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Hilsen fra borgmesteren
Det er med taknemmelig erindring om
mangen en god oplevelse, jeg hermed
sender en varm lykønskning til HTF i
anledning af 50 års jubilæet. HTF er så
absolut den idrætsforening, som jeg
personligt føler mig stærkest knyttet til.
Gennem godt en halv snes år havde jeg stor
fornøjelse af at deltage i klubaktiviteter som
træningsløb, holdløb. åbne løb, grillaftner,
udlandsture, påskeløb og meget andet.
Og det er stadig sådan, at selvom knæene
er slidt op, så er det svært at gå en tur i
forårsskoven uden igen at få stor lyst til at få
kort og kompas i hånden for at komme
udenfor de gængse stier. Sådan en dag med lysegrønt lys gennem de spæde
blade lokker og rykker O-sporten stadig så det mærkes.
Jeg blev hevet med som midaldrende af gode venner og kolleger, og sjældent har
nogen da gjort mig så god en tjeneste, som at introducere mig til
orienteringssporten – og til HTF!
O-sporten rummer rigtig mange gode og positive aspekter. Her stilles krav til både
hjerne og hjerte, til vilje og evne og til såvel hoved som ben! Og når så dette
kombineres med at det både er familievenligt og fint kan balanceres mellem det

Skoven – vores herlige legeplads
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individuelle og det mere holdorienterede – ja så appellerer man virkelig til mange.
Ved et halvtreds års jubilæum er der god grund til, at sende en meget stor og varm
tak til de mange frivillige, der med forskellig indsats bag kulisserne har sørget for, at
HTF har kunnet leve og gro. Jeg oplever at HTF har været velsignet med meget
stærke organisatoriske kræfter. Og mit jubilæumsønske for klubben er, at det til
stadighed må lykkes at holde så godt fat i denne specielle klubånd, der gør, at der
også de næste 50 år findes kræfter, der kan vil videreføre denne dejlige klubs
aktiviteter.
Jens Christian Gjesing, Borgmester i Haderslev

Hilsen fra Forbundsformanden
Hjertelig tillykke med jeres 50 års jubilæum – hvor er det flot gået!
En fødselsdag med så rundt et tal er en mærkedag, som kalder på både glæde og
stolthed. Glæde fordi I sammen med gode venner i orienteringskredse kan fejre
fødselsdagen med jubilæumsskrift, reception, taler, gaver og alt hvad der hører sig
til på sådan en festdag. Men I har også grund til at være stolte, for det at have
skabt en klub, en bevægelse og et sammenhold, der har vist sig særdeles
levedygtigt og livskraftigt gennem 50 år, står der stor respekt om.
I har som klub opnået rigtigt meget og HTF
har på mange områder været i front med
den rivende udvikling som dansk orientering
har gennemgået. Store og flotte
påskeløbsarrangementer, Vikingedysten
med afslappet o-feriehygge og
kulturoplevelser, klubliv med nærhed og
åbenhed, medaljer på verdensplan der har
bevæget os alle og en utrættelig indsats for
at skabe muligheder og rammer for
udøvelsen af vores idræt.
Tak til jer alle fordi I har givet os
Orienteringsklubben HTF, fordi I har givet
os alle så mange gode oplevelser, og fordi I
er klar til nye år og nye muligheder foran jer.
TILLYKKE med jubilæet og de bedste
ønsker for fremtiden.
Helge Søgaard
forbundsformand
Dansk Orienterings-Forbund
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Hilsen fra Sønderborg
Orienteringsklub
Sønderborg Orienteringsklub vil gerne
ønske HTF hjertelig tillykke med 50 års
jubilæet.
50 år hvor klubben har været i konstant
fremgang og er i dag den største og mest
vindende klub i Sønderjylland. I har været
med i toppen af kredsens 1. division
gennem mange år og har flere gange
repræsenteret kredsen i landsfinalen.
Også som arrangør af store åbne løb, har
I efterhånden en stor rutine og
professionel tilgang til opgaverne.
Vi har haft mange dyster i skovens idræt,
især i forbindelse med klubmatch og de sønderjyske mesterskaber. Klubmatchen
blev startet op af klubberne Kompas, ÅIG og SOK sidst i tresserne.
I 1974 var HTF så med for første gang, men vandt dog ikke, der gik nogle år inden
HTF overtog tronen, men så satte i jer også på første pladsen, de fleste gange.
For 20 år siden indgik ÅIG, Kompas og SOK et samarbejde under OK-SYD, (i dag
er Kompas nedlagt). Vi kunne nu bedre stille hold når vi skulle kæmpe mod HTF,
men det var stadig HTF der havde teten. Inden for de sidste tre år er konkurrencen
igen blevet mere jævnbyrdig og det er nu ikke mere en selvfølge, at HTF vinder
hver gang, måske lade i os vinde engang imellem, for at vi ikke helt skal miste
lysten.
Det samme gør sig gælden ved de sønderjyske mesterskaber, hvor vi også har
mange gode dyster i såvel SM-lang som SM-stafet.
Vi håber at kunne fortsætte det gode samarbejde og bevare de gode traditioner
med de mange dyster i skovens idræt i mange år fremover.
Tillykke med jubilæet og de bedste ønsker for klubben mange fremover.

Ønskes af Sønderborg Orienteringsklub.
Birger Jønsson - Formand
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Formanden før…

50 års jubilæum
Af Jørn Andersen
Som formand for orienteringsklubben HTF vil jeg
ønske klubben og ALLE dens medlemmer TILLYKKE
med de 50 år.
Da jeg også var formand, da vi fejrede 40 års
jubilæum, kan det ikke undgås, at det følgende
kommer til at ligne det jeg skrev for 10 år siden.
Klubben blev stiftet den 3. december 1962 på Hotel
Harmonien som Haderslev Terrænsports Forening og
omdøbt på Tørning kro i 1977 til orienteringsklubben
HTF for at være mere tidssvarende.

