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PRÈGEN 
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DM-mästare i Sprint . . . . . .  

Vid DM i Sprint i regi av Ystad OK och Andrarums IF blev följande HSOK:are DM-mästare: 

- Liv Palmertz, klass D10 

- Signe Ranbro, klass D12 

- Felicia Persson, klass D16 

- Linda Ranbro, klass D45 

- Oskar Ranbro, klass H12 

- Atle Kulstad, klass H14 

- Alfred Kjellén, klass H18 

 

Vid DM i Sprintstafett som löpets efter den individuella sprinten blev följande HSOK:are DM-

mästare: 

- Maja Kylmä och Elias Palmertz, klass DH14 

 

Grattis DM-Mästare! 
 

Stiftelsen Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg . . . . . .   

Styrelsen för ”Stiftelsen Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg” har vid ett sammanträde den 24 

maj beslutat att tilldela Helsingborgs SOK ett bidrag på 25 000 kronor. Pengarna skall användas 

till HSOK:s barn- och ungdomsverksamhet på ett sätt som angavs i ansökan.  

 

Efter avslutat räkenskapsår emotser bidragsgivaren en redovisning hur beloppet använts t.ex. 

genom utdrag ur räkenskaperna, verksamhetsberättelse eller annan dokumentation. Givaren ser 

också gärna att bidraget särredovisas i redovisningen.  

Utdelningen av penningbidraget kommer att ske vid en officiell ceremoni i Jacob Hansens hus 

den 15 september klockan 16.  

Bidraget kommer att utbetalas under förutsättning av att representanter från HSOK deltar i 

ceremonin i Jacob Hansens hus. 

 

Helsingborgs SOK . . . . . . vs . . . . . . XXL Väla Centrum . . . . . . 

 
Ett avtal har träffats mellan Helsingborgs SOK och XXL Väla Centrum. 

Avtalet ger medlemmarna i Helsingborgs SOK 10 % rabatt vid köp hos 

XXL. Detaljerad information kommer att presenteras inom kort. 

Varuhuschef hos XXL är Andréas Palmertz.   

http://www.hsok.se/
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Hittaut . . . . . .  

HSOK:s arrangemang av Hittaut startades upp i början av april månad. Åttio (80) checkpoints 

(checkpoints är ett Helsingborgsuttryck och betyder kontroller . . . . Sea U). Kontroller har 

placerats ut i Ramlösa Brunnspark, Helsingborg Centrum, Ödåkra samt Pålsjö skog.  

Mer information om Hittaut finns på HSOK:s hemsida. 

 

Hittaut Skåne är ett friskvårdsprojekt som drivs av Skånes Orienteringsförbund i samarbete 

med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Skånes orienteringsklubbar, Skånes 

Hembygdsförbund, Naturskyddsföreningen Skåne, Hittaut Hässleholm samt Hittaut Kristianstad. 

 

OBS! Om någon kontroll skulle saknas eller om ni upptäcker någon annan defekt v.g. meddela 

detta till: 

Veckans bana: Patrik Johansson: patrik988@hotmail.com 

Hittaut: Anders Persson: anno.73@live.se 

 

Tackar på förhand!   

 

 

Skånes OF Vårträff . . . . . .  

Skånes OF Vårträff hölls den 16 maj på Hotel Statt i Hässleholm. En stor del av Vårträffens 

agenda utgjordes av punkterna ”Omstart” respektive ”Likvärdigt tävlande”. 

Från Helsingborgs SOK deltog ordföranden Dennis Rudqvist.  

 

Omstart 

Antalet deltagare har under vårens tävlingar i Skåne minskat med c:a 20 % jämfört med tiden 

före pandemin. Mötesdeltagarna fick via grupparbeten skriva ner förslag till lämpliga åtgärder 

för att få igång en fungerande "Omstart". 

Gruppernas arbeten är omfattande varför vi här endast tar med några förslag där vi kan se att 

förslagsställarna sneglat på HSOK: 

- Lyft fram goda exempel t.ex. Helsingborgs SOK. 

- Utöka samarbetet mellan klubbar, t.ex. med gemensamma ungdomsträningar. Inför något 

liknande OL-Nordväst i hela Skåne. SKOF-resurs för att ordna lokala träningar – öppna 

för alla.  

- Annonsera om tävlingar och rapportera från tävlingar på sociala medier.  

