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Ledare HSOK våren 2005-03-21 

 

Ett nytt år med nya planeringar 

 

Vid årsmötet den 7 februari fick jag 

förtroendet att vara ordförande 

ytterliggare 1 år. För min del känns 

det mycket positivt och det känns 

också som att viljan från 

medlemmarna att vara med i 

klubbens arbete är stor. 

 

2005 är det första året vi kommer att 

arbeta utifrån en lite annorlunda 

organisation där tanken är att de 

uppgifter som finns i klubben ska 

kunna fördelas på fler personer än 

vad som varit fallet de senaste åren. 

Vi har minskat på antalet personer 

som är invalda på olika uppdrag till 

förmån för att vi ska kunna gå in i 

specifika uppgifter som efter att de 

är genomförda avslutas. I organisa-

tionen får styrelsen ett ökat ansvar 

för att se till att planeringen framåt 

görs i god tid och att medlemmar 

kontaktas i så god tid att uppgifterna 

ska kunna lösas utan att hamna i 

tidspress. För att vi gemensamt ska 

lyckas med detta innebär det att  alla 

medlemmar måste vara beredda på 

att bidra till det som var och en har 

möjlighet till. 

 

Efter årsmötet har de ansvariga för 

olika grupper i organisationen haft 

sina första planeringsmöten och 

bestämt sig för ambitionsnivån under 

2005. De större aktiviteterna under 

året är som vanligt är våra 

arrangemang 3 Skåningar och 1 

Dansk och Loppmarknaden. 

 

Planeringen för framtagande av ny 

karta över Koarp syd pågår och det 

arbetet kommer att pågå fram till 

sommaren 2006. 

 

Ambitionen för den nya styrelsen är 

att bli ännu bättre med 

framförhållning i planeringen och att 

tillsammans med detta förbättra 

informationen till alla medlemmar.  

 

Under året kommer vi att fortsätta 

använda de månadsblad som finns 

tillgängliga för varje månad. Hela 

årets planering finns på hemsidan 

och i en mapp i klubbstugan. 

Månadsbladen uppdateras fort-

löpande och de som är intresserade 

kan därför via dessa hålla sig 

informerade om aktiviteter som 

kommer under året. Den mest 

aktuella informationen om det som 

sker den närmaste tiden kommer att 

finnas på hemsidan som blir allt 

viktigare när det gäller att kunna ge 

snabb information till många av 

klubbens medlemmar. Tanken är 

också att möjlig information ska 

anslås på klubbgården 1 gång per 

vecka. 

 

För tävlingsdelen inom orienteringen 

har vi målsättningen att förbättra 

resultaten jämfört med föregående 

år. För 2005 innebär det att klubbens 

ungdomar kommer att försöka vinna 

både ungdomscupen och elitserien i 

ungdomsserien. För klubben som 

helhet innebär det att vi ska klara oss 

kvar i A–gruppen på 4–klubbs. I 

övrigt är det att förbättra våra 

placeringar på de budkavlar vi deltar  
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varav Tjoget är det tillfälle där vi 

mönstrar klubbens bredd på riktigt 

genom att delta med 2 lag. 

  

Vi ses i skogen under våren 

 

Mats Nilsson 

Ordförande 

 

Foto på framsidan: 

Tommy Jurgén 

Tryck: 

Nya Ljus, Print & Bud 

Redaktör: 

Helena Åhlin 

Nästa manusstopp: 

Tors 11 aug 2005 (gärna tidigare) 

Planerat utgivningsdatum: 

Tis 30 aug 2005 

Sänd ditt bidrag till:  

Mail:  helena.ahlin@helsingborg.se  

Post:  Helena Åhlin, 042-29 81 96 

 Alnarpsgatan 19 

 256 67 Helsingborg 

eller  postfacket ”Håsesocken” 

 på Klubbstugan 

 

 

Adressändringar: 

Har du bytt adress så kontakta: 

 Sven-Eric Ericsson 

 Frostgatan 92 

 260 35 Ödåkra 

Klubbinformation 

Adress: 

Helsingborgs Skid- och 

Orienteringsklubb. 

Dag Hammarskjöldsväg 11 

252 33 Helsingborg 

042- 12 85 65 tisdagar 18-20 

Postgiro: 

Helsingborgs SOK 

38 95 85-1 

Styrelsen: 

Ordförande:  Mats Nilsson  

Sekreterare:  Tommy Jurgén 

Kassör:  Barbro Norrestam 

Delegater: Sara Wallin 

 Ulf Ögren 

 Johnny Petersen 

 Bengt Lundh 

Suppleanter: Tommy Petersson 

 Lars-Göran Frisell 

 

Boka Klubbstuga! 
Vid arrangemang och aktiviteter i 

Pålsjö respektive Koarp kom ihåg att 

boka i god tid. 

Klubbstugan i Pålsjö 

Johnny Petersen 

Tel. 042-290634 

e-post: johnny_p54@hotmail.com 

Klubbgården i Koarp 

Macke Selander 

Tel. 042-227079 eller 042-379307 

e-post: macke.selander@telia.com 

Tackar på förhand! /Macke 
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Styrelsearbetet under 

2005 

 
Styrelsens ledamöter har möte en 

gång per månad, första torsdagen i 

månaden, med uppehåll under 

semestermånaden juli. Styrelsens 

arbete utgår ifrån att vi ska hjälpa till 

att skapa goda möjligheter för det 

arbete som bedrivs inom föreningen. 