Vi er således den eneste klub tilbage i Danmark, som
historisk set har "bindeled" til de tidligere
terrænsportsforeninger, hvilket vi kan være stolte af.
Mange af dem opstod under krigen for at træne
modstandsfolkene i kortlære. En sådan een var faktisk startet under krigen i
Haderslev, men overlevede ikke!
HTF har igennem årene oplevet mange op- og
nedture, hvor vi i 90-erne havde ca. 10
ungdomsløbere tilknyttet talentmiljøerne og
mere end halvdelen kom fra HTF i Sydkredsen.
Vores egne ungdomsløbere tiltrak talenter fra
naboklubberne, hvilket fortæller noget om, hvor
meget det sociale betyder for at ungdommen
trives sammen.
Det var også i 90-erne vi var frygtet i
divisionsløbene og havde vores GULDrandene dage i HTF.
I 1995 gik vi helt til tops på Harrild Hede og
vandt GULD for klubhold, hvor vi slog både
PAN og Farum, som var de største eliteklubber i Danmark den gang.
Vi blev efterfølgende modtaget af Borgmester
Karen From på Rådhuset, og vores nuværende
Borgmester Jens Chr. Gjesing var med på
vores hold. Året efter vandt vi SØLV i Åbenrå
Nord og årene forinden havde vi vundet SØLV
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…og nu – still going strong!

På vej til landsfinale

2 gange i hhv. Stråsø og Jordrup.
I 2003 vandt vi for første gang BRONZE for hold. Vi har formået som den eneste
klub i Sydkredsen at bevare vores status i 1. division siden divisionsløbene blev
stiftet i 1992. Sidste forsvar af den status skete her for nylig ved op- og
nedrykningskampen i Rønshoved den 7. oktober, og dette kan vi sammen være
stolte af i HTF!
Ved Divisionskampen i Rønshoved var 50 % af de tællende løbere (36) fra HTF
under 23 år! Når det "spidser til" for vores forbliven i 1. division, kan man virkelig
mærke en solid opbakning fra vore medlemmer - dette håber jeg kan fortsætte de
kommende år, men dette kræver også, at vi fortsat kan rekruttere nye unge til vores
sport!
Vores medlemstal er vokset støt de seneste 10 år, hvor vi nu er ca. 240
medlemmer, hvilket er ca. 70 mere end da vi holdt 40-års jubilæum og dette giver
en TOP-7 placering i forbundet. Odense ligger nr. 3 og er Sydkredsens største klub
med 257 medlemmer. Det voksende medlemstal kan måske også tilskrives, at vi
har haft meget lidt udskiftning i bestyrelsen de seneste 10 år - TAK for dette!
En anden væsentlig faktor er det høje niveau på vore træningsløb. I øjeblikket
bliver banelæggerne til træningsløb bedt om at levere hele seks forskellige baner,
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hvilket ikke er så svært, takket være Condes. Alle løb er med EMIT-brikker, og
Michael og Eva Christensen stiller loyalt op til alle træningsløb med tidtagning og
øvrig nødvendig hygge der hæver niveauet næsten op til et bedre C-løb. TAK for
jeres indsats!
Dette voksende
medlemstal er kommet til
trods for, at vore skove
blev fuldstændig raseret af
orkanen "ADAM" den 3.
dec. 1999, hvilket har sat
sit præg på vore
aktiviteterne - ikke mindst
har vi mærket et vigende
deltagerantal ved vores
traditionsrige Vikingedyst,
hvor vores gæster ikke er
meget for at løbe i alt for
meget underskov, som
mange af løvskovene
stadig bærer præg af. Som nogle nordmænd sagde ved afslutningen af
Vikingedysten her i sommer i Stensbæk Nord - hvis I laver begge etaper i et sådant
terræn næste år kommer der mange nordmænd til Vikingedysten!
Vores klub dækker et stort område, og medlemmerne bor i et bredt bælte tværs
over Sønderjylland. Alligevel har klubben stor
sammenhængskraft, også selv om vi ikke har
Maja – efter træningsløb i Vojens
noget fast klubhus hvor vi kan mødes. Det
skyldes ikke mindst at vi har en fortræffelig
hjemmeside, konstrueret af Jørgen Hvenekær
og Tanya Prokorova. Der er høj grad af
mulighed for selvbetjening uden at skulle forbi
webmasteren, så den er altid godt opdateret.
TAK for det, Jørgen og Tanya!
Eliten i HTF: Vores store stjerne Maja Møller
Alm har i den grad været med til at promovere
HTF de seneste 10 år med mange fornemme
resultater til følge, hvor Maja bl.a. har givet
klubben 2 gange bronze ved EM i sprint, hvor
Maja forsvarede BRONZE-medaljen fra 2010
her i jubilæumsåret, og senest en VM sølvmedalje i sprint i Schweiz her i august,
samt en række andre meget flotte resultater.
Maja er de seneste år virkelig kommet i
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verdenseliten, selv om hun blot er 23 år, og hvad kan det ikke nå at blive til? Sikke
nogle flotte jubilæumsmedaljer, Maja! Allerede som junior begyndte Maja at vinde
DM senior-medaljer, hvor hun på Rømø Sønderland i 2008 vandt foran den
dengang store stjerne i seniorklassen Signe Søes! TILLYKKE.
Camilla Bevensee følger lidt efter i Majas fodspor, men
har desværre været plaget af skader det seneste år,
og vi håber Camilla snart kommer helt over dem. Vi
støtter økonomisk godt om vores 2 eliteløbere, og
dette håber jeg der fortsat er enighed om i klubben, da
eliten arbejder hårdt og seriøst for at leve deres
drømme fuldt ud - stor respekt for dem som vil
præstere det deres talent rækker til!
Orienteringsløb som familieidræt: Vores lokale
skovfoged sagde til mig forleden, at vi mere bør slå på
i pressen, at vi er en rigtig "familieidræt", hvor 3
generationer kan være fælles om de oplevelser
orienteringsløb giver, og dette vil jeg give ham ret i selv synes jeg at være meget heldig ved at have 11
familiemedlemmer der dyrker orienteringsløb, hvilket
giver meget "eftersnak" ved familiesammenkomsterne
eller på de fælles stævnepladser ved konkurrencerne
rundt i dronningeriget! Jo flere orienteringsfamilier - jo
bedre for HTF og sporten!

