar höll sig väl framme i denna tredagarstävling. Fyra (4) förstaplatser, fem (5) 

andraplatser och en (1) tredjeplats. Resultat på sidan 25. 

 

 

 
 

 

Kartan till höger  

Röd pil visar Felicia 

Persson, segrare i klass 

D13, vid kontroll 7.  
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Jættemilen . . . . . .  

Tyvärr tvingades arrangören OK73 att ställa in 2020 års upplaga av 

Jættemilen. I ett meddelande skrev man följande: ”Vi må erkende, 

at de sidste ændringer af forsamlingsreglerne og det samlede 

hensyn til deltagere og hjælpere har gjort, at vi ikke kan forsvare at 

gennemføre jættemilen. Vi håber at se jer i 2021”.  

Så blev det också! Jættemilen arrangerades i år den 14 november 

och tävlingsplatsen var Tisvilde Hegn.  

Ur inbjudan saxar vi följande: 

 

Terrängen 

Meget varierende skov fra flade plantageområder med diffuse gennemløbeligheder, åbne 

klitter, til relativ kuperet løvskov. Veludviklet stisystem. Der er en del væltede træer. Disse er 

indtegnet som grønne striber på kortet. Symbolet ”Hegn” benyttes til disse. 

 

Bad 

Bademulighed findes ikke, bortset fra Kattegat. 

 

Præmier 

Til OL i Tokyo 2021, blev atleterne præmieret med medaljer med året 2020. Den linje følger 

vi også, så jættemilsplatten fra 2020 vil være præmien i år. Der vil være præmier til de 3 

første i hver klasse. 

 

Traditionsenligt åkte ett antal HSOK:are över sundet och deltog i Jættemilen. Tre av våra 

löpare sprang till sig pallplatser. Resultat på sidan 25. 

 

Höstrusket . . . . . . 

Höstrusket arrangerades av Örkelljunga FK den 21 november. Samlingsplatsen var Ekets 

skola sydväst om Örkelljunga och tävlingsområdet i terrängen strax väster om E4.   

Terrängbeskrivningen löd som följer: Måttligt kuperad löv- och barrskog av varierande ålder 

med huvudsakligen mycket god framkomlighet. Stigrikt för kortare banor. Delvis detaljrikt, 

delvis normal detaljrikedom. Tänk på att små stigar till viss del kan vara ”överlövade” vid 

denna årstid. 

HSOK:arna gjorde bra ifrån sig vid denna tävling. Fjorton pallplatser fördelade på fyra (4) 

förstaplatser, tre (3) andraplatser och sju (7) tredjeplatser.  

Resultat på sidan 25.  

 

Bornholm Höst-Open 2021 . . . . . . 

Traditionsenligt arrangerade Viking Atletik Bornholm Höst-Open den 28-31 oktober.  

 

Lørdag d. 30. oktober Etape 1. Hammerknuden.  

Området på Bornholms nordligste spids er meget kuperet og flere steder tæt bevokset. Der er 
klipper, tæt krat, skov og åbne lyngområder. Start og mål er ved Sandlinien helt ud til 

Sandvigs dejlige sandstrand.  

 

Søndag d. 31. oktober Etape 2. Bolsterbjerg.  

Der løbes i den nordlige del af Almindingen med udgangspunkt på Bornholms Travbane. Det 

er jævn-middel kupering med moderat sti- og vejnet samt meget varieret skov plus søer, 

moser, klipper og vandløb. Fin natur og gode forhold til varieret og udfordrende 

orienteringsløb.  

 

HSOK:are var på plats på ön och presterade pallplatser både på etapperna och sammanlagt. 

Resultat på sidan 25. 
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Advent Orient 2021 . . . . . .  

För 37:e året arrangerar OK Silva Advent Orient. Även om tävlingsområdena är samma år 

efter år så bjuder arrangemangen på god vinterträning.  

Etapp:1: söndagen den 28 november, Järavallen Västra 

Etapp 2: söndagen den 5 december, Furulund. 

Etapp 3: söndagen den 12 december, Sandskogen Löddeköpinge.  

Etapp 4: söndagen den 19 december, Häljarp. 

Resultat på sidan 25. 

 

Egna arrangemang . . . . . . Helsingborgsdubbeln . . . . . .  

 

HBG Sprint by Night . . . . . . 

HBG Sprint by Night arrangerades fredagen den 3 december med 

samlingsplats i norra delen av Slottshagen. Tävlingsområdet i centrala 

Helsingborg bjöd på stadsmiljö, parkmiljö, bostadsområden och 

skolområden samt omväxlande detaljrikedom.  

Underlaget bestod mestadels av asfalt, kullersten- och gräsunderlag. Men 

då det fallit snö dagarna innan gick tävlingsledningen ut med ett extra 

PM och varnade för halt underlag och/eller isfläckar. Banorna var 

strängade kring Landborgen vilket medförde kuperad terräng. 

Tävlingsledaren Veronika Palmertz var även banläggare tillsammans med Hans Birgander. 

Sprintkartan ritades av Patrik Johansson.   

  

HBG Sprint by Night lockade deltagare inte bara från granndistrikten Halland, Småland och 

Blekinge utan även ”utombys” från Danmark, Schweiz och Storbritannien. Arrangemanget 

fick högt betyg av de tävlande!  

Resultat på sidan 25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röd pil visar segraren i klass D21, Sandra Lejonberg, vid kontroll 27. 
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HBG Indoor . . . . . . 

HBG Indoor arrangerades lördagen den 4 december. Tävlingen 

genomfördes i Wieselgrensskolan lokaler centralt belägna i 

Helsingborg. Tävlingsledningen bestod av Andréas Palmertz, Jens 

Wiberg, Anders Persson och Hans Birgander. För banläggningen 

svarade Veronika Palmertz och för kartritningen Hans Birgander 

med HSOK ungdomar. 

 

HBG Indoor lockade, i likhet med HBG Sprint 

by Night, deltagare från granndistrikten 

Halland, Småland och Blekinge samt 

”utombys” från Danmark, Schweiz och 

Storbritannien. Arrangemanget fick idel lovord 

av de tävlande!  

 

Helsingborgs Dagblad uppmärksammade 

arrangemanget med artikel och bild på 

papperstidningens förstasida! Imponerande! 

Resultat på sidan 25. 
 

Bilden:  

Samuel Davidsson steget före Maj-Lis Persson 

        Bild: Anders Malmberg, HD

   

Tävlingsledarna tackar . . . . . . 

Tävlingsledarna Veronika och Andréas Palmertz samt projektgruppen tackar samtliga 

funktionärer för ett väl genomfört arbete.  

Nästa år kommer Helsingborgsdubbeln att arrangeras den 2-3 december. 

  

 

Vision och Värdegrund . . . . . .  

Som förening tillhörande Riksidrotts-förbundet så ska vi ta fram vår Vision och Värdegrund. 

Det är kärnan i verksamheten som vårt arbete ska grunda sig på.   

Som ett första steg i detta viktiga arbete bjöd Veronika Palmertz in klubbmedlemmarna till 

klubbstugan måndagen den 15 november för att diskutera just temat Vision och Värdegrund.  

 

Följande punkter fanns på dagordningen: 

 

Vision 

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Svensk idrottsrörelse vill vara bäst 

i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och 

innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och 

föreningar samt en bildnings- och utbildningsverksamhet i världsklass. 

 

Värdegrund 

Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer. Dessa är beslutade av RF-

stämman, de ingår i RF:s stadgar och är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom 

ramen för RF:s medlemsförbund och deras föreningar: 

 

Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 

verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 
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Demokrati och delaktighet 

Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att 

alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati 

och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

 

Allas rätt att vara med 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 

förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social 

bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara 

med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

 

Rent spel 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa 

överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt 

arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, 

trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 

Denna första träff skall ses som ett startskott på arbetet med Vision och Värdegrund. 

Ytterligare sammankomster kommer att planeras in. 

 

HSOK:s Valårsmöte . . . . . .  