I den nya organisationen har vi delat 

upp det i de delar som vi ser att vi 

har att arbeta med. Det är idrott, 

ekonomi och anläggningar, tekniska 

frågor och information. Styrelsens 

ambition är att tillsammans med 

ansvariga inom respektive område  

utveckla en långtidsplanering som 

innebär att vi de kommande åren har 

en struktur att arbeta utifrån. 

Planeringarna kommer säkert att se 

olika ut men det viktiga är att de på 

något  sätt hänger ihop och stödjer 

varandra. 

 

 Vi som har uppgiften under 2005 är 

Mats Nilsson ordförande, Tommy 

Jürgen sekreterare, Barbro Norre-

stam kassör, Ulf Öhgren ledamot, 

Sara Wallin ledamot, Bengt Lundh 

ledamot, Johnny Petersén ledamot, 

Tommy Peterson suppleant och Lars 

Göran Frisell suppleant. Leda-

möterna i styrelsen har också upp-

drag i de grupper som arbetar med 

genomförandet och det innebär att 

kommunikationen mellan styrelsen 

och de olika grupperna ska fungera 

på ett enkelt och snabbt sätt.  

 

I inledningen av året har vi 

koncentrerat oss på årets planering 

för att ha koll på allt som ska 

genomföras framöver. 

Vid kommande tillfällen arbetar vi 

vidare med långtidsplaneringen i 

samarbete med ansvariga i de olika 

verksamhetsgrupperna. 

 

www.hsok.nu 
Du besöker väl vår hemsida! Där 

hittar du mer info om klubben och de 

aktiviteter som är på gång eller har 

varit. Lämna gärna info till hemsidan  

genom att maila info@hsok.nu 

Saknar du information? 
Saknar du information om något i 

tidningen så hör av dig till Helena 

042-29 81 96 

helena.ahlin@skola.helsingborg.se 

Anmälan 
Anmäler dig till orienteringstävlingar 

gör du enklast via Klubben online och 

har du inte tillgång till dator ringer du 

till Åhlins på telefon 29 81 96. 

/ H&J Åhlin  

Kartutskrifter 
Håkan Johansson 

har tagit över 

kartutritningen från 

Putte, så hör av dig 

till honom om du 

behöver hjälp med 

utskrifter.  
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Årsmöte 2005 
Måndag 7 februari var det dags för 

årsmöte. Det var ingen överdriven 

trängsel av klubbmedlemmar och 

punkterna på dagordningen klarades 

av i ett ganska raskt tempo.Till sist 

var det dags att dela ut KM-plaketter 

och andra pris.Josefine Nilsson var 

bästa ungdom i poängtävlingen och 

fick motta Gösta Spogardhs 

vandringspris och Anna Åhlin fick 

FK Bokens vandringspris som näst 

bästa ungdom. Kvällens över-

raskning var att vi hade besök av 

tidningen Skogssport. Deras repor-

tage kan du läsa om i nummer 

2/2005. 

 

Organisationen i HSOK ser efter års-

mötet ut så här. 

 

Styrelse: 
Mats Nilsson (ordf.) 

Tommy Jurgén (sekr.) 

Barbro Norrestam (kassör) 

Ulf Öhgren 

Sara Wallin 

Bengt Lundh 

JohnnyPetersen 

Tommy Peterson (suppl.) 

Lars-Göran Frisell (suppl.) 

 

Centrala funktioner 
Revisorer: 

Anders Carlsson, Roy Owesson 

Statistikförare: 

Johnny Petersen 

Anmälningsmottagare: 

Jonas Åhlin (OL-tävlingar) 

Robert Bylander (skidtävlingar) 

Valberedning: 

Roy Owesson, Maria Nilsson 

Data: 

Erik Backlund (hemsida/data) 

Marcus Lorentzon (data) 

 

 

Informationsstruktur 
Hemsida: 

Erik Backlund 

Tidning/ Månadsblad: 

Helena Åhlin, Erik Nordström, Sara Wallin 

(sammank.) 

 

Idrott 
Tävling: 

Sara Wallin, Ulf Öhgren 

Träning: 

Fredrik Hjort, Tommy Peterson (sammank. 

idrottsgr.) 

Ungdom: 

Maria Nilsson, Anders Nilsson, Björn Svensson 

Skidor: 

Håkan Johansson, Robert Bylander 

 

Ekonomi 
Bingo/lotteri: 

Roy Owesson 

Sponsor: 

Dieter Eckhoff 

Loppis: 

Thomas Wallin, Lisbeth Dahl, Lotta Gertsson, Gulli 

Åkesson, Bengt Lundh (sammank. ekonomigr.) 

Anläggningar 

Koarp: 

Anders Lorentzon, Macke Selander 

Pålsjö: 

Johnny Petersen, Rolf Gustafsson 

 

Teknisk 
Mark: 

Bo Öhgren 

Kartor: 

Tommy Peterson 

Arrangemang: 

Stefan Norrestam (sammank.) 
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Medlemsavgifter 2005 
Medlemsavgift i Helsingborgs SOK 

Postgiro: 38 95 85-1 

200 kr  Ungdomar, tom det år 

man fyller 20 

300 kr  Vuxna, from det år man 

  fyller 21   

600 kr  Familj, inkl ungdomar 

tom det år de fyller 20 

200 kr  Vasaloppsmedlem 

 

Har ni en e-mailadress? 