 

Likvärdigt tävlande 

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Idrottsrörelsen vill 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande. 

Mette Brolinson, Svenska Orienteringsförbundet, höll ett intressant föredrag i temat ”Likvärdigt 

tävlande”.    

 

Föredraget engagerade deltagarna och många kommenterade och ställde frågor. Man kan dock 

konstatera att vi inom orienteringsrörelsen nått långt i jämställdhetsarbetet, men att vi har en del 

kvar att göra innan vi är helt jämställda. 

 

 

 

mailto:patrik988@hotmail.com
mailto:anno.73@live.se
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Näsduksträdet . . . . . .  

40 meter sydöst om klubbstugan i Pålsjö finns ett av de märkligaste och mest spektakulära träd 

vi har här på jorden, näsduksträdet Davidia involucrata. Trädet, som även kallas duvträd eller 

spökträd anses vara ett av de vackraste blommande träden i världen, har sin hemvist i de inre 

delarna av Kina. Man behöver inte 

vara särskilt botaniskt kunnig eller 

alls intresserad för att fascineras 

av blommorna med de två 

näsdukslika vita högbladen som 

omger den mörka rundade 

blomsamlingen och som närmast 

spöklikt betraktar en häpen 

besökare. Under ett par veckor i 

slutet av maj och början av juni 

månad sker blomningen. 

 

 

Bilden: 

Näsduksträdet i Pålsjö 

  
                        Bild: Macke Selander 

 

 

 

Hitta hem . . . . . . Orientering i närområdet . . . . . . 

Lisa Kjellén meddelar att ”Hitta hem – Orientering i närområdet” arrangerats vid sex tillfällen i 

stadsdelen Dalhem. Gubbaparken har för ändamålet fungerat som utmärkt samlingsplats.  

 

 

 

Aktiviteten riktar sig främst till barn och 

ungdomar mellan 7-15 år, men alla intresserade 

oavsett ålder är välkomna.  

 

 

”Hitta Hem” inleddes onsdagen den 25 maj och 

har sedan arrangerats varje onsdag i juni månad. 

Redan efter de fyra första träffarna hade 55 barn 

testat på orienteringssportens mysterium.  

 

 

Vi som redan är insyltade orienterare tror många 

gånger att orienteringssporten är vida känd långt 

utanför våra kretsar. Men så är det inte! De flesta 

ungdomar som deltagit i ”Hitta Hem” har aldrig 

hört talas om just orientering.    

 

 

 

En rolig episod från en av träffarna:   

Lisa Kjellén visar upp en orienteringskarta över ett annat område. En av ungdomarna frågar: ”Är 

det en karta över hela Dalhem?” . . . . . ”Nä, det är en karta över Kullaberg”, Svarade Lisa . . . .  

”Sa du Elineberg?!” blev följdfrågan!  
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Ungdomsgruppens terminsavslutning . . . . . .   

Torsdagen den 9 juni arrangerade Ungdomsgruppen sin traditionella terminsavslutning. På grund 

av pandemin har denna ”klubbkväll” ej kunnat arrangeras under de två senaste åren. Men nu var 

det äntligen dags igen. Mottot för aftonens arrangemang var gemenskap över åldersgränserna.  

  

Först på programmet stod en lagorientering designad av Veronika Palmertz. Klubbmedlemmarna 

blev indelade i tolv lag som när startsignalen ljöd fick öppna varsitt lagkuvert innehållande 

information om hur orienteringsmomentet skulle gå till samt kartor. Varje lag skulle bland annat 

besöka 30 kontroller.  

 

Efter fullgjord orientering var det samling vid grillen där delar av Styrelsen nu fick nöjet att 

servera nygrillade hamburgare, dressing, sallad samt läsk eller mineralvatten. Som avslutning på 

”måltiden” bjöds det på kaffe alternativt saft eller läsk samt en liten kaka.          

 

Till terminsavslutningen hade 117 klubbmedlemmar anmält sig. Utöver detta antal tillkom några 

styrelsemedlemmar samt övriga medhjälpare varför vi totalt var c:a 125 som deltog.  

 

Av eftersnacket att döma var alla överens om att denna klubbkväll, liksom under tidigare år, var 

en riktigt givande och trevlig aktivitet.  

 

En sak bör dock påpekas! Det finns plats för fler 65 plussare! 