HSOK:s valårsmöte hölls i klubbstugan i Pålsjö måndagen den 29 november. Elva (11) tappra 

klubbmedlemmar fanns på plats och de fick uppleva ett traditionsenligt valårsmöte.  

Angående antalet mötesdeltagare kan nämnas att fjolårets digitala möte samlade trettioen (31) 

uppkopplade klubbmedlemmar.  

 

Nedan redovisas några av de beslut som togs:  

 

Mötesordförande respektive mötessekreterare 

- Till ordförande för valårsmötet valdes Roy Ovesson och till sekreterare valdes Helena 

Åhlin. 

 

Styrelsen 

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

- Helena Åhlin blev vald till sekreterare 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, Lisa Kjellén och Bengt Johnson.   

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

 

Aktivitetsgruppen 

- Andreas Palmertz blev vald som huvudansvarig för Aktivitetsgruppen. 

 
Ungdomsgruppen 

- Ansvarig för Ungdomsgruppen – Vakant. (möjlighet till fyllnadsval vid årsmötet 

2022). 

- Följande blev valda som ledamöter för HD10: Kristina Gidlöf Persson, Karl Jansson 

och Malin Remmerfors. 

- Följande blev valda som ledamöter för HD12: Anders Brandtsfridh, Jonas Kylmä, 

Caroline Lindström, Magnus Ljungberg, Linda Ranbro och Håkan Rubin. 

- Följande blev valda som ledamöter för HD14: Ulf Bering, Pär Ericsson, Sandra 

Lejonberg och Veronika Palmertz. 

- Följande blev valda som ledamöter för HD15: John Oscarsson och Magnus Stéen. 

- Följande blev valda som övriga ledamöter: Edo Drenth (LOK) och Mathias Persson 

(SKOF). 
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 Junior- och Seniorgruppen 

- Ansvarig för Junior- och Seniorgruppen – Vakant. (möjlighet till fyllnadsval vid 

årsmötet 2022). 

- Följande blev valda som ledamöter: Erik Alnervik, Carin Stenberg och Magnus Stéen 

(adjungerad från Ungdomsgruppen). 

 

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 

- Mats Ranbro blev vald som huvudansvarig för Arrangemangsgruppen. 

- Följande blev valda som ledamöter: Christian Johansson (bemanning), Patrik 

Johansson (kartor och banläggning), Edo Drenth (Parkering), Dennis Rudqvist 

(sekretariat), Carin Stenberg (Start), Barbro Norrestam (marka) och Richard Nisses-

Gagnér. 

 

Administrationsgruppen 

- Anders Brandtsfridh blev vald som ansvarig för Administrationsgruppen. 

- Följande blev valda som ledamöter: Rolf Gustafsson (Klubbgård och Senderöd), Roy 

Owesson (Klubbgård), Stefan Norrestam (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 

(Klubbgården).  

 

Revisorer 

- Lennart Borgkvist och Roy Owesson blev valda till revisorer. 

- Jan Bogsjö blev vald till revisorssuppleant. 

 

Ekonomi 

Medlemsavgifter 

- Styrelsens förslag angående medlemsavgifter för år 2022 antogs av mötet. 

Medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som år 2021. 

Ekonomiska Bestämmelser 

- Mötet antog styrelsens förslag till Ekonomiska Bestämmelser för år 2022. Ett 

förtydligande har gjorts angående ersättning för starter i O-Ringens öppna- och/eller 

motionsklasser. 

 

Verksamhetsplan och budget 

- Mötet antog styrelsens Verksamhetsplan och Budget för år 2022. Ekonomimässigt 

betyder det: Intäkter 881 tkr – Kostnader 1 018 tkr – Resultat minus 137 tkr. 

 

Övrigt 

- Om några år kommer juniorverksamheten att vara betydligt större än idag och då 

behövs mera intäkter. Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram en 5-årsplan som visar 

klubben möjligheter att finansiera en ökad verksamhet.   
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HSOK Vänners Fair Play Pris 2021 . . . . . .  

Vännernas Fair Play Pris tilldelades i år HSOK:s Breddgrupp. Priset delades ut i samband 

med Valårsmötet. Breddgruppen består av: Hans Birgander, Mats Orrhede, Erik Ahlström och 

Jonas Kylmä. 

Juryns motivering:  

Breddgruppen har under svåra tider spritt en positiv anda och med envishet möjliggjort för 

klubbens medlemmar att bedriva tränings och tävlingsverksamhet trots att 

tävlingssäsongen försvårats på grund av myndigheternas restriktioner. De har med glädje 

och trivsel engagerat sig i att skapa tillfällen till tävlingar som glatt såväl äldre som unga 

medlemmar, detta genom att ha regelbundet engagerat sig i att skapa egna tävlingar öppna 

för alla klubbens medlemmar samt även med en positiv anda välkomnat nya utövare.  

 
 

Bilden: 

Jonas Kylmä och Hans 

Birgander tar emot priset av 

Vännernas sekreterare Sven-

Åke Emanuelsson. 

 

I bakgrunden Christian 

Johansson och ordföranden 

Dennis Rudqvist. 

 

 
     Bild: Macke S 

 

Konstituerande styrelsemöte . . . . . .  

Från det konstituerande styrelsemötet tisdagen 14 december noteras följande: 

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

Vice ordförande: Lisa Kjellén   

Kassör: Barbro Norrestam (vald av valårsmötet år 2020 för en tid av 2 år) 

Vice kassör: Valdes ej. Utses vid behov. 

Sekreterare: Helena Åhlin (vald av valårsmötet för en tid av 2 år)  

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 styrelsemöten skall hållas: 28 feb, 4 april, 9 maj, 7 juni, 8 aug, 12 sep, 17 okt,  

21 nov och 12 dec.   

- Att Valårsmöte skall hållas måndagen den 28 nov 2022. 

- Att Årsmöte skall hållas måndagen den 13 februari 2023.  

- 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.  
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Skånes Skidförbund . . . . . . Årsmöte . . . . . .  

Skånes Skidförbund höll sitt årsmöte den 28 oktober på Backagårdens kurs- och 

konferenscenter i Höör. 

 

Årsmötet föregicks av utdelning av mästerskapsplaketter för årets genomförda DM-tävlingar. 

Nils-Arvid Olofsson tilldelades pris för att ha erövrat trettio (30) prestationsmedaljer i 

Vasaloppet. (Nils-Arvid har till dags dato erövrat trettiotvå (32) prestationsmedaljer).   

Ola Strömberg, Svenska Skidförbundet, deltog digitalt i årsmötet.  

 

Ur mötesprotokollet saxar vi följande:  

 

Mötesordförande och mötessekreterare 

- Till mötesordförande valdes Peter Tallinger, RF-SISU Skåne, och till mötessekreterare 

valdes Christer Ljungdahl, Hjärnarps OL.  

 

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

- Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret godkändes av 

årsmötet. 

 

Revisionsberättelse 

- Revisionsberättelsen för verksamhetsåret upplästes av revisor Sven Pettersson och 

godkändes av årsmötet. 

 

Ansvarsfrihet 

- Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet. 

 

Styrelsen 

- Nils-Arvid Olofsson omvaldes enhälligt till ordförande för en tid av ett (1) år. 

- Carina Hammarstrand, FK Snapphanarna, omvaldes till styrelseledamot för en tid av 

två (2) år. 

- Mattias Wrangtorp, IFK Helsingborg, omvaldes till styrelseledamot för en tid av två 

(2) år. 

- Christer Ljungdahl, Hjärnarps OL, omvaldes till styrelseledamot för en tid av två (2) 

år. 

 

Styrelsen består, förutom ovan nämnda, av följande ledamöter: 

Thomas Johansson, Folke Sjöberg och Fredrik Johnsson. 

 

Veckans bana . . . . . .  

Den trevliga träningsvarianten ”Veckans Bana” avslutades 

vecka 45. Patrik Johansson, som ansvarat för banor och 

kartor, meddelar följande: 
Veckans bana är nu avslutad. I år blev det 35 olika banor i 

natursköna Pålsjö skog. Totalt noteras 760 starter 

(startande som skriftligen noterat sin start) men sannolikt 

har betydligt fler starter gjorts. 