Det vore bra om alla ni som har en 

mailadress skickar den till 

info@hsok.nu, så att vi får ett 

komplett e-mailregister på alla våra 

klubbmedlemmar. 

www.hsok .nu 
För att göra vår hemsida lite roligare 

kommer vi att lägga ut en del foto 

från våra aktiviteter. Om du inte vill 

vara med på bild, eller om du inte 

vill att ditt namn nämns i andra 

sammanhang än resultatlistor så 

meddela klubben. Tack på förhand! 

info@hsok.nu 

O-ringen 2005 
Sommaren närmar sig med stora steg 

och har du inte anmält dig till O-

ringen så är det inte försent än. Sista 

ordinarie anmälningsstopp är 18 maj. 

Vi hoppas på många HSOK-are I de 

småländska skogarna. /Helena 

Loppisdagen närmar sig  
Nu närmar sig loppisdagen, som 

äger rum på söndagen i mid-

sommarhelgen, i år den 26 juni. 

För nytillkomna medlemmar följer 

här en kort information: HSOK har 

varje år loppis på söndagen i 

midsommarhelgen. Loppisen äger 

rum uppe på vår gård, Koarp på 

Hallandsåsen. Under hela året samlar 

vi ihop loppisprylar, dessa sorteras 

och packas efterhand i vår förhyrda 

loppislokal belägen i Romares 

källarplan. Under veckan innan 

midsommar transporteras alla 

loppisprylar upp till vår klubbgård i 

Koarp, tält och vindskydd bygges 

upp. Söndagen i midsommarhelgen 

äger loppisen rum. Det gäller då att 

vi har folk på plats för att dirigera in 

alla besökare till parkering. 

Budgivning på vissa varor/stationer 

påbörjas tidigt, loppisförsäljningen 

av småprylarna börjar i och med 

repet släpps kl 10:00. Kl. 11:00 

påbörjas auktionen där prylar av 

bättre värden auktioneras ut. 

Omkring kl 13:00 är det hela över 

och nedpackning och återställning 

påbörjas. Omsättningen ett normalår 

är omkring 100 000:-!  

För alla er som sedan tidigare har ”er 

plats” vid loppisen, tag gärna 

kontakt med stationsansvarige för er 

station och bekräfta att ni kommer, 

alternativt meddela om ni har 

förhinder. För alla nytillkomna 

medlemmar och för de som 

eventuellt har önskemål om en annan 

stationsplacering än nuvarande, tag 

kontakt med Thomas Wallin. 

mailto:info@hsok.nu
mailto:info@hsok.nu
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Thomas Wallin är samordnare av 

personal till loppisen. Han träffas på 

telefon 042-28 40 82 eller 0707-18 

65 04.  

För att kunna genomföra loppisen på 

ett bra sätt krävs att minst 110 

personer ställer upp på loppisdagen 

den 26/6. Till uppkörning av 

loppisgrejorna och uppbyggnad 

behövs under tisdagen den 21/6 ca 

35 personer. För utkörning och 

uppackning som sker på 

midsommardagen den 25/6 krävs ca 

40 personer. Det är således ett stort 

projekt att genomföra loppisen så din 

hjälp behövs. Vi hoppas att alla som 

troget brukar ställa upp och hjälpa 

till gör så även i år. Vi hoppas även 

att alla de nya medlemmarna och 

föräldrar till alla de barn och 

ungdomar som finns i klubben ställer 

upp och hjälper till. 

/Loppmarknadsgruppen genom 

Thomas Wallin 

 

Kretsträningar. 
I vår kommer det att arrangeras 

kretsräningar om tisdagarna med 

gemensam avresa från Berga 17.15. 

Första träningskväll blir den 5:e april 

då OK Kompassen står för värd. 

HSOK kommer att genomföra sin 

träning tisdagen den 19:e april på 

Hallandsåsen. 

 

Månadsbladet. 
Vi har nu varit igång med 

månadsbladet under snart 1 år. När 

vi startade skickades det ut en för-

frågan om man ville ha bladet på 

mail, hämta på klubben, själv ta ner 

från hemsidan eller ha det skickat 

hem med posten. Ni som vill ändra 

eller har bytt mailadress vänligen 

kontakt mig så ordnar vi det. 

 

Tommy Peterson 

Wrangelsgatan 5 

254 39 Helsingborg 

tel. 042-187915 

mail: tommy.peterson2@comhem.se   

 

DM-kaveln 4/9 2005 
Årets DM-tävlingar kan tyckas av-

lägsna, men månaderna går fort så 

jag vill redan nu passa på och slå ett 

slag för DM-tävlingarna och då 

framför allt för budkavlen eftersom 

det här krävs lite samordning. 

 

I år arrangeras kaveln av Örkelljunga 

FK söndagen den 4 september. Låt 

oss vara väl representerade, med lag 

i all möjliga olika åldersgrupper! Så 

anmäl ditt intresse genom att skriva 

upp ditt namn på listan som kommer 

upp på anslagstavlan i Pålsjö eller 

ring eller skicka ett email till mig. 

/Sara Wallin 042-28 40 82   

thomas.wallin2@comhem.se 

 

mailto:thomas.wallin2@comhem.se
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Tjoget 2-3 juli  
Traditionsenligt laddar vi för två lag 

på Tjoget! 

Fjorårets framgång med en 19:e 

plats för första laget och ett andra 

lag som gjorde bra ifrån sig även 

om det inte fullföljde ger mersmak! 

Vi hoppas att du känner dig sugen 

på att följa med till Tjoget, som 

löpare, sällskap, coach eller hjälp i 

mattältet.  

För er som ännu inte har varit med 

vill jag påstå att denna budkavle 

med 20-sträckor är en av  

Sveriges absolut roligaste 

orienteringstävlingar. Detta baserar 

jag på att sträckornas variation i 

längd och svårighet gör att vi 

behövs allihop, nybörjare, gammal 

och ung såväl som vältränade 

juniorer och seniorer. Att tävlingen 

går på sommaren, så att vi slipper 

regn och frost gör ju inte det hela 

sämre! 