 

Som avslutning äntrade Magnus Stéen ”talarstolen” och tackade Ungdomsgruppens deltagare 

och ledare för en högklassigt genomförd vårtermin och hälsade alla välkomna tillbaka till 

höstterminen. Magnus tackade även styrelsen för kringarrangemanget med ”Hamburgerbaren”. 

 

 
I väntan på något gott . . . . . grillmästaren Dennis i bakgrunden . . . . . . notera skyddshandsken . . . . .       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 
Först dressing och sallad . . . . . sedan hamburgare . . . . .  
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SM-Sprint Individuell . . . . . .  

SM-Sprint Individuell arrangerades av Göteborg-Majorna OK, Kungälvs OK och Göteborgs OF 

söndagen den 15 maj. Tävlingsplatsen fanns vid Flunsåsparken i norra delarna av Göteborg.  

Tävlingsområdet bestod, till mesta delen, av äldre flerfamiljshus med mellanliggande öppna 

gräsytor. I området fanns även park- och skogsområden. Svag kuperingen förutom i en del av 

skogsområdena. Större delen av området var snabblöpt och inbjöd till intensiv vägvalsrik 

orientering. 

 

Alfred Kjellén var HSOK:s representant i detta SM. Med en km-tid på 5:54 bärgade han en fin 

33:e plats i klass H18 Final endast 1 minut och 47 sekunder efter segraren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfreds SM-karta . . . . . . Blå linje visar Alfreds väg mot 20:e kontrollen  

 

 

DM-Sprint, Skåne . . . . . . Ystad OK – Andrarums IF . . . . . .  

DM-Sprint arrangerades av Ystad OK och Andrarums IF lördagen den 21 maj. Ystad Arena 

fungerade som samlingsplats och sprintkartan som användes var ritad av Peter Puke år 2022. 

Skala 1: 4 000 respektive 1: 3 000. De individuella mästerskapstävlingarna löptes under 

förmiddagen medan stafetterna löptes på eftermiddagen. 
 

Individuellt 

7 HSOK:are sprang till sig mästerskapstitlar. Vidare noterades 4 andraplatser och 5 tredjeplatser.  

Av de 7 HSOK:are som kan titulera sig DM-mästare tillhör 3 familjen Ranbro. Imponerande!  

 

Stafett 

I klassen DH14 blev det mästerskapstitel för Helsingborgs SOK lag 2.  

 

Resultat på sidorna 14 och 15.  
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Unionsmatchen 2022, Individuellt och Stafett, den 27 – 29 maj . . . . . .  

 

Unionsmatchen mellan de svenska distrikten Halland-Skåne, 

Göteborg, Bohuslän-Dal och Västergötland samt de norska 

kretsarna Akershus og Oslo, Buskerud, Östfold och Mjös hölls 

i år i Sverige och arrangerades av Göteborg-Majorna OK, 

Lerums SOK, Hestra IP och Sävedalens AIK i samarbete med 

Göteborgs Orienteringsförbund. Ungdomar tillhörande 

klasserna D14, H14, D16 och H16 är de som tävlar i 

Unionsmatchen. 

 

Individuell 

Lördagens individuella tävling arrangerades i Borås, vid Byttorps IP och bjöd på stadsnära 

skogsmark i ett angränsande strövområde. Mestadels god framkomlighet med fåtal grönområden. 

Kuperingen varierar från svag till måttlig.  

 

Följande framgångar noterades för HSOK:are tävlande för Halland-Skåne:  

I klass D14 med 65 startande sprang Felicia Persson in på en 5:e plats.  

I klass H14 gjorde Atle Kulstad ett fantastiskt lopp och segrade bland 72 startande. Grattis!  

I klass H16 sprang Elias Persson in på en 35:e plats bland 67 startande.  

 

Stafett 

Stafettävlingen arrangerades strax nordöst om Göteborg med Bergsjövallen som Arena. Terräng 

bestod huvudsakligen av stadsnära Skogsmark med ett flertal större och mindre stigar. Stor andel 

klippterräng med flera stora branter. Måttlig till mycket stark kupering.  

 

Halland-Skåne lag 1 bestående av: Sara Ljungqvist – Atle Kulstad – Felicia Persson – Hjalmar 

Axelsson sprang in på en 4:e plats 

Halland-Skåne lag 2 bestående av: Julia Lönn – Vilmer Antonsson – Elvira Karmstig – Kurt 

Sjöberg sprang in på en 25:e plats.  