Planen är att återkomma med nya banor till våren. 

  

Deltagare i veckans bana:  

HSOK:are 60% - Allmänheten 20% - Övriga OL-klubbar 20%. 

 

Vi tackar Patrik Johansson för ett digert arbete med banläggning och kartor! 
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Nya kartor . . . . . .  

Angående klubbens kartproduktion under året meddelar Patrik Johansson följande: 

 

Wieselgrensskolan 

Indoor-karta ritad i år av Hans Birgander. Kartan användes till HBG Indoor.  

    

Laröd Ö 

Reviderad i år av Patrik Johansson. Kartan användes till Två Helsingborgare. 

 

Koarp SÖ 

Ritad i år av Fredrik Nilsson. Kartan användes till vårt Lång-DM arrangemang.  

 

Kärnan 

Ritad i år av Patrik Johansson. Kartan användes till HBG Sprint by Night.  

 

Filborna skogspark 

Ritad i år av Hans Birgander. Kartan användes till HSOK Sommar Cup. 

 

Gamla Viken 

Ritad i år av Stig Johansson. 

 

Västra Berga 

Ritad i år av Jonas Norén. 

 

Pålsjö 

Uppdatering samt revidering har utförts av Stig Johansson. Kartan användes till Två 

Helsingborgare. 

 

Ödåkra  

Ritad av Patrik Johansson. 

 

Pågående kartarbeten 

 

Gustavslund 

Ritas av Hans Birgander. 

 

Pålsjö Östra 

Ritas av Jonas Norén. 

 

 

Skolorientering . . . . . .  

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 är den som administrerat Skolorienteringen.  
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Till minne av Monica Andersson . . . . . .  

Monica Andersson (gift Gustafsson) världsmästare i 

orientering och i unga år medlem i Helsingborgs SOK 

insomnade stilla den 15 november 2021 i en ålder av 68 år. 

Närmast anhöriga är barn, barnbarn och syster. 

 

Monica föddes den 3 september 1953 i Gustav Adolfs 

församling i Helsingborg och fick rollen som lillasyster då 

systern Anita föddes två år tidigare. 
                    Teckning: Martin Frohm

      

I tidig ålder ägnade sig Monica främst åt friidrott. Men då föräldrarna Vitalis och Gunvor dels 

var tävlingsorienterare och dels starkt engagerade i IFK Helsingborgs orienteringssektion 

koncentrerades idrottandet efterhand till orienteringssporten. I juni månad år 1968, när 

Monica var 14 år, bildades Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb, en sammanslagning av 

OK Kärnan och IFK Helsingborgs orienteringssektion, och Monica fick ny klubbadress.     

 

Efter att ha tagit studenten vid Nicolaiskolan i Helsingborg år 1972 blev det fortsatta studier 

på Bosöns idrottshögskola med inriktning på elitidrott. Monicas elitsatsning var vid denna tid 

synnerligen intensiv med hårda träningspass samt deltagande tävlingar där hon fick kämpa 

mot de bästa orienterarna i landet. Monica var ambitiös, träningsmotiverad och målmedveten 

vilket gav resultat. Hon blev etablerad i orienteringslandslaget. 

 

År 1974 blev Monica Världsmästare i stafett vid Världsmästerskapen i Danmark. 

Guldmedaljen gav dels eko i sportvärlden och dels belönades hon med Helsingborgs stads 

hedersplakett, Helsingborgs Dagblads guldmedalj samt valdes till årets idrottslejon i 

Helsingborg.         

 

Året efter, år 1975, tog hon en individuell Bronsmedalj vid Nordiska Mästerskapen. Också 

detta mästerskap gick i Danmark. Vidare blev hon Svensk mästare i stafett tillsammans med 

Inger Thelandersson och Ulla Stigborn, Svensk mästare i långdistans samt seger i 

Fjällorienteringen.  

 

Vid ett träningsläger för landslagsorienterare träffade hon sin blivande make dalkarlen Bengt 

Gustafsson vilket fick till följd att hon år 1977 lämnade Skåne för Dalarna och ny klubbadress 

blev IK Jarl i Rättvik. Monica och Bengt gifte sig i Raus kyrka år 1978 och i äktenskapet 

föddes sonen Stefan och dottern Malin.   

 

Framgångarna inom orienteringen fortsatte dock. År 1977 tog hon Bronsmedalj både 

individuellt och i stafett vid Nordiska Mästerskapen. Två år senare, år 1979, tog hon 

Bronsmedalj både individuellt och i stafett vid Världsmästerskapen.  

 

Monica nöjde sig inte med att bara tävla varför hon tog tunga och krävande uppdrag inom 

SOFT:s tekniska kommitté, som ledamot i O-Ringens styrelse, som tävlingsledare vid större 

arrangemang mm. Hon gav alltid en hjälpande hand där det behövdes. År 1993 påminde sig 

livets oförutsägbarhet då maken Bengt gick bort. Hon tvekade dock aldrig att fortsätta att ge 

tillbaka av sitt stora kunnande till den sport som format henne och som hon älskade mest av 

allt.       
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Minnen från orienteringsvänner  

 

Jan Falk 

IFK Helsingborg var klubben som både Jan och Monica tillhörde fram till år 1968 då 

Helsingborgs SOK bildades genom en sammanslagning av IFK Helsingborgs 

orienteringssektion och OK Kärnan. Jan, som numera bor i Sundbyberg och har 

klubbadressen Sundbybergs IK, minns en trevlig händelse med Monica som huvudperson: 

 

Året är 1970 och O-ringen arrangerades i Skåne med Rinkaby skjutfält som centralort. På den 

tiden ägde Jan en gammal Volvo Duett som han dels övernattade i på Centralorten, dels tog 

sig till etapperna tillsammans med klubbkompisen Bengt Andersson. 

 

Till sista etappen valde Monica att åka med i 

Duetten. Under hela resan ner till Brösarp låg 

Monica på Jans luftmadrass i bilens lastutrymme. 

Så skulle man kanske inte åkt idag! Monica, som 

ledde damernas juniorklass, vann sedan etappen 

och O-ringen totalt.  

Efteråt menade grabbarna, på fullt allvar, att den 

avslappnande transporten sannolikt bidrog till 

segern. 
                     Volvo Duett 

 

Örjan Silfwergård 

Örjan Silfwergård, också han IFK:are och klubbkamrat med Monica, minns en 

orienteringstävling i Nävlinge år 1965. Fyra Helsingborgsungdomar segrade i sina respektive 

klasser. Däribland Monica som tog hem segern i klassen Yngre Flickor.  

På den tiden fanns det utrymme i massmedia för orienteringssporten varför ungdomarnas 

prestationer resulterade i ett referat med bild i den lokala pressen. 

Örjan bor numera i München och tillhör orienteringsklubben OC München. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan, från vänster: 

Bengt Andersson, FK Kärnan, segrare i klass Yngre Pojkar 

Staffan Selander, IFK Helsingborg, segrare i klass Äldre Pojkar  

Monica Andersson, IFK Helsingborg, segrare i klass Yngre Flickor 

Örjan Silfwergård, IFK Helsingborg, segrare i klass Äldre Juniorer 
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Eva Emanuelsson (tidigare Hermansson) 

Eva berättar att Monica var en klubbkamrat som verkligen visade gott kamratskap och var en 

förebild för de yngre tjejerna i klubben. ”Hon såg oss småtöser och tog väl hand om oss”.  

Monika var inte bara en duktig orienterare utan en kunnig ledare av rang inte minst inom det 

tävlingstekniska området. Hon delade gärna med sig av sitt orienteringskunnande. 

 

Monica glömde ej var hon kom från. Vid Sveriges Skogsflickors Allting i Rättvik år 2015 var 

hon som värdinna iklädd Luggude Härads folkdräkt. 