 

I år går Tjoget helgen den 2-3 juli 

vid Kosta flygfält i Småland. Vi 

kommer att åka upp gemensamt i 

stor buss på lördagsmorgonen och 

kommer hem igen söndag 

eftermiddag. Sträckorna är från  2,5 

km till 8 km långa och varierar i 

svårighet från nybörjare (vit) till svår 

(violett),  

I varje lag får det ingå max tio 

herrseniorer (17-44år), vilket gör 

lagen mixade, tjejer, killar gamla, 

unga, rutinerade och nybörjare. 

Tjoget- kul helt enkelt! 

 

Anmäl att du vill vara med genom 

att skriva upp dig på listan på 

klubbens anslagstavla i Pålsjö, eller 

skicka email till Tommy eller Sara  

tommy.peterson2@comhem.se 

thomas.wallin2@comhem.se 

 

Vi ses i vår ! / Tommy Peterson och 

Sara Wallin 

 

 
 

 

 

Tre skåningar och en 

dansk! 
Fredagen 17 juni t.o.m söndagen 19 

juni är det dags för vårt årliga 

arrangemang Tre skåningar och en 

dansk. Årets etapper är förlagda till, 

Jordbodalen, Hornbaek, Ättekulla 

och Pålsjö skog. Det blir en intensiv 

helg och många funktionärer behövs, 

så sätt ett kryss i almanackan. 

 

HSOK´s VÄNNER 

Det är hög tid att betala in bidragen 

till HSOK´s vänner. 

/Kassören 

 

mailto:tommy.peterson2@comhem.se
mailto:thomas.wallin2@comhem.se
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Tävlingsstatistik  
Nu har tävlingssäsongen äntligen 

kommit igång och många har hunnit 

samla ihop lite poäng, trots att de 

första vårtävlingarna blev inställda. 

 

Resultatställning tom 28 mars  

Plac Namn Poäng Ant 

tävl 

Ant 

segr 

1 Lisbeth Dahl 612 8 2 

2 Roy Owesson 425 8  

3 Anna Åhlin 363 5 1 

4 Rune Isaksson 300 3 2 

5 Håkan Johansson 257 5  

6 Ulrika Bylander 254 4 1 

7 Solvey Bergdahl 192 3 1 

8 Fredrik Hjort 174 3  

9 Eva Dahl 169 2  

10 Ewa Roos 168 2  

11 Sven-Eric Ericson 167 3  

 Kurt Pålsson 167 3  

13 Helena Åhlin 154 3  

14 Anton Marmelid 152 2  

15 Jonas Åhlin 151 4 1 

16 Bo Sköldqvist 148 2 1 

17 Fredrik Persson 137 2  

18 Ebba Roos 133 2  

19 Andreas Eckhoff 116 2  

20 Edith Borg 115 2  

21 Josefin Ericson 111 2  

22 Mats Nilsson 101 2 1 

23 Emil Johansson 101 3 1 

24 Robert Bylander 98 4 1 

25 Rolf Gustafsson 96 3  

26 Ulf Öhgren 89 1  

27 Karin Åhlin 88 2 1 

28 Josefine Nilsson 83 1  

29 Magnus Håkansson 81 1  

30 Elin Nilsson 80 1 1 

 Emma Norrestam 80 1 1 

 Erik Hjort 80 1 1 

33 Emma Nilsson 76 1  

34 Marie Palmgren 73 1  

35 Patrik Johansson 71 1  

 Sara Norrestam 71 1  

 Marcus Lorenzon 71 2  

38 Thomas Svensson 54 1  

39 Barbro Norrestam 46 2  

40 Wictor Svensson 41 1  

41 Sara Wallin 17 2  

42 Sandra Bauman 10 1  

43 Niclas Eckhoff 3 1  

 Erik Backlund 3 3  

Plac Namn Poäng Ant 

tävl 

Ant 

segr 

45 Nils Lundh 2 2  

 Åke Åkesson 2 2  

47 Maja Nilsson 1 1  

 Amanda Backlund 1 1  

 Anders Bengtsson 1 1  

 Anders Delander 1 1  

 Anette Nilsson 1 1  

 Astrid Johannesson 1 1  

 Bengt Larsson 1 1  

 Fredrik Berglund 1 1  

 Fredrik Börjesson 1 1  

 Gulli Åkesson 1 1  

 Hanna Norrestam 1 1  

 Johan Sandberg 1 1  

 Karolina Nilsson 1 1  

 Lina Johansson 1 1  

 Mats Jakobsson 1 1  

 Mattias Nilsson 1 1  

 Måns Palmgren 1 1  

 Nils Johansson 1 1  

 Orio Johansson 1 1  

 Pontus Löthfors 1 1  

 Stina Aspegren 1 1  

 Stina Jurgen 1 1  

 Thomas Brodin 1 1  

 Tommy Jurgen 1 1  

 Ulf Stål 1 1  

 Marie Nilsson 1 2  

 Stefan Norrestam 1 2  
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Allehanda från Koarp 
 

eller 
 

”Mellan hornen” 

 

 

 
Gudrun fällde träd i Koarp. . . . . . 

. . . . 

Vindpusten Gudrun orsakade viss 

trädfällning på vår skogsmark i 

Koarp. Ett 20-tal träd gick omkull. 