Camilla med DM-medalje
2010

Det er jo meget praktisk, at en hel familie følges af i
skoven og der har fælles oplevelser, selv om det kan
være på forskellige niveauer, er glæden ved konkurrencerne i NATUREN jo den
samme.
Vi er kendt i forbundet for at lave mange gode arrangementer spændende over de
store påskeløb (læs om den andetsteds), DM’er og det traditionsrige Vikingedyst.
Dette kulminerede i 1999 og 2000, hvor vi inden for et kalenderår arrangerede 12
terminslisteløb, hvilket sikkert er danmarksrekord iblandt O-klubber og måske også
verdensrekord! Nu har vi sat vores ambitioner noget ned for ikke at slide for meget
på vore medlemmer.
Rømø er orienteringsfolket ret vilde med, hvor vi har erfaring for, at der kommer ca.
200 flere løbere til påskeløb end andre steder i landskabet, og vi har nok ca. 10
henvendelser om året af diverse klubber fra Danmark, Tyskland og Holland om at
holde weekendture på Rømø, men for ikke at ødelægge det for os selv, og primært
af hensyn til de aftaler vi har med de mange private på Rømø siger vi konsekvent
NEJ til dem der henvender sig om kortmateriale!
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Når vi laver så mange arrangementer i HTF er det også krævende nødvendigt, at vi
har et godt forhold til de statsskovdistrikter og private skovejere, som vi
samarbejder med. Dette fornemmer jeg vi har med de tilbagemeldinger vi får. Jeg
har adressekartotek på ca. 170 private lodsejere, som er os positivt stemt. Kun en
sjælden gang får vi NEJ, og det er som regel fra en "bybo" som mig selv, der har
erhvervet et stykke skov og som for guds skyld vil beholde skoven for sig selv og
ikke dele oplevelserne med andre. De nemmeste at få aftaler med er de etablerede
landmænd, men med alle deres problemer med myndighederne lærer de jo også at
være tolerante for andre ønsker!
Vi ønsker et fordomsfrit samarbejde imellem skovdistrikter, skovejere og ikke
mindst jægerne. Der bør være plads til alle brugere af NATUREN.
I 1976 blev der indført B-skove, som = med "beskyttede skove", ca. 7% af samtlige
statsskove. Her i vores jubilæumsår ser det ud til, at disse B-skove bliver "frigjort
igen"!
Vi er dog lidt bange for, at en større procentdel (planer på 16%) af de offentlige
arealer bliver gjort til "stillezoner", som erstatning for "B-skovene", hvilket kan gøre
det besværligt at afvikle kvalitetsstævner i fremtiden, når disse "stillezoner" skal
ligge fast i en 15-årig periode, ligesom driftsplaner - skovene er jo under forandring
hele tiden! Der er jo mange private
skove rundt omkring i dronningeriget,
hvor den naturbruger der ønsker
"stilleskove" kan få disse behov opfyldt
uden, at køre særligt langt!
Igennem Friluftsrådet, hvor jeg er
sekretær i "trekantsområdet", som
dækker kommunerne Vejen - Billund Vejle - Fredericia og Kolding, arbejder vi
meget på at påvirke
beslutningsprocessen ved vores
repræsentation i skovbrugerrådene,
hvor jeg har plads i "Trekantsområdets
Skovdistrikt" og i Ribe arealforvaltning
har jeg en plads for Dansk
Orienteringsforbund, hvor vi laver
høringssvar!
Find vej i projekter: De sidste år er der
kommet et nyt begreb ind i
orienteringssporten, som hedder "Find
vej i", hvor vi har etableret dette i
Dyrehaven/Pamhule - Vesterskoven og
lige i dag har vi indviet et i Vråby
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Plantage på Rømø, hvor JydskeVestkysten og TV-SYD var med til indvielsen. Her i
november kommer der også et "Find vej i Vojens Fritidscenter" for skolerne i
Vojens.
Dette er med til at gøre vores sport mere synlig, men vi har til gengæld givet afkald
på vores unikke kortmateriale til hele Danmarks befolkning. Det er svært at vurdere
om dette var den rigtige vej at gå?? Hvor mange får deres orienteringsløbsbehov
dækket af disse tilbud og måske ikke har behov for at melde sig ind i klubberne for
at dyrke det som konkurrenceidræt med masse af udfordrende løb - gode
arbejdsfællesskaber - utallige rejseoplevelser og fantastiske kammeratskaber og
samvær, ikke bare i vores egen klub, men også med mange andre klubber!
Orienteringsidrætten kan være svær at komme i gang med for nye medlemmer,
hvor det kan tage lang til at blive udlært - O-idrættens ide: Ved hjælp af kort og
kompas, at kunne finde vej igennem ukendt terræn"!
Men vi har et godt produkt: "Danmarks smukkeste idrætsplads"! Det mest unikke
ved idræt synes jeg er, at vores idrætsplads er forskellig fra det ene naturområde til
det andet, hvor man kommer "ursteder" , hvor man ellers aldrig ville have sat sine
fødder og sin sjæl. Jo orienteringsløb giver MENING!
Desuden er vi en idræt, hvor familien kan have stor glæde af, at dyrke det i
fællesskab.

Fra Find vej i Danmark-dagen
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Jo flere orienteringsfamilier i HTF jo
bedre for fremtiden!