 

Ingrid Owesson (tidigare Lundkvist)   

Ingrid, jämnårig med Monica och tävlade för OK Silva, minns ungdoms och juniortiden då de 

”tampades” mot varandra. Båda hade stor talang! De var på läger tillsammans, tränade ihop 

och reste tillsammans till större tävlingar. Ibland vann Ingrid över Monica men i ärlighetens 

namn vann Monica de flesta fajterna. Monica var ambitiös, träningsmotiverad och 

målmedveten. 

 

Inger Glans (tidigare Thelandersson)     

Inger minns de hårda träningspassen tillsammans med Monica. Hon minns också 

uttagningstävlingarna samt att de tillhörde svenska landslaget samtidigt. Vidare minns hon 

Världsmästerskapen i orientering på Jylland i Danmark där Monica blev Världsmästare i 

stafett. I den individuella tävlingen blev Monica sjua och Inger tia.  

Fem damer ingick i den svenska VM-truppen – två av dem – Monica och Inger – kom från 

Helsingborgs SOK. 

 

En av höjdpunkterna i Monicas karriär var segern i Svenska Mästerskapen i budkavle år 1975. 

Inger, som sprang andra sträckan, skickade ut Monica i en solklar ledning. Monica kunde 

sedan med ett behärskat lopp på sista sträckan fullbordade triumfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harold Persson 

Harold Persson, orienteringslegend, journalist, skribent mm skrev följande i dagspressen om 

segern i Budkavle-SM: 

Hyllningarna för Helsingborgskorna fick en sådan intensitet att tvåans, OK Pan, 

uppdykande blev något av tassning ”köksvägen”.  
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Några av Monicas tävlingsframgångar 

Tävlingsframgångarna under åren 1968 till 1975 då hon tävlade för Helsingborgs SOK är 

imponerade. Förutom mängder med segrar i distriktstävlingar och nationella tävlingar följer 

här några urval: 

 

År 1968  

DM-Mästare i budkavle. 

 

År 1969  

DM-Mästare i budkavle samt seger i Skol-SM. Andraplats vid Sydsvenska Mästerskapen 

(SSM), O-Ringen samt Ungdomens Riksmästerskap.  

  

År 1970  

DM-Mästare både i juniorklassen och i seniorklassen. Totalsegrare vid O-Ringen i Skåne, 

juniorklassen. Fyra på Nordiska Mästerskapen. Sexa på SM. Trea på Sydsvenska 

Mästerskapen (SSM). 

 

År 1971  

DM-Mästare. Seger vid Skol-SM. Seger vid Sydsvenska Mästerskapen (SSM). 

Trea i Finnkampen. Sjua på SM. Tia på SM-Budkavle.   

 

År 1972  

Tolva på SM-budkavle. 

 

År 1973  

Fem landslagsuppdrag med seger i Finland och en andraplats i Västtyskland där hon även, på 

sista sträckan i stafetten, förde fram Sverige till seger. Seger vid ett testlopp för eliten. Seger 

vid Lång-DM. Andraplats vid Sydsvenska Mästerskapen (SSM). Andraplats på SM-budkavle.  

 

År 1974 

Året då Monica blev världsmästare i stafett vid VM i orientering på Jylland i Danmark. Med 

en stark insats på stafettens andra sträcka bäddade Monica för en svensk guldmedalj. Vid den 

individuella VM-tävlingen sprang hon, i hård konkurrens, in på en meriterande sjundeplats.  

I den svenska truppen ingick fem damer – två av dem – Monica och Inger – kom från 

Helsingborgs SOK. 

Detta år blev också Monica tvåa på SM och tvåa på O-Ringen. Seger på Lång-DM och seger i 

en landskamp. 

 

År 1975 

Svensk Mästare i budkavle tillsammans med Ulla Stigborn och Inger Thelandersson. Här 

löpte alla i laget på toppen av sin förmåga. Seger i Siljanskavlen. Svensk mästare i 

Långdistans. Tvåa på SM i klassisk distans. Segrare i de båda testloppen inför Nordiska 
mästerskapen. Bronsmedalj vid Nordiska mästerskapen i Danmark. Seger i Fjällorienteringen. 

 

År 1976 

Fjortonde på SM-budkavle. 

 

År 1977 

Bronsmedalj, individuellt, samt bronsmedalj, stafett, vid Nordiska mästerskapen i Finland. 

Mästerskapstävlingarna gick i Joensuu i norra Karelen. 

 

År 1979 

Bronsmedalj, individuellt, samt bronsmedalj, stafett, vid Världsmästerskapen i Finland. 

Mästerskapstävlingarna gick i Tammerfors.  
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Fortsatt stöd för Projekt OL-NV . . . . . .  

Ungdomsprojektet OL-NV har nu varit igång i 7,5 år och de 5 startklubbarna är överens om 

projektets fortlevnad under hela år 2022.  

 

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

lyckades OL-NV hålla igång träningar för klubbarnas ungdomar under hela år 2020 och under 

våren år 2021. Dessa högklassiga träningar har gett våra ungdomar värdefulla erfarenheter i 

brist på vanliga tävlingar. Träningarna har resulterat i att deras tävlingsresultat nu under 

hösten legat i topp bland Skåneklubbarna.  

 

Två (2) nya kartor har producerats i regi av OL-NV under år 2021och båda har fått 

ekonomiskt stöd från RF-SISU Skåne. Minst ett nytt kartprojekt är planerat att genomföras 

under år 2022. 

 

Den totala årskostnaden för Projekt OL-NV ligger på c:a 320 000 kr. Våra Veteraners bidrag 

som Gynnare uppgick år 2020 till 57 000 kr. Alltså bidrog vi Veteraner med nästan 20 % av 

projektets bruttokostnad. 

 

Under år 2021 har Veteranernas samarbete med OL-NV ytterligare utökats och mer är på 

gång inför år 2022. 

 

Mitt förslag är att Veteranerna även detta år ger ett frivilligt bidrag baserat på 30 kr per 

deltagande i onsdagsträningarna eller ett helårsbidrag på 700-900 kr. Du som Veteran 

bestämmer naturligtvis själv Om? och Storlek? av bidrag.  

Oavsett storlek går hela beloppet oavkortat till Projekt OL-NV.  

 

Tack på förhand för Ert stöd till OL-sportens framtid i Skåne NV. 

 

För Projekt OL-NV Styrgrupp.  

Roy Ovesson 
 

 

HSOK:s Årsmöte . . . . . .  

Måndagen den 14 februari 2022 kl. 19:00 kallar HSOK:s 

styrelse till Årsmöte i klubbstugan i Pålsjö. 

 

Klubbmedlemmarna hälsas hjärtligt välkomna! 

 

 

 

Försök till inbrott i klubbstugan . . . . . .  

Rolf Gustafsson, Pålsjögruppen, meddelar att vår klubbstuga varit utsatt 

för ett inbrottsförsök någon gång mellan fredag den 12 november kl. 11 

och måndag den 15 november kl. 09.  

 

Skador har noterats på ytterdörr till omklädningsrum samt två fönster. 

Förrådets inbrottsgaller har tryckts in men ingen verkar ha varit inne i 

förrådet. 

 

Händelsen har polisanmälts.  
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För 30 år sedan . . . . . . 

För 30 år sedan, d.v.s. år 1991, skrev Martin Frohm följande om året som gått: 

”Det blev ett mycket aktivt år. Antalet starter ökade från 1 836 till 2 134 och 

medlemsantalet från 378 till 459, varav 115 i åldern 7–25 år.  

 

Tävlingsmässigt blev det också ett bra år. Det började redan på vintern med 

skidtävlingarna, som kunde hållas trots en ganska dålig vinter. Vi stod som arrangörer av 

DM på 15 km, men då vi inte hade någon snö i vår del av Skåne fick vi ta scooter och 

funktionärer till Härlövs klubbstuga utanför Kristianstad, där vi både arrangerade och 

tävlade. Anders Östlund vann H35, Lars-Åke Forsberg H45 och Martin Frohm H60.  

Senare gick 3-milen i Tollarp, och där vann Lars-Åke åter H45, och när sedan även 5-

milen avverkades på samma plats vann han åter sin klass medan Anders tog ett nytt DM i 

H35.  