Vår man med motorsågen, Anders L, 

var dock snabbt på plats och såg till 

att det omkullfallna sågades upp i 

lämpliga längder.  

En stor ek strax intill viddskyddet 

söder om vägen vållade visst besvär 

för Anders. Dels är ek hårt att såga i 

och dels var diametern på stammen 

något utöver det vanliga. Anders 

hade här god hjälp av Lisbeth Dahl 

som visade sig vara en hejare på att 

”dra” grenar och ris. 

 

Personer boende strax söder om 

Koarp har för undertecknad berättat 

att man i samband med Gudruns 

härjningar varit utan ström i 10 

dagar.  

 

Uthyrning. . . . . . . . . . . . . 

Uthyrningen av klubbgården in-

leddes med ett ”kick off läger” av 

Malmö Högskola den 25 till 27 

januari. Fjolårets köldrekord på 

minus 18 grader klarade sig men det 

var rejält kallt under Högskolans 

vistelse i Koarp.  

 

Arbeten som närmast står på tur. . 

. . . . . . . . . . 

Arbeten som närmast står på tur är 

nya fasader på Stallets sydsida och 

på Ladans östsida. Här behöver vi 

frivilliga krafter ur klubbens led. 

Känner Du för att hjälpa till slå en 

signal till Anders eller Macke och 

tala om vad Du är bäst på.  

 

Tel Anders L. . . . . . 042-12 53 58 

Tel Macke S. . . . . . .042-37 93 07 

eller 042-22 70 79 

 

Arbetet beräknas komma igång efter 

vårsäsongens tävlingar. 

 

Barfota. . . . . . . . .  

Vi vill ännu en gång påminna om att 

det kan finnas spånor från nibb-

lingsverktyg på marken runt valla- 

och toalettboden. Vi ber Er iakttaga 

största möjliga försiktighet vid 

”barfotagång”. 

 

 

 

 

 

Orienteringshälsningar 

 

Koarpsgruppen 

 

Macke Selander 
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Som medlem i Helsingborgs 
SOK har du 10% på 
Löplabbets sortiment. 
Välkommen! 
 
Som medlem i din klubb har du 

10% på Löplabbets sortiment. 

Butikens personal hjälper dig 
alltid med utprovning (med hjälp 

av spegellåda och löpband). Om 
vi inte har det du är ute efter kan 

vi säkert lösa det genom en 
specialbeställning. Välkommen in! 

 
 

 
 

LÖPLABBET 
- specialisten på jogging-, 

walking- och aerobics 
Kullagatan 52 

042-14 60 50 

www.loplabbet.se 

loplabbet.helsingborg@telia.com 

 

Fyrklubbs 11/9 2005 
I år går Fyrklubbs i Tormestorp 

söndagen den 11 september. Vi 

klarade oss ifjol kvar i bästa gruppen 

med en knapp marginal och i år 

kommer vi att kämpa mot OK Pan-

Kristianstad, Lunds OK och Härlövs 

IF. Detta kommer att bli en tuff 

utmaning för oss! Sätt i ett kryss i 

din almanacka så att du kan vara 

med och försvara vår plats! 

 

/Idrottskommittén genom Sara  

 

 

 

  

 

 

 

 

Så här snygga kommer vi snart att 

vara i våra nya kläder. 

 

Läs mer om käderna på sidan 14. 

http://www.loplabbet.se/


HÅSESOCKEN   12 

 

7-manna 2005 
Efter att i fjor ha arrangerat 7-manna 

vid Kungsbygget var vi år riktigt 

sugna på att springa denna budkavle! 

Vi åkte på Skärtorsdags eftermiddag 

till Svängsta i Blekinge med ett herr-

lag, ett damlag och ett H16-lag. Det 

var skönt vårväder och vi hoppades 

att det skulle hålla i sig resten av 

Påsken.  

 

Kvällen blev för årstiden ljummen 

och när startskottet gick klockan 21 

för herrarna, var det flera av dem 

som sprang i kortärmad nylon. Uffe 

var i mitten av fältet när de knappt 

80 lagen försvann ut i skogens 

mörker. Tjugo minuter senare gick 

damstarten och Lotta L gjorde ett 

starkt lopp trots att hon kände sig lite 

ringrostig på nattorientering. Tyvärr 

hade banläggaren förbi sett risken att 

herrtäten och damernas andra klunga 

skulle komma samtidigt till damer-

nas så kallade bo1, vilket innebar att 

de två stämpelenheterna var på tok 

får få. Här fastnade Lotta och Marie 

F från Lund värdefulla minuter och 

täten drog ifrån. 

 

Klockan 21:40 gick starten för H16-

killarna och Anton Marmelid sprang 

ut på sin första nattkavle. Uffe 

gjorde ett bra lopp och var bara 

dryga minuten efter täten i mål. 

Lennart gick ut på andra sträckan 

och även han gick över förväntan 

och släppte ut Magnus J ca 5 minuter 

 
1 Bo= för dela upp löparna kan man efter ett par 

kontroller på banan lägga två eller flera olika 

slingor som börjar i en återkommande kontroll. 

Denna kontroll kallas för Bo. Denna metod används 

ofta om man vill gaffla en bana som  

efter täten. Under tiden kom Lotta i 

mål efter ett fint lopp, 7 minuter 

efter täten, före både Pan och Lund. I 

H16 gick det undan för Anton på de 

första kontrollerna och när orken 

började tryta fick han släppa klungan 

och orientera helt på egen hand ett 

par kontroller.  

 

Magnus ena ben gav upp tidigt i 

loppet, vilket innebar att han käm-

pade sig runt med en smärtande vad. 