I stafetten startade 58 lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atle överst på pallen                                               Felicia längst t.h. med den skånska flaggan 

                                                

 

O-Ringen Uppsala, den 25 - 30 juli . . . . . .  

Till årets O-Ringen är 72 HSOK:are anmälda (per den 3 

juli). Bredden på vår trupp är imponerande då vi har 

tävlande i klasserna från DH10 och upp till DH75.  

 

Lycka till i Uppsala! 
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Springtime . . . . . .  

Löparfesten Springtime i regi av IFK Helsingborg löptes lördagen den 4 juni. Att byta ut skogens 

härliga underlag mot den hårda asfalten är inte helt enkelt för en inbiten orienterare men 

HSOK:arna visade dock god löpform. John Oskarssons 5:e plats på klassikern 10 km imponerar 

verkligen. John löpte på 34:42 inte långt från segraren Ahmed Abdel Hamid, IS Göta, som fick 

tiden 33:07. Ungdomarna Alfred Kjellén, Kurt Sjöberg och Signe Ranbro imponerar också.  

  

Klassikern 10 km 

5:a John Oskarsson. 84:a Magnus Stéen.  

 

10 km pojkar t.o.m. 18 år 

1:a Alfred Kjellén. 13:e Jakob Bogsjö. 26:a David Persson. 

 

5 km pojkar t.o.m. 18 år 

2:a Kurt Sjöberg. 4:a Oskar Ranbro. 6:a Benjamin Davidsson. 16:e Albert Kylmä. 

 

5 km flickor t.o.m. 18 år 

3:a Signe Ranbro. 10:a Signe Davidsson. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               John Oskarsson 

 

Bilderna: 

Man kan undra om John och Alfred noterat  

att det råder hastighetsbegränsning i staden. 
Max 40 km/tim!  

 

 

                                    Alfred Kjellén 

 

 

Helsingborg Night Run . . . . . .  

Helsingborg Night Run, ett 5 km lopp under kvällstid, med start vid Drottninghögs Centrum och 

mål på Henckels torg vid Oceanhamnen. Våra HSOK:are visade återigen framfötterna då John 

Oskarsson blev 3:a och Kurt Sjöberg 7:a i detta lopp.   
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Tre Skåningar och En Dansk . . . . . .   

Efter två års uppehåll på grund av pandemin var det så äntligen 

dags att arrangera Tre Skåningar och En Dansk. Arrangemanget 

blev återigen mycket lyckat och de tävlande gav kartor och 

banor samt arrangemanget högt betyg.  

I år löptes den första etappen i stadsdelen Gustavslund. Andra 

etappen, d.v.s. Danmarksetappen, löptes i Teglstrup Hegn. 

Tredje etappen löptes i östra delarna av Pålsjö skog och den 

fjärde i Ödåkra.  

 

Vädermässigt var det i det närmsta idealiska förhållanden under 

fredagen och lördagens tävlingar. På söndagsförmiddagen kom 

det obligatoriska regnet men det störde knappast de tävlande. 

Regnet upphörde så smått vid middagstid.  

Tre Skåningar och En Dansk utan regn tillhör undantagen. 

  

 

Första etappen löptes i stadsdelen Gustavslund med Arenan placerad söder om 

Gustavslundsskolan i östra delen av tävlingsområdet. Karta: Gustavslund reviderad år 2022 

enligt sprintnormen. Skala 1:4 000 respektive 1:3 000. Ekvidistans 2,5 meter. Banläggare: Hans 

Birgander. 

Antal startande: 618   

 

Andra etappen löptes i Teglstrup Hegn strax nordväst om Helsingør. Arenan var placerad i norra 

delen av tävlingsområdet. Karta: Teglstrup Hegn NØ reviderad år 2022 enligt skogsnormen. 

Skala 1:7 500. Ekvidistans 2,5 meter. Banläggare: Laus Seir Helsingørs SOK.  

Antal startande: 606  

 

Tredje etappen löptes i Pålsjö med Arenan placerad på gräsplanen söder om krematoriet. Karta: 

Pålsjö skog Östra reviderad år 2022 enligt sprintnormen. Skala 1:4 000 respektive  

1:3 000. Ekvidistans 2,5 meter. Banläggare: Carin Stenberg.  