 

Budkavlarna gav åter goda resultat. I Hallands-stafetten blev Magnus Johannesson, Lars 

Svantesson, Mikael Öhgren och Thomas Johannesson 3:a bland 150 lag. I 7-manna blev 

vårt lag 7:a trots att Mange körde med begagnat lyse, som slocknade strax efter start! 

Nattens prestation! 

Den populära ”99-an” i Danmark – deras svar på 10-mila – gav en andraplacering bland 

46 lag av mycket hög kvalitet. I DM-kavlen blev de fyra tidigare nämnda tvåa efter Pan 

medan däremot SM-kavleinsatsen gärna kan glömmas.  

 

Vid Veteran-SM blev Rune Isaksson 2:a i H65 och Martin Frohm 4:a i H67, och 

tillsammans blev de 4:a i H65-kavlen. Rune vann under året även Frankrikes 5-dagars. Vid 

kort-DM vann Johnny H35 och Åke Åkesson H70, och på Natt-DM lyckades Waldemar 

Jönsson nästan på dagen 32 år efter det att han vann Natt-DM i H35 nu även ta hem H70. 

Om 32 år blir det i H100 . . . 

4-klubbs gav en andraplacering i C-gruppen, vilket medförde att vi får tillbringa ännu ett 

år där innan vi kan gå upp till B. (Redan här kan vi avslöja att vi nästa år i stället åkte ner 

till D-gruppen). 

 

Dag-KM hölls i Helsingör med ett 50-tal startande. Strålande sol lyste över ung och 

gammal, och en och annan av de äldsta hann nästan få soleksem ute på banan. 

Ungdomarna hade fyra olika läger med högt deltagande. Ingela Benngård var uttagen till 

Skåne-laget i flera stora mästerskapstävlingar – dock utan att få några medaljer om halsen.  

 

Men årets verkliga höjdpunkt var när Marcus Lorentzon fick stå på segerpallen i 5-dagars, 

där han vann H14B och Rasmus Grönlund blev 11:a bland de 200 deltagarna i klassen. 

Peter Holm började synas i topp allt oftare i H10, och innan året var slut hade han vunnit 6 

segrar, för vilket han belönades med Gösta Spogardhs vandringspris. Mikael Carlsvärd fick 

IS Götas vandringspris för sin träningsflit. Även som banläggare utmärkte sig Mikael när 

han tillsammans med Peter Sonesson var banläggare för ungdomens 7-manna i Pålsjö. 

Mikael har sedermera svarat för flera banläggningar.  

 

Förutom skid-DM svarade vi för en nationell tävling några kilometer sydost om Koarp med 

600 deltagare och ett prisbord som överträffar det mesta – vad sägs om kaffebryggare, 

hårtork etcetera i stället för kantstötta vaser och rea-strumpor?  

Motionskommittén arrangerade tipspromenader 12 onsdagskvällar med 40 – 80 deltagare – 

ett arrangemang som blivit årligen återkommande – dock utan att medföra något ökande 

deltagande”. 
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För 40 år sedan . . . . . .  

för 40 år sedan, d.v.s. år 1981 skrev Martin From följande om året som gått: 

”Våra ungdomar börjar uppmärksammas allt mer. Väl upplagd och målmedvetet bedriven 

träning börjar ge stora resultat. Våra Elit-juniorer fick tillfället att i NSI-regi deltaga i 22 

specialträningar med Per Nordahl som inhyrd träningskonsulent, förmodligen det första 

arrangemanget av detta slag i Sverige.  

 

Kerstin Hermansson tog hela 20 guldplaceringar under året, vilket fick till följd att hon 

uttogs till SOFT:s uppföljningsgrupp i D17-18. 

Thomas Johannesson blev sydsvensk mästare i H13-14 och totaltvåa i 5-dagars, där han 

även tog en etappseger. Tillsammans med lillbrorsan Magnus och Mikael Öhgren tog 

HSOK också en sensationell andraplats i Siljanskavlen bland 220 lag från hela Sverige. 

Och med Magnus och ”Putte” Nilsson i laget blev det seger i Bergakavlen utanför 

Jönköping. 

Hela 6 av våra ungdomar kvalificerade sig för deltagande i SM och 2 till Ungdoms-SM, 

och till landskampen mot Danmark fick vi med både Anne Farbrot och Mats Nilsson. 

 

I DM fick vi bara en individuell mästare detta år, nämligen Magnus 

Johannesson, som vann H11-12. Sedan ”Gubbalagets” Rune 

Isaksson nått upp till 56-årsgränsen kunde de vithåriga lägga beslag 

på en ny budkavleseger.  

 

Bild till höger: 

Magnus Johannesson (idag Ljungberg) 

Teckning: Martin Frohm 

 

 

Skidåkarna drabbades av en grön/vit vinter, varför 15 och 30 km fick köras på flacka banor 

i Tollarp, där Lars-Åke vann båda distanserna i H35 medan Martin tog 15 km i H56. 

Skidorienteringen gav ett DM till ”Putte” i H15-16.  

Stafetterna arrangerade vi själva i Koarp i gott vinterväder och resulterade i att HSOK tog 

3 klassegrar av de 9 som stod på spel. H21 och H 35 gick programenligt, mera 

överraskande var trion Karin Forsell, Karin Hillman och Ellen Farbrot, som vann D15-19.  

Åter blev HSOK särklassigt bästa skidklubb i Skåne. 

 

Outtröttlige Vitalis svarade för banorna när vi arrangerade en stor-orientering Annandag 

Påsk i Aggarp. 1 900 deltagare betydde stora krav på fungerande administration. Maj 

Jönsson och Anne Farbrot basade denna gång med den äran.  

I budkavlen ”Från kust till kust” svarade vi för 2 av delsträckorna.  

 

Det mest tidskrävande arrangemanget vi har är ändå loppmarknaden, där vi denna gång 

hade lagt in auktion med ”Klevis” som suverän ropare. Högtidsstund för den stora 

åhörarskaran! 

 

Uppe i Koarp jobbade ett litet fåtal med det tunga arbetet att avverka och forsla fram skog. 

34 kubikmeter timmer och 61 kubikmeter massaved gav dock lön för mödan i det att 19 000 

kronor kunde tillföras klubbkassan. Men nog borde fler kunna komma när klubben kallar 

till arbete! Tack vare det goda tillskottet kunde klubbens behållning under året öka med c:a 

9 000 kronor”.  

 

 

 

 

 



Sida 21 av 28 

 

För 50 år sedan . . . . . . 

För 50 år sedan, d.v.s. år 1971, skrev Martin Frohm följande om året som gått: 

”Om vintern var lång förra året så blev den desto kortare nu. Enda skidtävlingen blev ett 

kretsmästerskap på 15 km i Klåveröd med idealföre för Kurt. Han startade ungefär när 

prisutdelningen började. Då fanns det bara fläckvis med snö kvar – i övrigt grus. Efter 

prisceremonin kom Kurts tid upp – överlägsen seger i äldre oldboys och dagens fjärde bästa 

tid, seniorerna inräknade! Arrangörerna visste inte att Kurt gillar tungt före . . .  

I allra yngsta pojkklassen blev en liten blyg knatte 3:a. Thomas Andersson, hette han, son 

till Lennart Andersson. Killen växte så småningom . . . 

 

Fick inte skidåkarna visa sin kapacitet så fick orienterarna det så mycket mer. Allra mest 

Monica, som individuellt vann DM, SSM, och Skol-SM, blev 3:a i Finnkampen och 7:a på 

SM och tillsammans med Inger Thelandersson (idag Glans, reds anm.) och Åsa Nilsson 

blev 10:a på SM-kavlen, bara 54 sekunder från andraplatsen! 

 

Inger, som efter intensiv träning blivit bofast i landslaget, var med i en 4-landskamp på 

Hallandsåsen, en d:o i Schweiz och en 7-landskamp i Tjeckoslovakien.  

Vid 5-dagars i Sörmland fick vi en slutsegrare – Martin Frohm i ÄOB. 