Därefter var nattsträckorna avslutade 

och vi sökte upp John Blund. 

 

Långfredagen grydde med strålande 

solsken, klarblå himmel och vind-

stilla. Frukosten serverades i mat-

salen på skolan där vi övernattat och 

vi ger Skogsfalken 5 stjärnor för 

frukosten. Sofie fick till och med ett 

handmålat ägg att sätta på sin bricka. 

 

Klockan 8:30 startade herrtäten och 

en halvtimme senare gick Fredrik 

Hjort ut som vår 4:e löpare på drygt 

8km. Efter Fredrik sprang Patrik 5:e 

sträckan på 11km och båda gick bra. 

 

Under tiden startade jag själv på 

damernas 2:a sträcka med Pan och 

Lund hack i häl. Redan efter första 

kontrollen var de i fatt och förbi. 

Min kropp svarade varken på min 

uppmaning att öka tempot eller att 

behålla koncentrationen, så efter  

5.4 km kom jag i mål både ut-

pumpad och besviken. Vid växlings-

fållan stod en laddad Josefin som 

offensivt angrep sin bana och gjorde 

ett mycket bra lopp. Det märks vem 

som varit flitig på träningarna i 

vinter! 
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Eva sprang sedan ut på 4:e och sista 

sträckan och tog upp jakten på Lund 

och Pan, som dock hade ett för långt 

försprång. Eva gjorde bra ifrån sig 

trots lite krämpor och vi slutade som 

22 av knappt 50 lag.  

 

Under förmiddagen fortsatte också 

kampen i H16 klassen. David gick ut 

på andra sträckan och hann med 

någon förarglig bom innan han på 

snabba ben sprang in på upploppet 

och växlade till Nicklas Olofsson på 

sista sträckan. Nicklas gjorde ett 

stabilt lopp och var bästa skåning på 

sin sträcka. Killarna slutade som 10 

av 12 lag och har vunnit lite mer 

erfarenhet.  

 

I herrklassen gick Mats säkert på 6-

stäckan och plockade flera place-

ringar innan han släppte iväg Fredrik 

på den 11km långa sista sträckan, 

medan vi njöt av vårsolen. När 

Fredrik korsade mållinjen gjorde han 

det som 32:a efter ett väl genomfört 

lopp. 

 

Vi packade ihop och var nöjda med 

våra resultat på tävlingen. Nu ser vi 

fram emot tiomila och hoppas på 

försommarväder om en månad.  

/Sara Wallin 

 

 
H16 laget – Nicklas, Anton och 

David 

 

 

 

 

”-Tänk vilken frihet det är att 

orientera! 

-Det är väl ingen frihet? 

Kontroller överallt.” 

 

 

 

 
”Här är en som tappat orienteringen i 

skogen och beträder tomtmark!” 
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Nya klubbkläder! 
Under hösten och vintern har arbete 

pågått med att ta fram en ny 

kollektion med klubbkläder. Vi be-

håller våra färger, rött, blått och vitt, 

men låter den blå färgen bli mer 

dominant. 

Vi räknar med att få kläderna leve-

rerade vecka 15 så förhoppningsvis 

har vi alltså nya kläder till 10-mila! 

Klubben kommer att ha ett litet lager 

med tävlingskläder, d.v.s. tajts, 

nylonbyxor, nylontröjor med kort 

och lång ärm samt den nya tajtare så 

kallade combattröjan, samt en fåtal 

överdragskläder och västar. 

Kontrollera gärna att din beställning 

av kläder är korrekt registrerad 

genom att titta på sammanställ-

ningen på klubbens hemsida. 

Priser 

Då det är länge sedan vi beställde 

kläder senast och vi valt att höja 

kvaliteten på vissa plagg så höjs 

priserna något jämfört med tidigare. 

Främst är det träningsstället och 

överdragsstället som blir dyrare, men 

där sker också en markant höjning 

av kvalitet och funktion.  

 

 

 

 

 

Plagg Vuxna Ungdom 

1.) Träningsjacka 600 400 

2.) Träningsbyxa 350 200 

3.) Tajt 

Combattröja 

400 250 

4.) Nylon nät kort 

ärm 

400 250 

5.) Nylon nät lång 

ärm 

400 250 

6.) Nylon byxa 200 100 

7.) Överdragsjacka 600 400 

8.) Överdragsbyxa 350 200 

9.) Väst colmax 

fodrad 

600 400 

10) Tajts 300 200 

 

 

Så fort vi har fått kläderna så 

kommer de att finnas för avhämtning 

på klubben tisdagar och torsdagar.  

 

För dig som inte har beställt kläder 

går det bra att köpa av de extraplagg 

som klubben har beställt. Vill du 

komplettera din träningsgarderob 

med något från den gamla kollek-

tionen så säljs kvarvarande plagg ut 

för halva priset. 

 

Vi hoppas att ni kommer att tycka 

om och trivas i våra nya kläder! 

 

Hör gärna av er om ni har några 

frågor. 

 

Uffe och Sara  
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Årets första dragningar med Vännerna! Wallins åter i topp! 

 
Styrelsen i HSOK´s Vänner har förrättat dragningar för de 2 första kvartalen och 

som vanligt  gick en stor del av priskakan till Wallins men Jessica Lage var ännu 

värre – topplaceringar i bägge dragningarna! Hedersmedlemmen Thure 

Klevheim håvade  glädjande nog in en fin vinst – enligt egen utsago har han 

aldrig vunnit förr i Vännernas lotteri under alla de år vi hållit på men denna gång 

hade tydligen inte lottdragarna  plockat bort hans lotter innan dragningens 

början! Trägen vinner! 