Antal startande: 610  

 

Fjärde etappen löptes i Ödåkra med Arenan placerad i anslutning till Idrottshallen.  

Karta: Ödåkra reviderad år 2022 enligt sprintnormen. Skala 1:4 000 respektive 1:3 000. 

Ekvidistans 2,5 meter. Banläggare Patrik Johansson.  

Antal startande: 592 

 

Ett måste vid denna typ av orienteringsarrangemang är kunniga och engagerade 

klubbmedlemmar som kämpar och sliter i dagarna tre med sina tilldelade arbetsuppgifter.  

  

Ett mervärde vid ett arrangemang som Tre Skåningar och En Dansk är tillgången till en kunnig 
och påläst ”speaker”. I Ulf Bering har vi just detta mervärde! Ulf förmedlar det där lilla extra 

som höjer arrangemanget till toppnivå.       

 

Skånes OF har tidigare i år meddelat att antalet deltagare i distriktets orienteringstävlingar har 

sjunkit med 20 % relativt antalet före pandemin. Totalt 2426 starter på de fyra etapperna är 

betydligt under 2019-års rekordnotering. Men då denna rekordnotering ”sticker ut” är den kanske 

inte relevant att jämföra med. Använder vi i stället 2018-års antal starter stämmer det ganska 

hyfsat med en nedgång på 20 %. 
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Nedan visas antalet starter under sex års arrangemang: 

År Antal starter 

2022 2426 

2019 3408 

2018 3107 

2017 3104 

2016 2807 

2015 2711 

 

Som arrangör kan vi dock konstatera att intresset för vår flerdagarstävling håller i sig.  

 

   

 Snart dags för start . . . . . Dennis Wildfogel, BAOC . . . . .    

En koncentrerad Inge Persson, FK Boken . . . . . 

 

Speakern Ulf Bering i aktion . . . . . .                          Några av HSOK:s duktiga funktionärer . . . . . .                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ebba Grönlund, Lunds OK      Agnes Persson, OK Löftan                     Där är den ju!!! . . . . . .  
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Långväga orienterare . . . . . .  

Nedan presenteras några långväga orienterare som deltog i Tre Skåningar och En Dansk: 

 

- Dennis Wildfogel, H75. Bay Area Orienteering 

Club, BAOC, San Francisco, USA. 

- Tori Borish, D21. Rocky Mountain Orienteering 

Club, RMOC, Denver, USA. 

- Carlo Giacometti, H35. Rocky Mountain 

Orienteering Club, RMOC, Denver, USA. 

- Dirk Hartman, H60. Sportverein Mietraching, 

Deggendorf, Tyskland 

- Katrin Jüni, D65. OLG Hondrich, Hondrich, 

Schweiz. 

- Adrian Jüni, H65. OLG Hondrich, Hondrich, 

Schweiz. 

 

  

 
              Nr 89: Tori Borish, RMOC  

 

A letter from Dennis Wildfogel, BAOC . . . . . .  

Tre Skåningar och En Dansk was the first stop on a 5-week European Sprint Orienteering 

adventure for me. We don't have many sprints in the San Francisco Bay Area where I live (or in 

the U.S. in general), and those we do have don't have nearly the complexity of the ones I've run 

in past years in Europe (mostly at various WMOCs). Since I turned 75 this year and since this 

was to be the first urban WOC, the general idea was to run the WOC Tour and finish up with 

WMOC in Italy. So, I got in touch with my friend Kjell Jeppson of Kungsbaka and asked if he 

knew of any other events featuring sprints the week before the WMOC Tour, and he pointed me 

to Tre Skåningar och En Dansk - exactly what I was looking for! 

 

I really enjoyed my experience in Helsingborg. Having sprint races three days in a row gave me 

the opportunity to sharpen my technique and having some very good orienteers in my age 

category made it really exciting. And with a much smaller number of entrants than at, say, 

WMOC, I had the opportunity to meet a number of the other entrants, which in itself was a very 

rewarding experience. Everyone was very friendly, competitors and organizers alike (special 

thanks to Dennis Rudqvist). I am very fortunate that nearly everyone spoke reasonably good 

English as I know no Swedish (though having all the written material only in Swedish made 

things a little difficult for me). 