 

Som vanligt hade vi ett eget stort arrangemang, denna gång i Össjö-terrängen vid byn 

Boarp på påskdagen. 1 500 deltagare med idel välkända namn i toppen på resultatlistorna 

hade enbart beröm att utdela för det goda arrangemanget och de utslagsgivande banorna, 

som strängats av Vitalis och Bengt Andersson.  

På samma karta arrangerades också NSI:s nattmästerskap, medan ungdomskupens 

avslutning förlades till Kullaberg”. 

 

 

Kurt Hillman        Martin Frohm           Vitalis Andersson          t.v. Inger Thelandersson 

                                                                                                      t.h. Monica Andersson 

Teckningar: Martin Frohm 

                                                                                              

 

 

För 100 år sedan . . . . . . 

Kvinnlig rösträtt   

I januari år 1921 fattade riksdagen det andra och bekräftande grundlagsändringsbeslutet vilket 

gav kvinnor rösträtt. På hösten samma år genomfördes det första riksdagsvalet i vilket kvinnor 

kunde delta. 

Den kvinnliga rösträtten i Sverige infördes senare än i både Finland (1906), Norge (1913) och 

Danmark (1915). Flera gånger hade den kvinnliga rösträtten tagits upp i riksdagen men länge 

var det endast den manliga allmänna rösträtten, som uppnåddes 1909, man diskuterade, 

kämpade för och tog på allvar. 
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Fahlmans konditori 

Fahlmans konditori grundades år 1914 av konditorn Georg Fahlman och har sedan år 1921 

varit inhyst i fastigheten på det västra hörnet av Kullagatan och Stortorget, som numera är 

känd som "Fahlmans hörna". Den fina placeringen vid Helsingborgs största affärsgata har 

gjort konditoriet till ett av de mest välbesökta i staden.   

 

 

Orientering   

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. 

 

I avsikt att få reda på lite mer om denna premiärtävling stod förhoppningarna till den alerta 

tidningen Helsingborgs Dagblad, HD. (Grundad år 1867 som Helsingborgs Tidning. 

Namnbyte år 1884 till Helsingborgs Dagblad). HD borde, som Helsingborgstidning, ha 

skrivit några rader om premiärtävlingen varför kontakt togs med en journalist på tidningen. 

Vid denna kontakt rekommenderades biblioteket i Helsingborg där det finns microfilmer av 

äldre HD-tidningar samt en microfilmapparat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Jenny S vid microfilmapparaten på biblioteket i Helsingborg  

 

 

Väl på plats i biblioteket uppstod frågan – vid vilken årstid skall vi börja leta. På 1920-talet 

var våren reserverad för terränglöpning medan orientering tillhörde höstaktiviteterna.  

Vi började alltså leta bland höstmånaderna och koncentrerade oss till måndagar. Efter någon 

timmes sökande fick vi ge upp. Vi bokade dock in datum och tidpunkt för ett nytt besök. 
 

Första passet gav alltså inget napp varför vi till pass två ändrade taktiken och började med 

mars månad. Efter ganska kort tid fick vi napp. I tidningen som gavs ut måndagen den 21 

mars 1921 fann vi en enspaltare under rubriken ”Idrott”.  

Den första civila orienteringen i Skåne ägde rum söndagen den 20 mars 1921.  

 

Enspaltaren, som presenteras nedan, är svårläst varför ett ”förtydligande” är nödvändigt. 
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IDROTT 
 

Götas orienteringslöpning 

 
Idrottssällskapet Göta anordnade Marie bebådelsedag 

orienteringslöpning under ganska stor tillslutning af deltagare. 

Banan var lagd en omväxlande terräng och satte mycket stora 

fodringar på deltagarna, särskilt beträffande orienteringen. 

Löpningen leddes flott och förtjänstfullt af fanjunkare E. H. Åhman, 

och deltagarna uttryckte också efter täflingarna sin stora belåtenhet 

med arrangemanget. 

Prisutdelningen förrättades å Olympia omedelbart efter 

fotbollsmatchens slut af fanjunkare Åhman, som i ett anförande 

framhöll orienteringslöpningens betydelse för såväl allmänna 

idrottsmän som fotbollsspelare.  

Den fullständiga prislistan ter sig sålunda:  

 

Lagpris I: Skånska husarregementets idrottsförening 18 p., 

juvelerare Carl Hoffs hederspris, deltagarna I. S. Götas lilla 

silfermedalj (furir 32/4 Gustavsson, 20/1 Jönsson, husar 132/4 

Ebbeling, 15/4 Andersson, korpral 21/1 Pettersson).  

 

Lagpris II: Idrottssällskapet Göta 40 p., Götas hederspris (Carl 

Rosén, Hans Holm, Hugo Hult, Gustav Axelsson, W. Ivarsson). 

 

Lagpris III: Helsingborgs Idrottsförening 67 p., Götas hederspris 

(Bo Otterström, Nils Horndahl, Carl Ström, Carl M. S. Ohlsson, 

Gunnar Frick). 

 

Individuella pris: 1) furir 32/4 Gustavsson, K5, 44, 43.  2) furir 20/1 

Jönsson d:o, 45, 48.  3) husar 132/4 Ebbeling d:o, 46, 44.  4) Carl 

Rosén, Göta, 47, 2.  5) husar 15/4 Andersson, K5, 48, 50.  6) Hans 

Holm, Göta, 49, 41.  7) korpral 21/1 Pettersson, K5, 49, 49.  8) Bo 

Otterström H. L. P. 50, 30.  9) Hugo Hult, Göta, 50, 56.  10) Gustav 

Axelsson, d:o, 52, 17.   

 

Extra pris till bästa fotbollsspelare: Bo Otterström och till bästa 

militär: furir 32/4 Gustavsson. 

 

Dessutom utdelades idrottssällskapet Götas silfermedalj till 

sällskapets bäste idrottsman och fotbollsspelare nämligen bäste 

idrottsman Carl Rosén och bäste fotbollsspelare Gustav Axelsson.  

 

IS Göta är att gratulera till den vackra starten vid dess första 

framträdande för året och det kan väntas, att fortsättningen blir lika 

bra. 

 

C. B.      
                                                                                                        

 

                                                                                                                           HD den 21 mars 1921 
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Stamgästerna . . . . . .  

Den 27 oktober bjöd Åsa och Bengt Ståhl in Stamgästerna till Råbocka Camping i 

Ängelholm. Lätt kuperad strandskog, mestadels tallskog med inslag av gran, samt bitvis 

väldigt detaljrik med gropar, höjder, sänkor, åsar, näsor och ett finmaskigt nät av stigar var 

det som erbjöds denna dag. Långa banan mätte 4,1 km med 15 kontroller och korta banan 

mätte 2,7 km med 9 kontroller.  

64 Veteraner deltog.  

 

Den 3 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. Klassiska 

sprintbanor presenterades där Veteranen måste vara med på kartan under hela loppet. Många 

misstag gjordes denna dag. Långa banan mätte 3,8 km med 17 kontroller och korta banan 

mätte 1,8 km med 11 kontroller. 

55 Veteraner deltog. 

 

Den 10 november arrangerade Macke Selander och Agneta Persson Veteran-OL i Pålsjö skog. 

Samlingsplats var HSOK:s klubbgård i Pålsjö. I avsikt att utnyttja den starkt begränsade 

terränglådan på bästa sätt var banorna ”utrustade” med fjärilar. Två på långa banan och en på 

korta banan. Långa banan mätte 4,2 km med 19 kontroller och korta banan mätte 2,6 km med 

12 kontroller.   

48 Veteraner deltog.  

 

Den 17 november var det dags för Stamgästerna att ta sig an terrängen norr om Rössjön. Eva 

och Dan Johansson stod för dagens värdskap. Banläggaren Fredrik Nilsson hade strängat två 

banor i den fina och delvis starkt kuperade terrängen. Långa banan mätte 4,0 km med 11 

kontroller och den korta 2,5 km med 6 kontroller. 