Fra Find vej i Danmark-dagen

Mine jubilæumsønsker for HTF i
fremtiden er følgende:
At vi snart får et fast tilholdssted i form
af et klubhus. Vi har etableret et
klubhusudvalg, og der er holdt møde
med kommunen, som har lovet at
hjælpe os, men der er endnu ikke
kommet noget konkret på bordet, som
er anvendelig.
Lidt flovt hver gang vi skal holde møder
for eksterne klubber, hvor de spørger
os om, hvor vores klubhus ligger?? Helt
uhørt når vi medlemsmæssig er den 7.
største klub i orienterings-Danmark.
Også meget dårlige arbejdsbetingelser
for ungdomsudvalget, hvis vi skal have
dette til at fungere!
I forvejen er vi jo en utrolig billig idræt
for kommunen, hvor vi ikke kræver dyre
Idrætsanlæg i form af boldbaner og idrætshaller!
At ungdommen bliver bevidst om de muligheder og oplevelser orienteringsidrætten
giver dem og søger over i vores idrætsgren, samt at vi er parate til, at tage positivt
imod dem!
At vi til stadighed kan rekruttere frivillige ledere - også til korttegning, som er
tidskrævende, samt at vi passer godt på de "ildsjæle" vi har i HTF - gerne 60+, og
at vi får flere af dem. HTF er meget afhængig af disse!
At vi om 10 år er ligeså mange AKTIVE, som nu og vi fortsat kan skrive 1.
divisionshold på vores CV, samt at vi fortsat har vores flotte klub-LOGO i behold!
Til slut vil jeg rette en stor TAK til alle vore samarbejds- partnere:
Statsskovdistrikterne, Private skov- og areal ejerne, Vikingespillene i Jels, Jels
skole, HIR, Politi, Militær, Hjemmeværn, Beredskabscentrer, Haderslev Kommune,
Tønder kommune (når vi har påske løb i deres område) og ikke mindst pressen,
som næsten altid omtaler os pænt!
Ligeledes en stor TAK til vores hovedsponsor FRØS for god støtte og samarbejde,
samt vore mange annoncører og ikke mindst samarbejdet med vore naboklubberne
- Kredsen og Forbundet!
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En særlig TAK skal lyde til Per F. Henriksen, Søren Kjær og Bendt Bossen for
tilblivelsen af dette skrift, samt dem, som har bidraget til dette jubilæumsskrift.
Jørn F. Andersen/formand

Klubbens historie – kort fortalt
Sammenstykket af Per F. Henriksen
I 1940 blev orienteringsløb et led i en række danske idrætsforeningers
vintertræning, særligt i roklubber, blandt atletikfolk og blandt skiløbere. Herfra
udsprang en skare idrætsfolk, der dyrkede o-sporten som hovedidræt.
1962.
Erik Andersen
I efteråret modtog major Erik Andersen en opfordring fra
interesserede idrætsfolk til at starte en orienteringsklub
eller terrænsportsforening i Haderslev.
Klubben blev født på Harmonien 3. december. Der var stil
over det dengang. Den stiftende generalforsamling vedtog
love, samt at foreningens navn skulle være ”Haderslev
Terrænsports Forening”, HTF. Første formand var Jørgen
Møller, og der var 31 medlemmer. Kontingent: 24,- kr.
årligt.
Der gennemførtes et 4 kilometer propaganda løb i
Pamhule med 17 deltagere.
Kortene var normalt 1:20.000 eller 1:40.000. Som den
første formand, Jørgen Møller, dengang bemærkede:
”..ikke nytegnede eller reviderede, nej man skulle såmænd være glad, når blot
terræn og kort passede nogenlunde sammen, men hvor var det spændende”
HTF blev medlem af Dansk Orienterings Forbund.
1963.
I maj var der 66 medlemmer.
Regler for klubmesterskaber blev vedtaget. 7-9 kilometer for herrer og 5-6 kilometer
for damerne. Natløb cirka 6 kilometer. 5 opgaver i kortlæsning og 4 opgaver i
afstandsbedømmelse.
Klubmærket blev udvalgt.
16.marts afholdtes natløb. Overtjeneren på Kristiansdal havde udlånt sin stue til
omklædning.
Forslag om en årlig pinsemorgentur til Damende blev nedstemt.
1964.
Kørselspenge til DM – 15 øre/kilometer – blev vedtaget.
HTF lavede 8 kilometer gangprøver med 765 deltagere.
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Forslag om, at HTF love skulle indeholde et krav om et årligt lægetjek blev
nedstemt.
Trykning af klubbladet til 104 medlemmer kostede 40,70 kroner.
Vedtaget at klubben skal føre en scrapbog.
1965.
Klubbladet volder kvaler med trykningen. Bladet udsendes hvert kvartal.
1966.
Klubbladet har fået nyt omslag og flottere kan det ikke fås.
Orienteringsløb kunne for første gang ses på TV.
1967.
Der deltog kun én løber til klubmesterskabet i natløb.
5 års jubilæet blev afholdt på Thomashus Kro.
Haagen E. Larsen deltog i DM. På vejen til stævnet fik han
motorstop. Forsinkelsen på 40 minutter blev lagt til
løbetiden. Haagen blev alligevel nr. 26 ud af 47 deltagere.
1968.
Kai la Cours fineste sportslige resultat var et DM i feltsport i
1958, mens han stadig boede på Sjælland. Han var
klubmester fem år i træk fra 1963-68. Da redaktionen er
udgået for omslag, bliver bladet ikke uddelt i denne måned.

Kai la Cour

1969.
Klubbens første nytegnede o-kort 1.20.000 over Pamhule tages i brug. Kortet er
tegnet af Lillian og Orle Sørensen. I gennemsnit 9,5 løbere pr. træningsløb heraf
halvdelen begyndere.
1971.
HTF’s første Påskeløb (arrangeret sammen med OK West og SOK) med 320
deltagere i Jels skovene, Stursbøl plantage og Pamhule skov.
1971.
HTF har 77 medlemmer.
Modtaget 1000,- kroner fra Haderslev Kommune i anledning af vores DM i
terrænsport.
Kort tegnes over Vojens og Bevtoft plantager.
1972.
10 års jubilæet afholdt på Tørning Kro.
Formanden ønsker sig et klubhus eller et lokale. Der var ikke opbakning til et
klubhus, men til et lokale.
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Samarbejdet med vesttyskerne i fremgang. O-løb i Lübeck.
1973.
Sydjysk Kreds er slået sammen med Fynskredsen til Sydkredsen.
Klubben har udsat et kompas til den, der skaffer flest medlemmer.
1974.
Der er givet tilladelse til 3-4 træningsløb i Østerskoven.
”Klubbladet er ikke af god kvalitet. For dårligt. Indholdet skal være bedre. To sider
er for lidt”.
1975.
Der er anskaffet 25 klubtrøjer til de mest flittige. Kan ikke beholdes, da trøjerne
tilhører HTF.
1976.
Navneskift til HOF blev foreslået, men nedstemt.
St. Hans løbet en god tradition, men bør løbes i Østerskoven.
Familiekontingent blev
vedtaget.
Erling Lundsgaard og Jørn F. Andersen er til militært VM i
1977.
15 års jubilæet afholdt
på Tørning Kro.
På Generalforsamlingen
blev det vedtaget, at
klubbens fremtidig skal
hedde
”Orienteringsklubben
HTF”. Formanden har
udtalt til dagspressen, at
”HTF” er beholdt af
historiske grunde, men
de står ikke for noget
længere. De er blot en
del af navnet”.
Vikingedysten har 301
deltagere.