De flesta medlemmar har glädjande nog  redan betalat in sina avgifter och Du 

som ännu inte  hunnit göra detta  hoppas vi snarast skickar in årsavgiften 120:- 

på vårt postgirokonto – för Du vill väl fortsätta stödja våra fina ungdomars 

satsning mot årets mål att även i år vara bäst i Skåne! 

Vi kan bli flera Vänner – hjälp gärna till att värva fler! 

Eskil Olofsson Rune Isaksson Nils Johanneson 

155950  135466  222279 

 
KVARTAL 1 KVARTAL 2 

Vin

st  Kr Nr Namn Vinst  Kr Nr Namn 

1 240 199 Thomas Wallin 1 240 76 Jessica Lage 

2 240 116 Gunnar Gustavsson 2 240 56 Stig H Persson 

3 120 76 Jessica Lage 3 120 10 Britta Forsell 

4 120 36 Lars Waern 4 120 106 Maj Britt Gustavson 

5 120 150 Ulla Öhgren 5 120 144 Elliot Rosenkvist 

6 120 50 Anders Nilsson 6 120 220 Anna Karin Jönsson 

7 120 110 Magnus Johannesson 7 120 52 Gulli Åkeson 

8 120 222 Lasse Jönsson-Hörnäs 8 120 186 Inga Britt Nilsson 

9 120 148 Nils G Rångeby 9 120 74 Thure Klewheim 

10 120 161 Gunnel Hillman 10 120 20 Rune Isaksson 

11 60 58 Lars Westerholm 11 60 195 Nils Sjöholm 

12 60 97 Lars Erik Holm 12 60 35 Antonia Lewis-Jonsson 

13 60 122 Eskil Olofson 13 60 55 Kjell Hansson 

14 60 32 Henrietta Nordkvist 14 60 156 Alrik Johansson 

15 60 138 Lars Åke Forsberg 15 60 139 Anders Delander 

16 60 188 Gunilla Hillman-Bohlin 16 60 185 Nils Sjöholm 

17 60 131 Svante Svensson 17 60 13 Stig Svensson 

18 60 83 Lennart Borgkvist 18 60 152 Sven Erik Persson 

19 60 22 Louise Lindberg 19 60 157 Lisbeth Persson 

20 60 129 Olle Pettersson 20 60 19 Stig Persson 
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Tävlingar under våren 
Dags att anmäla till vårens tävlingar. 

Speciellt viktiga är deltävlingarna i 

ungdomsserien. FK Boken den 28 

mars, Hässleholms OK den 17 april 

och OK Gynge den 1 maj. 

Vi har på våra planeringsmöten i 

ungdomsgruppen satt upp som mål 

att vi ska göra satsningar på både 

ungdomscupen och ungdomsserien 

under 2005. Det innebär att vi ska 

öka antalet deltagare på ungdoms-

serietävlingarna som är de tre täv-

lingarna under våren som nämnts 

ovan. Vårt mål är att kunna vara med 

i toppen av Elitserien som vi tävlar i 

där. Till detta ska vi på samma sätt 

som under 2004 kvalificera oss till 

A-finalen i Ungdomscupen och vid 

final-tävlingen ska vi göra vad vi 

kan för att försvara förra årets seger. 

För att lyckas med dessa båda mål 

behöver vi all hjälp vi kan få från 

föräldrar för att klara av transporter 

till och från både träningar och 

tävlingar under året. Vi vet att 

möjligheten att lyckas finns då det 

känns som att de flesta av våra 

ungdomar tagit ytterliggare steg 

framåt i sin utveckling och kommer 

att placera sig ännu högre upp i 

resultatlistorna under 2005. För att 

fortsätta på den vägen kommer 

träningarna för de som kommit 

längst att behöva intensifieras och 

det innebär mer träning på kartor i 

okänd terräng. Då krävs det att vi 

transporterar oss till de träningar 

som arrangeras tisdag kvällar under 

april och maj i nordvästra Skåne. 

Träningstider: 
Tisdagar       18.00- 19.00 

Torsdagar     18.00- 19.00 

Ungdomsledare: 
Anders Nilsson       14 34 23 

Jan Nilsson              15 28 79   

Björn Svensson       20 41 05 

Mats Nilsson           24 07 16 

Maria Nilsson          24 07 16 

 

E-postadresser 
Vill du att vi ska kunna nå dig via  

e-post? Sänd din adress till 

alf.anders@telia.com 

 

Koarpsläger! 
I år kommer vi att ha ett 

”klubbläger” helgen den 14-15 maj. 

Lägret avslutas med klubbmäster-

skap på söndagen. Mer information 

kommer. 

 

NSI–läger! 
HSOK står som arrangör av årets 

NSI–läger den 28-29 maj i Pålsjö. 

Lägret riktar sig till er som ej åker på 

breddläger och som är upp till 12 år 

gamla. Anmäl på klubbgården. 

 

Breddläger! 
Årets breddläger blir: 

20-23 juni  11-14 år 

27 juni- 1 juli 13-16 år

mailto:alf.anders@telia.com
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Skånes DM-stafett i 

längdåkning 2005 
För första gången på ett par år 

genomfördes DM i stafett i Skåne. 

Vintern kom sent i år, men den går 

nog till historien som en av de bästa. 

Denna lördag fick vi ett underbart 

väder, strålande solsken, gnistrande 

snö och vindstilla. Gissa om vi var 

solbrända när vi åkte hem? 