48 Veteraner deltog. 

  

Den 24 november bjöd Åke Persson in till Veteran-OL i Nybroskogen mellan järnvägen och 

Rönneå i Ängelholm. Stamgästerna bjöds på denna dag på kluriga och välkomponerade banor 

i den flacka terränglådan. Långa banan mätte 4,2 km med 15 kontroller och korta banan mätte 

1,9 km med 8 kontroller.  

52 Veteraner deltog.  

 

Den 1 december var Stamgästerna inbjudna till FK Bokens klubbstuga, sista hus, i Perstorp. 

Djup snö i ”tävlingsområdet” samt ett ihållande snöoväder medförde att orienteringen fick 

ställas in. 

 

Den 8 december var det Veteran-OL i Pålsjö skog med Stig Johansson och Veronica Dahlbom 

som arrangörer. Banläggaren Stig hade strängat banor norr om klubbgården. För Veteranerna 

blev det besök i både Bäckaskogen och på Landborgens branta backar. Långa banan mätte 3,6 

km med 17 kontroller och korta banan mätte 2,6 km med 10 kontroller.  
Efter orienterandet överräckte Lena Norrman en vacker julblomma till Stig och Veronica som 

tack för årets arbete med Veteran-OL.  

38 Veteraner deltog. 

 

Den 15 december var det så mycket snö uppe på Hallandsåsen att Lisbeth Damsgaard och 

Ronald McGrail fick flytta sitt Veteran-OL arrangemang till Pålsjö skog. Intressanta sträckor 

samt många ”nya” kontrollpunkter var dagens motto. Långa banan mätte 4,2 km med 24 

kontroller och korta 2,3 km med 13 kontroller. 

39 Veteraner deltog.  
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Resultat från tävlingar . . . . . .  

 

Strandskogsmedeln, Hjärnarps OL, Medel, den 24 oktober, 659 startande  

H18: 1:a Victor Ericsson. D35: 1:a Sandra Lejonberg. D60: 1:a Ewa Roos. 6:a Eva 

Emanuelsson. D12: 2:a Maja Kylmä. 3:a Signe Ranbro. H10: 2:a Melker Jansson. 4:a Harry 

Johansson. 9:a Frej Bering. D65: 3:a Ingrid Ovesson. H65: 3:a Dan Johansson. H55: 5:a 

Lennart Carlsen. D75: 5:a Astrid Johannesson. H50: 5:a Johan Bökman. D10: 6:a Miriam 

Orrhede. 7:a Liv Palmertz. D65: 6:a Lena Nielsen. H70: 6:a Stig Johansson. H21: 6:a John 

Oskarsson. 8:a Alfred Kjellén. H12: 7:a Lowe Palmertz. 8:a Vilgot Bering. 10:a Vincent 

Frohm. D14: 9:a Agnes Persson. H14: 9:a Anton Lindell.    

 

Helsingborgs SOK var största klubb med 78 startande följt av Lunds OK med 66 startande, 

Skåneslättens OL med 32 startande och IS Kullen med 30 startande.  

 

Smålandskavlen, Gränna-Bygdens OK – IKHP Huskvarna, Stafett Långdistans,  

den 30/31 oktober  

H16: 5:a Helsingborgs SOK / Örkelljunga FK 

Alfred Kjellén – Jakob Bogsjö Jensen – Esben Bogsjö Jensen – Elia Kämpe, Örkelljunga FK 

 

O-Event, dag 1, Sprint by Night, Borås GIF, den 12 nov, 1530 deltagare  

H11: 1:a Oskar Ranbro. D13: 1:a Felicia Persson. D11: 2:a Signe Ranbro. D45: 5:a Linda 

Ranbro. H21: 7:a Alfred Kjellén. H16: 9:a Esben Bogsjö Jensen. D15: 11:a Ebba Ranbro. 

H15: 12:a Elias Persson. D12: 12:a Maja Kylmä. H50: 14:e Magnus Stéen. D14: 17:e Alma 

Kjellén. D18: 21:a Elsa Wiberg. 

Medelsvår: 1:a Klas Bogsjö. 19:e Jonas Kylmä.  

 

O-Event, Dag 2, Downhill Sprint, Hestra IF, den 13 nov, 1756 deltagare  

D11: 2:a Signe Ranbro. D13: 2:a Felicia Persson. H11: 7:a Oskar Ranbro. H21: 12:a Alfred 

Kjellén. H50: 13:e Magnus Stéen. D10: 15:e Liv Palmertz. H16: 23:a Esben Bogsjö Jensen. 

D15: 23:a Ebba Ranbro. 

Lätt: 2:a Malin Persson. Svår: 10:a Ulf Bering. 14:e Andréas Palmertz. 18:e Klas Bogsjö. 

  

O-Event, Dag 3, Zoorienteringen, Sprint, IK Ymer, den 14 nov, 2871 deltagare  

D13: 1:a Felicia Persson. H11: 2:a Oskar Ranbro. H21: 6.a Alfred Kjellén. D45: 6:a Linda 

Ranbro. D11: 11:a Signe Ranbro. D10: 12:a Liv Palmertz. D15: 12.a Ebba Ranbro. H15: 12:a 

Elias Persson. H16: 16:e Esben Bogsjö Jensen. D12: 16:e Maja Kylmä. D14: 18:e Alma 

Kjellén. H50: 21:a Magnus Stéen. 

Lätt: 3:a Malin Persson. 18:e Fia Persson. 

 

Jættemilen, OK 73 Gladsaxe, Ultra långdistans, den 14 november  

H14: 2:a Kurt Sjöberg D35: 2:a Sandra Lejonberg 

D60: 4:a Eva Emanuelsson H70: 9:a Sven-Eric Ericson 
H70: 10:a Stig Johansson H70: 19:e Bengt Lundh 

H70: 20:e Rolf Gustafsson H35: 2:a Patrik Johansson 

H35: 7:a Jonas Norén H65: 7:a Dan Johansson 

 

Höstrusket, Örkelljunga FK, Förlängd Medeldistans, den 21 november, 536 startande  

D21: 1:a Julia Alnervik. D16: 1:a Felicia Persson. H18: 1:a Alfred Kjellén. H10: 2:a Melker 

Jansson. 3:a Otto Rubin. H21: 2:a John Oskarsson. H14: 2:a Kurt Sjöberg. 6:a Benjamin 

Davidsson. D10: 3:a Miriam Orrhede. D75: 3:a Astrid Johannesson. H40: 3:a Mathias 

Persson. H65: 3:a Dan Johansson. H16: 5:a Elias Persson.    

Mycket lätt 2 km: 1:a Vidar Jansson. 5:a Samuel Davidsson. Svår 3 km: 3:a Stefan Lindgren. 

Medelsvår 3 km: 3:a Lisa Kjellén. Lätt 2,5 km: 4:a Johanna Davidsson. 
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Daladubbeln, Karlsbyhedens OK – Korsnäs IF OK – OK Kåre, Stafett, Medeldistans, 

den 16 oktober  

D14: (107 startande lag) 

8:a Helsingborgs SOK 1: Alma Kjellén – Felicia Persson. 

80:e Helsingborgs SOK 2: Linnea Stéen – Agnes Persson. 

 

H14: (123 startande lag) 

31:a Helsingborgs SOK/Skåneslättens OL 2: Alte Kulstad – Elias Palmertz. 

63:a Helsingborgs SOK 1: Kurt Sjöberg – Benjamin Davidsson. 

 

H16: (95 startande lag) 

41:a Helsingborgs SOK 1: Elias Persson – Alfred Kjellén. 

 

H10: (66 startande lag) 

41:a Helsingborgs SOK 1: Melker Jansson – Olle Sjöberg. 

 

Daladubbeln, Karlsbyhedens OK – Korsnäs IF OK – OK Kåre, Patrull, Ultralång, den 

17 oktober  

D14: (222 startande) 

8:a Alma Kjellén – Felicia Persson. 

65:a Agnes Persson – Linnea Stéen. 

 

H10: (137 startande) 

31:a Melker Jansson – Olle Sjöberg. 