Østrig i 1982

1978.
Klubben arrangerer for
første gang Påskeløbet
som selvstændig
arrangør.
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Der er vedtaget nye regler for klubmesterskaber.
Skrivemaskine anskaffet. Pris: 200,- kroner.
1979.
HTF har indkøbt en bus til 16.500,- kroner. Skal have nye bremser. Fremstilling af
klubvimpel blev vedtaget.
1980.
Bestyrelsen overvejer et klubhus. Skal placeres på stadionområdet, da 45 % af
medlemmerne er bosiddende i Haderslev. HTF har modtaget 5000,- kroner til
korttegning.
1981.
Ønsket om et klubhus blev nedstemt.
Den nye klubdragt bliver naturgrøn med hvide striber.
HTF opnår sit hidtil højeste medlemstal: 202 medlemmer og der deltager 366 i
Vikingedysten.
1982.
20 års jubilæet blev afholdt på Sommersted Hotel.
Klubben ønsker nu et klubhus i fællesskab med andre foreninger.
En klubtur til Friskus i Sverige blev vedtaget.

Og klubtur blev der til Varberg i 1983 i den astmatiske bus. Voksne (sådan da): Jørn Andersen, Flemming Andersen,
Jan Thiesen, Søren Kjær, Jørgen Thingvad. Unge (find selv): Niels Thingvad, Claus Jacobsen, Majbritt Hansen,
Jeanette Andersen, Lisbeth Andersen
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Der gennemføres 41 træningsløb.
Jørn Andersen, Jønne, vinder klubmesterskabet for 7. år i træk.
1983.
Kirsten Pugh er klubbens første kvindelige korttegner.
Der fremstilles en HTF folder.
Dammen rundt gennemføres for første gang med 49 deltagere.
1984.
Samarbejdet med ornitologerne vanskeligt, da kun formanden
må få at vide, hvor de forskellige reder og fugle har deres
tilholdssted.
HTF arrangerer Påskeløbet med 2116 tilmeldte.
1985.
Der blev solgt 1100 o-kort til spejderne i forbindelse med ”Blå
sommer 1985”.
Tilskud til kørsel til træningsløb med 10 øre pr. kilometer blev
vedtaget.
Kirsten Pugh

1986.
10 års jubilæum for Vikingedysten. HTF bussen solgt for 1000,kroner. Klubben overvejer at købe EDB udstyr. Keld B. Nielsen,
Henry Jakobsen og Ove Kaj Frederiksen – nu alle tre udnævnt
til æresmedlemmer – vinder sølv i DM i stafet.

1987.
25 års jubilæumsfest med faneindvielse afholdt på Hammelev Forsamlingshus 21.
november. Klubben har 135 medlemmer.
1993.
For første gang anvendes elektronisk klipning ved et træningsløb.
1995.
I 1995 gik vi helt til tops i Harrildhede og vandt GULD for klubhold, hvor vi slog
både PAN og Farum. Vi blev efterfølgende modtaget af Borgmester Karen From på
Rådhuset. Vores nuværende borgmester, Jens Chr. Gjesing, var aktiv deltager på
vores hold!
1996.
Første vikingedyst med kortdistance fredag aften.
1998.
Guri Alm vinder bronze i DM-lang.

16

1999.
3. december. OK-HTF blev som idrætsgren særdeles hårdt ramt af orkanen
”ADAM” den 3. december 1999.
Selvom statsskovdistrikterne og skovejerne snart blev færdige med at rydde op
efter orkanen og har plantet nyt, ville der gå i hvert fald 10-15 år inden skovene
igen begyndte at ligne det de gjorde før den voldsomme og ødelæggende storm.
2006.
Et længe næret ønske går i opfyldelse: HTF får endelig en ny mere tidssvarende
hjemmeside til afløsning
af den gamle.
2007.
Maja Alm og Steffen Alm
vinder dobbelt GULD i
DM i natløb i
Holstenshusskovene ved
Fåborg og ved DM-sprint
ved motorcrossbanen i
Kolding. HTF har fået en
hovedsponsor: Klubben
har underskrevet en
sponsorkontrakt med
”FRØS HERREDS
Sparekasse”, som giver
klubben et godt tilskud til
den daglige drift, hvor vi
til gengæld skal være
med til at promovere
pengeinstituttet!
De sidste 5 år…
… er i frisk erinding. Vi har afholdt endnu et påskeløb, Maja Alm har fortsat sin
flotte serie af resultater og ligger nu i verdenseliten, Camilla Bevensee banker på i
toppen af den danske elite. Vi har stadig ikke fået et klubhus, men der kommer
rigtig mange til træningsløbene, og klubben er landets syvendestørste. Som alle
andre klubber så vi gerne mange nye unge løbere, men til gengæld har vi mange
ressourcestærke pensionister der tager slæbet, f.eks. med korttegning. I et portræt
af klubben i forbundsbladet fra 2004 blev formanden spurgt: ”Så vi gør som vi
plejer?” Jønne svarede: ”Det kan man godt sige. Men det er jo heller ikke så lidt!”
Bladets kommentar til den ytring var at ”…det kan han have ret i. Der er faktisk
masser af gang i OK HTF.”
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Samarbejdsmøde hjemme hos Edith og Mogens