 

There was sufficient variation from venue to venue, keeping things interesting. Everything was 

well organized, and I was really impressed by how quickly results were made available. I was 

also very impressed by public transportation in Helsingor and with the Skånetrafiken app: buses 

were always on time, it was easy to pay the required fares and to know which bus to take and 

when. I got to each of the events by bus. 

 

One suggestion: I thought in some instances the courses could have taken better advantage of the 

complexity of the residential areas. In particular, I thought the first part of the M75 Saturday 

afternoon course in Pålsjö Östra could have been more intricate. But that is a minor thing; 

overall, it was a great experience, and I will highly recommend Tre Skåningar och En Dansk to 

other orienteers. I thank everyone involved in the organization for hosting such a fine event. 

 

Many thanks, 

Dennis Wildfogel 
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Tack till alla funktionärer . . . . . .  

Vi har nu fullföljt vårt första stora fullskaliga arrangemang sedan pandemin startade. Många 

deltagare var mycket nöjda med arrangemanget, och också med det exotiska inslaget att åter 

tävla i Danmark. 

  

Arrangemanget hade inte kunnat genomföras med den höga kvalitén om inte ni alla medlemmar 

hade ställt upp. Totalt rörde det sig om cirka 100 funktionärer i många olika roller. Kul att se 

gammal som ung,  aktiva och mindre aktiva och inte minst alla nya ansikten som hjälpte till. Det 

var vi tillsammans som gjorde att det blev en fantastisk upplevelse för de deltagande. 

  

Om du missade möjligheten att njuta av gemenskapen med HSOK och lära er hur en tävling 

arrangeras får ni snart en ny möjlighet. Alla ni andra som alltid ställer upp behövs också 

givetvis. Boka upp första helgen i december (2-3/12) för då arrangerar vi HBG Sprint by Night 

(2/12) samt HBG Indoor (3/12). I dessa två tävlingar får alla ungdomar i HSOK springa. 

Mer information kommer till hösten. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 

  

Arrangemangsgruppen samt tävlingsledningen för 3 Skåningar och 1 Dansk framför ett  

STORT TACK till alla funktionärer. 

 

Mats Ranbro, ansvarig för arrangemangsgruppen. 

 

 

Träningsläger i Lichtenstein . . . . . . 

Som junior var undertecknad på träningsläger i Lichtenstein i juli månad år 1963. Basen för 

lägret var ett litet trevligt ”Gasthaus” i den lilla bergsorten Steg, 1500 meter över havet.  

Ett mycket givande träningsläger där orienteringsbanornas ”nivåskillnader” gav det där extra 

mervärdet som är svårt att uppnå vid slätlöpning. 

 

Nedanstående karta är från en avstickare till Schweiz. Närmare bestämt till Gais som är en liten 

ort strax söder om Sankt Gallen vid Bodensjön. Konsten att ”löpa på höjdkurvorna” är ett måste 

vid denna typ av orientering. OBS! Ekvidistansen är 10 meter!     
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Förbjudet område . . . . . .  

På Facebook-platsen ”Orienteringsminnen” 

presenterades för ett tag sedan artikeln ”En galning” 

ur boken ”Med Skälmar bland Skärmar” av Arthur 

Lidström. Artikeln återges nedan:  

  

En galning 

Seklet var tämligen ungt, då man började orientera i 

Göteborg med omnejd. Och liksom i Stockholm och 

på alla andra platser behövde man inte dra iväg 

miltals för att hålla en tävling till att börja med. Allt 

utanför västkustmetropolens gator var ju praktiskt 

taget jungfrulig mark. Åtminstone för de flesta.  

 

Ett undantag fanns dock – Moss-Erik, Erik Johansson, 

som är hans rätta namn, vilken sedan blev en av 

Sveriges bästa och populäraste banläggare, var 

nämligen redan i unga år ”såld” åt skogen. Alla lediga 

stunder vistades han där och därför var det ju helt 

naturligt, att han drogs med i orienteringen redan från 

starten.  

 

Och nu var han för första gången med i en tävling. Han hade lyckats hitta de tre kontrollerna och 

var på väg in till målet. Och målet låg så till att ”raka spåret” gick rätt igenom sinnessjukhuset 

Hökällas stora park. Det området fick givetvis inte beträdas, men Moss-Erik förstod genast att 

genom att gena över sjukhusområdet vanns mycken dyrbar tid och då fick givetvis ändamålet 

helga medlet.  