 

H16: (194 startande) 

46:a Alfred Kjellén – Elias Persson. 

 

Bornholm Höst-Open, Viking Atletik, Sprint, Gudhjem, den 29 oktober 

D21: 2:a Sandra Lejonberg. H45: 8:a Carl Lejonberg.  

 

Bornholm Höst-Open, Viking Atletik, Etapp 1, Hammeren, den 30 oktober 

D16: 1:a Felicia Persson. D35: 2:a Sandra Lejonberg. H16: 17:e Elias Persson.  

H45: 12:a Mathias Persson. H65: 5:a Dan Johansson. D60: 32:a Eva Emanuelsson.  

H60: 64:a Sven-Åke Emanuelsson. H35M: 10:a Carl Lejonberg. Open 4: 1:a Malin Persson.  

 

Bornholm Höst-Open, Viking Atletik, Etapp 2, Bolsterbjerg, den 31 oktober 

D16: 1:a Felicia Persson. D35: 1:a Sandra Lejonberg. H16: 17:e Elias Persson. 

H45: 10:a Mathias Persson. H65: 9:a Dan Johansson. D60: 23:a Eva Emanuelsson.  

H60: 61:a Sven-Åke Emanuelsson. H35M. 8:a Carl Lejonberg. Open 4: 2:a Malin Persson.  

 

Bornholm Höst-Open, Sammanlagt 

D16: 1:a Felicia Persson. D35: 2:a Sandra Lejonberg. H16: 15:e Elias Persson. 

H45: 11:a Mathias Persson. H65: 5:a Dan Johansson. D60: 27:a Eva Emanuelsson.  

H60: 60:e Sven-Åke Emanuelsson. H35M: 8:a Carl Lejonberg. Open 4: 1:a Malin Persson.  

 

 

HBG Sprint by Night, Helsingborgs SOK, Natt-Sprint, den 3 december, 95 deltagare 

D21: 1:a Sandra Lejonberg. H21: 4:a David Persson. H14: 1:a Anton Lindell. 2:a Albert 

Kylmä. D12: 1:a Maja Kylmä. H16: 2.a Esben Bogsjö Jensen. 3:a Jakob Bogsjö Jensen.  

H12: 3:a Felix Nisses-Gagnér. H60: 3:a Ulf Larsson. D60: 3:a Eva Emanuelsson.  

D14: 4:a Agnes Persson. 
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HBG Indoor, Helsingborgs SOK, Indoor, den 4 december, 265 deltagare 

Herrar: 2:a David Persson. Gubbar: 3:a Erik Ahlström. Damer: 3:a Felicia Persson. 4:a Elsa 

Wiberg. D14: 3:a Agnes Persson. H16: 3:a Jakob Bogsjö Jensen. 4:a Esben Bogsjö Jensen. 

5:a Alfred Kjellén. 7:a Elias Persson. D12: 4:a Maja Kylmä. 6:a Signe Davidsson. 7:a Alice 

Lindbom. H14: 5:a Albert Kylmä. H12: 5:a Felix Nisses-Gagnér. 7:a Albin Ekstén. 9:a 

Hannes Lindström. 11:a Vilgot Bering. 18:e Viggo Rubin. 19:e Frej Bering.  

 

AdventOrient, Etapp 1, OK Silva, Långdistans, den 28 november, 282 deltagare  

D21: 1:a Felicia Persson. 3:a Thea Bökman. 4:a Sandra Lejonberg. D13: 1:a Signe Ranbro. 

5:a Liv Palmertz. H13: 2:a Oskar Ranbro. 3:a Melker Jansson.5:a Anton Lindell.  

H16: 2:a Kurt Sjöberg. H55: 2:a Lennart Carlsen. 4:a Jonas Åhlin. H21: 3:a Mathias Persson. 

5:a Patrik Johansson. 6:a Karl Jansson. 9:a Elias Persson. 10:a Jonas Norén. D16: 4:a Saga 

Palmertz. D70: 6:a Astrid Johannesson. H55: 10:a Dan Johansson. 

Barn 1,5 km: 1:a Vidar Jansson. 

 

AdventOrient, Etapp 2, OK Silva, Långdistans, den 5 december,  235 deltagare  

H21: 1:a John Oskarsson. 5:a Karl Jansson. 6:a Mathias Persson. 7:a Patrik Johansson.  

11:a Elias Persson. D21: 1:a Felicia Persson. 6:a Thea Bökman. H70: 2:a Stig Johansson. 

H13: 2:a Anton Lindell. 4:a Melker Jansson. H55: 6:a Jonas Åhlin. H40: 8:a Johan Bökman. 

H55: 10:a Dan Johansson.  

Barn 1,5 km: 1:a Vidar Jansson. Medelsvår 4 km: 4:a Helena Åhlin.  

 

AdventOrient, Etapp 3, OK Silva, Långdistans, den 12 december,  210 deltagare  

H21: 1:a Patrik Johansson. 2:a Elias Persson. 5:a Karl Jansson. 6:a Mathias Persson.  

D21: 1:a Felicia Persson. H55: 2:a Lennart Carlsen. 6:a Jonas Åhlin. 12:a Dan Johansson. 

H13: 3:a Anton Lindell. 4:a Melker Jansson. D16: 6:a Alma Kjellén. H40: 9:a Andreas 

Blomqvist. 

Barn 1,5 km: 1:a Vidar Jansson. Medelsvår 4 km: 5:a Helena Åhlin.  

  

AdventOrient, Etapp 4, OK Silva, Långdistans, den 19 december,  276 deltagare  

D21: 1:a Felicia Persson. 4:a Sandra Lejonberg. 8:a Thea Bökman. 13:e Paulina Jansson. 

H13: 2:a Anton Lindell. 5:a Melker Jansson. H55: 2:a Lennart Carlsen. 7:a Dan Johansson. 

10:a Jonas Åhlin. H21: 2:a Mathias Persson. 3:a Karl Jansson. 4:a Patrik Johansson. H40: 5:a 

Andreas Blomqvist. 14:e Johan Bökman. H70: 6:a Stig Johansson. 14:e Tor-Eve Bengtsson. 

D70: 9:a Astrid Johannesson.  

Barn 15 km: 1:a Vidar Jansson. Medelsvår 4 km: 7:a Helena Åhlin.  

Barn 1,5 km: 11:a Justus Lejonberg. 12:a Estrid Lejonberg. 

 

 

 

 

 

Städning av klubbstugan . . . . . .  

Rolf Gustafsson meddelar att 2022 års städschema för 

klubbstugan i Pålsjö kommer att publiceras på hemsidan 

under – Föreningen – Klubbstugan – Städning av 

klubbstugan.  

Information angående städningen kommer också att 

skickats ut till klubbmedlemmarna via ”allamedlemmar”. 
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Kvarglömda kläder . . . . . .  

Rolf Gustafsson meddelar vidare att det finns en hel del 

kvarglömda kläder i klubbstugan. 

 

Kläderna hänger kvar till den 1 februari 2022 sedan tas de 

bort. Skänkes sannolikt till en välgörenhetsorganisation. 

 

 

 

Och så till sist . . . . . .          Bild. Rolf G 

I Skånes skogskarlars årsskrift Midvinter år 1943 läser vi följande: 

 

Vid en större tävling år 1935 på Söderåsen var det åtskilliga som i timtal irrade som osaliga 

andar kring första kontrollen. I dess närhet låg en död älg, och att döma av eftersnacket 

tycktes älgen ha varit lättare att finna än den åtråvärda torpruinen.  

En av Helsingborgspojkarna, känd för gott humör och dräpande svar, tillfrågades om han sett 

älgen: ”Älgen ja, den red jag på tills den stupade, sedan sprang jag resten av vägen.” 

 

(Skogskarlarnas årsskrift fick namnet ”I Kärrkanten” år 1946) 

 

 

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. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Bild: Jenny S 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . .  

Nästa nummer av Prégen utkommer den 28 mars 2022. 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

 

e-post: macke.selander@gmail.com 

telefon: 0703887079 
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