Det gode naboskab
Af Jens Andersen
Når naboer strides, kan der komme grueligt meget dårligt ud af det, som i
"Naboerne", filmen af bl.a. Leif Panduro, som er næsten lige så gammel som OK
HTF. Har man derimod et godt naboskab, kan der komme uendeligt meget godt ud
af det, som man kan erfare af dette indlæg.
OK HTF Haderslev ligger i et smørhul i bunden af Haderslev Fjord om ikke midt i,
så i hvert fald fast forankret i den sønderjyske muld. Her er vi omgivet af
orienteringsklubber i syd, vest og nord - ja, også i øst, men det er på Fyn, så det
tæller ikke rigtig med.
I det sønderjyske er det Aabenraa IG og Sønderborg OK, der er vore fremmeste
samarbejdspartnere. Mod vest har vi den lille, men stolte klub, Ribe OK og nord for
Haderslev ligger Kolding OK, der både er imod os (rent sportsligt), men også med
os. Sådan er det ofte: Frænde er frænde værst!
Men lad os gå tilbage i tiden: Allerede i 1965 står H.T.F som arrangør for
terrænsportsmærkeløb den 20. marts, og samme år inviteres til træningsløb i
Hytterkobbel den 11. april. Den gang måtte man nøjes med to baner på
henholdsvis 5 og 8 km. En af de involverede klubber savnede dog i nogen grad en
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resultatliste, og det gav anledning til dette lidt skarpe indlæg i SOK's klubblad,
hvorfra der citeres: "Vi har desværre ikke modtaget nogen resultatliste, men kan
nøjes med at bringe et citat fra en lokal avis dagen efter: "DET BLEV SOM
VENTET EN STOR SEJR FOR H.T.F., hvor mange af de mest rutinerede løbere..."
(kommentarer overflødige)" Ja, et citat i et citat, det stiller store krav til læseren,
men bemærk det i parentesen! De var muligvis ikke enige i den udlægning nede i
Sønderborg.
Senere, i 1969, kunne HTF indbyde til åbent løb i Pamhule Skov på nytegnet kort,
og dette blev der taget vel imod af en desværre ikke særlig talstærk skare fra bl.a.
SOK. Da kortet var tegnet i 1:15 000 gav det anledning til bom undervejs, fordi man
var vant til større målestoksforhold, men deltageren fra SOK, som omtaler løbet i
deres klubblad, har dog set lyset, og vi må give ham inderligt ret i én ting:
"Pamhuleskoven og kortene vil fremover byde mange o-løbere på mange glæder
og megen masen." Det kan ikke siges mere rigtigt. Vi lader billedet for det indre blik
stå et øjeblik.
I 1971 arrangerer de tre klubber, WEST, SOK og HTF sammen årets Påskeløb,
hvilket helt naturligt sætter det gode naboskab på en prøve. Løbet blev dog af
deltagerne modtaget med stor tilfredshed, så her gik der givetvis ikke skår i

Sønderjysk hygge inden det går løs med natløb i Revsø
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naboskabet. Men frænde er jo frænde værst. I 1966 har AaIG set dagens lys og
senere, i 1970, indstiftes Klubmatchen, hvori HTF deltager for første gang i 1974.
Det bliver starten på en kamp om trofæ og håneret, og hvor resultaterne er gået
både den ene og den anden vej i tidens løb. Det er ikke noget vi behøver at dvæle
ved. Sådan ER det bare. Samarbejdet om Påskeløbet mellem alle sønderjyske
klubber gentages for øvrigt i 1997.
Skal der løbes succesrige o-løb, kræver det træning, hvilket kræver træningsløb,
hvilket kræver banelæggere og en masse slid i skoven. Derfor er det oplagt at
koordinere indsatsen, at samle kræfterne eller skal vi bare sige: At samarbejde. I
mange år har de sønderjyske klubber lavet en fælles terminsliste, både hvad angår
træningsløb og åbne løb i landsdelen. Der planlægges for et halvt år af gangen, og
alle løb listes op i klubbernes klubblade og på hjemmesiderne. I de seneste år har
de tre klubber cementeret samarbejdet på den led, at der ikke gensidigt opkræves
betaling for kort ved træningsløb. De halvårlige planlægningsmøder holdes altid
hos Edith og Mogens Thomsen i Åbenrå, hvor der også er eftersnak vedrørende
overståede arrangementer. Efterfulgt af æblekage. Eller kringle. Gæstfriheden
kender ingen grænser.
Samarbejdet omkring træningsløb er en stor gevinst for vore klubber, og i HTF
"sparer" vi omtrent at lægge et løb i hvert måned, eller 12 om året, om man vil.
Samtidig kan vi stadig tilbyde vores medlemmer gode orienteringsløb hver eneste
uge året rundt. Her får vi tillige hjælp af vores gode nabo i vest, Ribe OK, som
gerne kommer til vores træningsløb, men som så sandelig også påtager sig at
være banelæggere, med alt hvad dertil hører. Ribe OK opstod som klub i 1984.
HTF afgav området Nørbæk-Varming til Ribe OK i 1986, og klubberne deltog
sammen i den tidligere divisionsturnering, Klub-Cup. Dette lod sig ikke længere
Medaljetagere i SM-lang 2008
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gøre, da HTF i den nuværende divisionsturnering kom til at løbe i 1. division. Men
det gode naboskab, det består fortsat.
Orienteringsløb kræver ikke bare banelæggere, men selvfølgelig først og fremmest
kort. Korttegning er en vigtig del af orienteringssportens virke, og her kan man i høj
grad glæde sig over gode naboers indsats. Kolding OK's medlem, Klaus Staugård,
har barslet med flere kort til HTF's samling, og her holder vi os jo heller ikke selv
tilbage. Efter at orkanen i 1999 havde væltet de skove, som skulle benyttes til
HTF's Påskeløb i 2000, tilbød formand Jønne at tegne kort i Frøslev Plantage, som
stadig var brugbar, og kortet blev senere til gavn og glæde for AaIG.
Efter at have kørt lidt på vågeblus i nogle år, kom der igen gang i natløbene.
Sammen med Kolding OK samt GORM og senest også Melfar har HTF siden 2009
arrangeret den nu årligt tilbagevendende Natcup Syd, der er en natløbsturnering
gående over fire aftener i årets første, mørke måneder.
Hver klub afholder en afdeling. Der er fællesstart, og efter løbene er der mulighed
for lidt at spise og hyggeligt samvær naboklubberne imellem.
Som et par små parenteser mellem alle disse "rigtige" orienteringsklubber skal for
god ordens skyld også nævnes de to militære naboer, Haderslev Garnisons
Idrætsforening, HAGI og Idrætsforeningen på Flyvestation Skrydstrup, IFS. Ser
man tilbage, startedes mange orienteringsklubber af ansatte fra Forsvaret, og
mange udøvere har trådt deres første orienteringssko under rekruttiden. Det gælder
også for HTF. De to tjenestesteder har gennem tiderne været flittige brugere af
HTF's kortmateriale, hvilket har givet mange gode timers FUT (fysisk uddannelse
og træning) ude i landsdelens skove. Med indførelsen af de digitale kort, gik man
over til at købe sig til kortfiler. Det gav kvaliteten et betydeligt løft. For at kortene
kunne bruges igen og igen, løb man tidligere med kortet i en plastpose med
postforløbet tegnet med spritpen uden på posen. Der kunne godt forsvinde en hel
del poster undervejs, især hvis det var regnvejr. Brugen af digitale kortfiler betyder
også, at HTF's medlemmer kan nyde godt af de løb, som HAGI og IFS laver.
Banerne lægges simpelthen ud på klubbens hjemmeside, hvorfra man let kan
printe dem ud.
Det sidste afsnit er atter et eksempel på en fin og fornuftig måde, hvor det gode
samarbejde naboer imellem går i ring til gavn og glæde for alle involverede.
Englænderne siger: "Good fences make good neighbors" (Gode hegn giver gode
naboer). Det kunne også være: Gode aftaler giver gode relationer. Det gode
naboskab skal plejes og holdes ved lige med gensidig respekt, og det vil HTF altid
være medvirkende til.
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Maja – i en klasse for sig selv
Af Søren Kjær
Da Maja Alm var 11, vandt
hun DM i sin klasse for første
gang, og siden er det jo gået
slag i slag. De flotte resultater
fortsatte da Maja blev
teenager. Men det var ikke
noget hun gjorde et videre
målrettet arbejde for at opnå,
fortæller far Steffen. ”Hun
levede et almindeligt
teenagerliv med fester og
ballade og det hele.
Træningen tog hun ikke
særligt seriøst på, hverken
mængde eller kvalitet. Det
varede også noget før
forbundet begyndte at
interessere sig for hende.
Rødekro er jo langt væk fra
hovedstaden!”