 

In genom grinden gick det lätt att komma, ty från det håll Moss-Erik kom var den öppen, men 

värre var det att komma ut. På andra sidan området var nämligen grinden låst och när Moss-Erik 

flåsande närmade sig den, stod en skara småbarn utanför och tittade in. 

 

- ”Titta där kommer en galning till”, fick plötsligt vår hjälte höra på äkta göteborgsdialekt 

av en liten Kålle i gänget. 

 

När så Moss-Erik sekunderna efter var framme vid grinden och försökte skaka upp den, flydde 

de skräckslagna parvlarna åt alla håll. Men Moss-Erik hade inget sinne för barnen just då, han 

hade full sysselsättning att klara sig ut från sjukhusgården. Efter mycket besvär lyckades han 

emellertid klättra över den höga grinden och därmed var det klart för den sista spurten mot målet 

och – segern. 

 

Och spurt blev det och det i mycket hög grad. Väl utkommen på vägen fick han plötsligt höra 
från den återigen förenade barnaskaran. 

 

- ”Ta fast rymmarn!” 

 

Och det ropet ekade i ett, allt medan ungskaran växte och förföljde ”galningen” Moss-Erik, 

vilken sprang smått för livet för att hålla undan och väl i mål var han färdig att stupa av trötthet. 

Då hade ungskaran blivit förstärkt med en polis, som där fick en förklaring vad det var för sorts 

”galning”, han och ungarna hade varit på jakt efter. 

 

Det var Moss-Eriks första seger i orientering och hans sista försök att gena över en sjukhusgård. 
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Motionsorientering . . . . . .  

Breddgruppens motionsorienteringar startades upp den 14 juni. Ansvariga för 

arrangemangen är Hans Birgander och Erik Ahlström.  

Samlingsplatsen är gräsplanen söder om Krematoriet. Förutom deltagare från 

klubben lockar arrangemangen till sig ”utombys” orienterare men även rena 

nybörjare som vill prova på orienteringssporten. 

  

Följande arrangemang har avverkats: 

- Tisdagen den 14 juni med 24 deltagare 

- Tisdagen den 21 juni med 34 deltagare 

- Tisdagen den 28 juni med 36 deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     . . . . . . trötta motionsorienterare . . . . . .  
 

 

Veckans bana . . . . . .  

Den trevliga träningsvarianten ”Veckans bana” pågår för fullt. 

Kartor finns i den svarta postlådan på förrådets vägg. Du lånar 

en karta – springer banan – och lämnar tillbaka kartan efter 

fullgjort löp.  

 

Stamgästerna . . . . . .  

Den 25 maj besökte stamgästerna Lärkesholm. Samlingsplatsen var hemma hos Gunnel Wester 

och värdparet Gunnel och Gunbritt Falkman hade strängat två banor på kartan Lärkesholm Ö. 

Långa banan mätte 4,4 km med 15 kontroller och den korta 2,4 km med 11 kontroller. 

46 Veteraner deltog. 

 

Den 1 juni arrangerade Laila och Nils Persson Veteran-OL i området runt Mölledammarna strax 

sydväst om Billesholm. Dagens signum var orientering ända fram till kontrollen. Långa banan 

mätte 4,4 km med 15 kontroller och korta 3,0 km med 11 kontroller. 

49 Veteraner deltog. 

 

Den 8 juni var det så dags för Anna Larsson och Sven Falkman att arrangera Veteran-OL strax 

nordväst om Eket. Samlingsplats var Ekets bygdegård och banläggare var Fredrik Nilsson. 

Långa banan mätte 4,1 km med 13 kontroller och korta 2,6 km med 8 kontroller.  

54 Veteraner deltog. 

 

Den 15 juni stod Åke Persson som arrangör för Veteran-OL. Samlingsplatsen var Errarp vid 

Skälderviken och det fanns två kluriga banor att tillgå. Långa banan mätte 4,3 km med 21 

kontroller och korta 2,5 km med 11 kontroller. 

51 Veteraner deltog. 
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Den 22 juni bar det iväg till Jonstorp där Sten-Åke Kvist och Lennart Magnusson stod för 

värdskapet. Samlingsplatsen var Revets badplats och banorna som Stamgästerna tog sig an var 

av sprintkaraktär. Långa banan mätte 3,6 km med 13 kontroller och korta 2,7 km med 10 

kontroller. 