Trots kort framförhållning och att 

Tjejvasan och Öppet Spår arran-

gerades samma helg så lockades 

skidåkare från flera av Skånes 

klubbar till Eket där Örkelljunga FK 

stod som arrangör. För HSOK 

startade fyra lag i H21, H40, D21 

och HD16, där Emil startade trots att 

laget inte blev fullt.  

Efter förberedelser och ivrigt val-

lande startade ungdomar och damer 

samtidigt, för att köra två varv på 2,5 

km slingan. Emil startade starkt och 

lade sig före konkurrerande laget 

från Örkelljunga. När Eva på dam-

lagets förstasträcka kom in för 

varvning överraskade hon arran-

görerna med sin snabbhet. Härligt! 

Andra varvet gick lika fort och Eva 

växlade över till mig som avverkade 

mina 5 km i lite lugnare tempo. 

Därefter växlade jag till Josefin E 

som dagen till ära gjorde tävlings-

debut i längdspåret. Josefin körde på 

bra och vi kände oss nöjda med 

insatsen, synd bara att vi inte hade 

några konkurrenter i vår klass. 

Därefter började vi lapa sol, ha snö-

bollskrig med Emil och kolla in herr-

lagen. 

I H21 körde Robert, Nisse och 

Thomas vardera 10 km och i H40 

avverkades 10 km av Fredrik H, 

Håkan och Lennart. Trots goda in-

satser rådde inte H21-laget på ett 

starkt Härlövslag men tog en fin 

andraplats. I H40 räckte krafterna till 

en seger. När tävlingen var avslutad 

gick vi loss med ”Vallaväck” för att 

få bort allt klister, packade ihop 

vallastället och undrade om vi skulle 

få chansen att åka mer skidor denna 

vinter….. 

/Sara Wallin 

 

 

 
 

 

 

 



SKIDSIDAN  STÄDSIDAN 18 

 

Bilder från Skid-DM 50 km i Koarp 

 

 

 

 

STÄD-Instruktioner 

För klubbstugan i Pålsjö 

Städmaterial finns här (dvs i städ-

skåpet) och under vasken. 

Övervåning allrum:  

Dammtorka, dammsug golvet, ev 

soffor – trappan. 

Bottenvåning: 

Toaletter:    

Städa av. Byt handduk. Se till att det 

finns toalettpapper. Om du inte har 

möjlighet att tvätta handdukarna 

själv, lägger du dom i en påse i 

städskrubben. Rena handdukar finns 

i skåpet längst in till höger i köket.  

Omklädning, dusch och bastu  
Dammtorka. Tvätta golv. Hur är det 

med avloppen? 

Kök:   

Torka av arbetsytor. Dammsug eller 

tvätta golv. Byt handdukar. Se till att 

folk plockar undan efter sig. 

Entréer och Allrum:  

Dammtorka. Dammsug eller tvätta 

golv. Kolla stolarna . - Ev. dammsug 

dom. 

Om du saknar något eller har 

idéer - skriv upp på listan! 

Synpunkter mottages 

tacksamt. 
/ PÅLSJÖGRUPPEN
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STÄDSCHEMA 2005 

 

1. Pålsjögruppen 

2. Fam. Åhlin 

3. T S Wallin   

4. Bengt Lundh 

5. Bengt Borg 

6. Fam. H Johansson  

7. Sven-Erik E 

8. Lotta Gertson O Tomas 

9. Mats Nilsson 

10. Anders Bengtsson 

11. Jessica Lage o Anders  

12. Pålsjögruppen 

13. Anders Nilsson 

14. Anna - Karin J 

15. Erik Olsson o Sanna 

16. Magnus Erlandsson o Louise 

17. Nils, Astrid  J 

18. Erik Sandström 

19. Marie Palmgr. Sandra Baum. 

20. Fredrik Persson 

21. Björn Svensson 

22. Frida Pålsson –T. Emma Larsson   

23. Stig Johansson 

24. Jan Nilsson 

25. Tommy Peterson 

26. Pålsjögruppen 

27. Pålsjögruppen 

28. Pålsjögruppen 

29. Pålsjögruppen 

30. Pålsjögruppen 

31. Vernersson 

32. Owesson,Dahl 

33. Anki Benngård 

34. Fam. Norrestam 

35. Fam.  Eckhoff 

36. Nils Lundh 

37. Fam. Frisell  

38. Ulf Ö o Rasmus G 

39. Magnus J o Daniel T 

40. Fam.Johannes o Elias Henriks.  

41. Fredrik Hjort 

42. Tommy Jurgèn 

43. Lages 

44. Niklas Olofsson o Magnus H 

45. Lena Nielsen 

46. Carolin o Mattias Nilsson 

47. Lars-Gunnar J 

48. Storstädning 

49. Sofie Pettersson 

50. L Carlsen 

51. Erik Backlund 

52. Pålsjögruppen 

 

Reserver: Eva Dahl, 
 

 
 

Städinstruktioner finns anslagna i 

städskåpet i köket. Där kan du också 

anteckna om något saknas och måste 

inköpas. Kan du inte städa din vecka 

ska du själv ordna byte med någon 

annan. 

Obs. Kontrollera i almanackan 

om/när gården är uthyrd! Kunden 

städar efter sig och vi ser till att de 

kommer till en städad stuga. 

Frågor:  

Kontakta Rolf G 042-13 12 41  

/Pålsjögruppen



   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna gärna ett bidrag 

till nästa tidning! 

 

Avsändare: Helsingborgs SOK 

  C/O Sven-Eric Ericsson 

  Frostgatan 92 

  260 35 Ödåkra 