Maja med VM-sølvmedaljen

Måske kunne hun have lagt orienteringsløbet på hylden, som det ofte sker for
orienteringspiger i teenagealderen. Ved en landsholdssamling fortalte
juniorlandstræner Lars Lindstrøm hvad der skal til og hvad der skal ofres hvis man
vil være rigtig god. Han lagde ikke fingrene imellem, og det gav noget at tænke
over. Men Maja valgte tilværelsen som eliteløber.
Derfor flyttede hun fra Sønderjylland til Sjælland i gymnasietiden. Det blev til fire år
på idrætsgymnasium med andre Team Danmark-elever. Den målrettede træning
gav bonus orienteringsteknisk og fysisk. Hun fik ros af Lars Lindstrøm i et portræt i
forbundsbladet: ”Maja er modnet meget efter hun er flyttet til Sjælland. Hun er
særdeles bevidst om hvad det kræver at løbe på eliteplan, og hun er i balance med
sig selv. Hun er udadvendt og åben – en rigtig god kammerat for de andre løbere
med overskud til at glæde sig over andres gode resultater. Men i konkurrence er
det selvfølgelig en anden sag! Da er hun en rigtig vindertype som aldrig giver sig.”
Resultaterne lod ikke vente på sig – bl.a. vandt hun i 2007 bronze til junior-VM i
sprint, sejr i D20 elite i O-ringen, og sejr i junior-NM, sølv i stafet til junior-VM i 2008
– og udviklingen er fortsat siden hun blev senior. Først satte hun sig på et utal af
senior-DM’er – se oversigt andetsteds i skriftet – og internationalt begyndte hun
også at gøre sig gældende. Hun blev inviteret til at være med på den svenske klub
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Ulricehamns elitedamehold, hvor hun løb
sammen med bl.a. Simone NiggliLüders, hvilket var meget lærerigt.

Juleløb 2009

Efter et træningsophold i New Zealand i
2010 var formen helt i top, og 30. maj tog
Maja bronze ved EM i sprint – første
medalje til dansk kvinde ved
internationalt mesterskab siden 1983. At
veninden Signe Søes få dage senere
overtrumfede ved at tage sølv på
middeldistancen, forklejner bestemt ikke
Majas præstation. Og hun var selv
meget glad for resultatet: ”Havde folk
spurgt mig inden hvad jeg forventede
mig af dette EM, havde jeg svaret en
Top 15 placering, måske en Top 10, hvis
det gik rigtigt godt. Podiet turde jeg slet
ikke drømme om. At jeg så kommer hjem
med en bronzemedalje i bagagen er helt
utroligt.”

Det er klart at sigtekornet så var indstillet på VM . I VM 2011 fik Maja en 4. plads i
sprint, en 6. plads i mellem og en 5. plads i stafet sammen med Ida Bobach og
Signe Klinting. Maja blev sammenlagt nr. 5 ved
World-cup. Og i 2012 kom kronen på værket:
den første VM-medalje. Af sølv. I øjeblikket
ligger Maja nr. 8 på verdensranglisten.
Maja læser til tandlæge i Århus i øjeblikket, og
studiet går planmæssigt. Planen er at blive
færdig stort set på normeret tid. ”Jeg træner om
morgenen og er så på Tandlægehøjskolen fra kl.
10 til ud på eftermiddagen,” fortæller hun. ”Og så
skal der trænes igen – inden det bliver mørkt.
Men om aftenen holder jeg fri, og jeg synes selv
at jeg får plads til et normalt liv med andet end
studier og træning.” Fra næste år regner Maja
dog med at det bliver muligt for hende at studere
på nedsat tid.
Maja er stadig lige sulten efter sport på topplan.
”Selv om der er to skridt længere op ad
præmieskamlen endnu, synes jeg at jeg er
kommet så vidt jeg kan i sprint. Det næste par år
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vil jeg prøve at blive bedre i skovorientering på de længere distancer. Og jo, jeg ser
stadig mig selv som eliteløber om fem år. ”
Nu løber Maja for Pan til internationale stævner. Der er et godt træningsmiljø. ”Men
jeg holder fast i HTF. Det er den klub jeg har været i hele tiden, og det er den klub
hvor jeg kender alle og føler mig hjemme. Kontakten til HTF er vigtig for mig!”
Vi er også rigtig glade for at have Maja i klubben.