61 Veteranerna deltog. 

 

 

Den 29 juni besökte stamgästerna Margretetorp där Åsa och Bengt Ståhl stod för arrangemanget. 

Två fina banor var strängade på kartan Hjärnarp Väst. Långa banan mätte 4,5 km med 14 

kontroller och korta 2,5 km med 9 kontroller.  

52 Veteraner deltog. 

 

Stamgästerna tar nu sommaruppehåll. Nästa arrangemang blir onsdagen den 3 augusti då Sonja 

och Allan Hammar står för värdskapet.  

 

Resultat från tävlingar . . . . . .  

 

DM-Sprint Skåne, Ystad OK – Andrarums IF, Sprint, den 21 maj, 332 startande 

DM-Mästare 

D10: 1:a Liv Palmertz. D12: 1:a Signe Ranbro. D16: 1:a Felicia Persson. D45: 1:a Linda 

Ranbro. H12: 1:a Oskar Ranbro. H14: 1:a Atle Kulstad. H18: 1:a Alfred Kjellén.  

 

D12: 2:a Miriam Orrhede. H10: 2:a Melker Jansson. D16: 3:a Ebba Ranbro. 4:a Linnea Stéen. 

6:a Klara Eriksson. 8:a Saga Palmertz. H16: 3:a Elias Persson. 4:a Kurt Sjöberg. D14: 3:a Maja 

Kylmä. 7:a Agnes Persson. 8:a Signe Davidsson. D55: 3:a Britt-Marie Stensson. H14: 4:a Elias 

Palmertz. 5:a Albin Ekstén. 6:a Viktor Bering. 7:a Anton Lindell. H12: 5:a Otto Rubin. 6:a Vidar 

Brandtsfridh. 7:a Felix Nisses-Gagnér. 8:a Lowe Palmertz. H40: 5:a Jonas Norén. H55: 5:a 

Johan Bökman. H45: 5:a Terje Wallenius. 6:a Mathias Persson. D21: 6:a Thea Bökman.  

H50: 8:a Ulf Bering. 9:a Erik Ahlström. 

48 startande från HSOK. 
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DM-Sprintstafett Skåne, Ystad OK – Andrarums IF, Sprint, den 21 maj, 75 startande lag 

DM-Mästare 

DH14 

1:a Helsingborgs SOK lag 2: Maja Kylmä – Elias Palmertz 

 

DH16 

2:a Helsingborgs SOK lag 1: Alma Kjellén – Kurt Sjöberg 

3:a Helsingborgs SOK lag 2: Saga Palmertz – Elias Persson 

5:a Helsingborgs SOK lag 3: Linnea Stéen – Jonathan Rubin 

7:a Helsingborgs SOK lag 4: Klara Eriksson – Albert Kylmä 

DH12 

2:a Helsingborgs SOK lag 2: Miriam Orrhede – Lowe Palmertz 

3:a Helsingborgs SOK lag 1: Liv Palmertz – Melker Jansson 

DH14 

3:a Helsingborgs SOK lag 3: Signe Davidsson – Anton Lindell 

4:a Helsingborgs SOK lag 4: Agnes Persson – Vilgot Bering 

DH55 

3:a Helsingborgs SOK lag 1: Britt-Marie Stensson – Lennart Stensson 

DH45 

4:a Helsingborgs SOK lag 1: Linda Ranbro – Mats Ranbro   

Öppen 

1:a Helsingborgs SOK lag 3: Ulf Bering – John Oskarsson 

4:a Helsingborgs SOK lag 5: Elsa Wiberg – Alfred Kjellén 

8:a Helsingborgs SOK lag 1: Mathias Persson – Jonas Norén 

 

 

Städning av klubbstugan . . . . . .  

2022 års städschema för klubbstugan i Pålsjö finns på 

hemsidan under – Föreningen – Klubbstugan – 

Städning av klubbstugan. 

 

 

 

Och så till sist . . . . . .   

”Klokast är den som vet att han inte vet.” 

Sokrates 

470 eller 469 – 399 f. Kr. 

Grekisk filosof från Aten 

 

 

 

Nästa nr av Prégen . . . . . .  

Nästa nummer av Prégen utkommer den 5 september 2022.  

 

 

 

Skriftställare 

 

Macke Selander 

e-post: macke.selander@gmail.com 

telefon: 0703887079 

mailto:macke.selander@gmail.com