Påskeløbene

Den seje bakke er en
klassiker på Rømø

Af Jørn Andersen
Disse har HTF været med til at arrangere i 1970 - 1978 1984 - 1992 - 1997 - 2000 - 2006 og 2012 - i 1999
arrangerede vi også Dansk 3-dages med 1400 deltagere som blev sidste gang dette blev arrangeret inden for
forbundet.
Personlig har jeg været en del af stævneledelsen fra 1978 påskeløbet i 1978 husker jeg bedst for, at første etape blev
afviklet i Årtoft Plantage syd for Åbenrå, hvor vi parkerede
på motorvejen, som ikke var åbnet og ved sidste etape i
Stursbøl fik gæsterne rigtig langt at gå til start, fordi der var
kommet en ½ meter sne og de måtte derfor kantparkere på
Mølby-Jels-vejen i stedet for en mark ved siden af start. I
1984 løb vi i Lindet - Stensbæk og Pamhule, hvor vi igen
parkerede på motorvejen ved Kristiansdal ved sidste etape i
Pamhule inden motorvejen blev indviet her. I 1992
arrangerede vi 1. etape på Rømø - 2. etape i Gram
Storskov og sidste etape i Pamhule. Her huskede jeg især,
at bondemanden, hvor vi havde aftalt parkering havde
pløjet marken op lige før påsken, men han havde heldigvis
en anden mark et stykke derfra, at tilbyde. Ved sidste etape
i Pamhule parkerede de på ridebanen i Hammelev, således
det var et godt stykke vej at gå til stævnepladsen ved
Kristiansdal og regnen stod bare ned i stænger hele dagen.
Ved stævnet her løb den legendariske eliteløber Thomas
Jensen ( Odense) ind i en vred mark ejer, som stjal kortet
fra Thomas - endda inde i statsskoven - dette blev hans
klubkammerat Kim Kongsted fra Odense for meget, da han
kom forbi, hvorefter han tog kortet fra bondemanden igen.
Vi blev politianmeldt for episoden - derfor blev jeg afhentet
af politiet og taget med ud til bondemanden for at mægle efter avisomtale JV af episoden m.v. fik vi sympati fra
øvrige naboer og ikke mindst ham som havde forpagtet
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Jagtstart i påsken

marken, hvor der blev "kantløbet" og egentlig var det jo også forpagteren, som
havde ansvaret i forhold til at betræde marken!
Det var iøvrigt også ved dette påskeløb, at jeg fik min Toyota kvadret, da Steffen
Alm i den store lastbil til speakning fejlbedømte mig i svinget ved Kristiansdal, hvor
jeg holdt stille!
I 2006 afholdte vi for første gang alle 3 etaper af påske løbene på Rømø, hvor vi
efterfølgende fik en lodsejer på nakken, selv om vedkommende havde givet os
tilladelse til løbene - desværre fik han nogle kammerater med på "vand-vognen"!
Men her i jubilæumsåret 2012, hvor vi afviklede et meget vellykket påskeløb igen
på Rømø, var alt heldigvis igen "fred og idyl" på den dejlige ø Rømø og dejligt at
føle tilgivelse, således vi igen kan tilbyde vore gæster udfordringer på private
arealer, som der en overgang var forbudt, at betræde! Vi fik af vide af lodsejerne
ved vores påskeløb i år, at vi var mere end VELKOMMEN igen på Rømø snarest!
Min familie og jeg blev tilbudt et hus at bo i på Rømø under hele påskestævnet af
den største lodsejer vi lånte areal af på øen, hvor både manden og konen går på
jagt ligesom min egen passion!
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Haagen – medaljesluger på over 80
Af Søren Kjær
Haagen E. Larsen har været med i klubben
lige siden starten, og han var også en af de
skrappe dengang. Desuden var han formand
fra 1969-1972, så han tog virkelig sin tørn.
Siden er det blevet til et utal af gode resultater,
med hold-DM i feltsport i 1972 og 1974 som
toppen af kransekagen. Og henover årene er
det blevet til en hulens masse andre medaljer i
DM, KM og JFM.
Og nu er Haagen så 82 år gammel.
Aktivitetsniveauet er stadig lige så højt som det
har været hele tiden. I jubilæumsskriftet for 10
år siden blev han interviewet sammen med O.
Haagen som 42-årig…
K. Frederiksen, Henry Jacobsen og Hans
Jacob Jacobsen, som allerede da var klubbens
ældste, og alle still going strong. Man kan også være heldig at møde de tre andre i
skoven i dag, men jeg fornærmer nok ingen af dem ved at fremhæve Haagen for
stadig at klø på med krum hals, stille op til masser af åbne stævner og hente
masser af medaljer. I løbet af de sidste år er det blevet til mange gode resultater for
Haagen. I år er han blevet JF-mester og vinder i Vikingedysten, i 2011 blev det til
bronze i JF-mesterskabet, og i 2010 vandt han sølv i DM-ultralang.
Så hvad er hans hemmelighed? Jeg ringede og spurgte om han aldrig mærkede
alderen trykke.
”Jo da, det er da klart,” fortæller Haagen. ”Det går ikke så hurtigt som det har gået.
Og sidste år faldt jeg og slog mig slemt ved et løb i Bistrup. Jeg røg ned ad en
skrænt, prøvede at lave et rullefald, men fik alligevel et ordentligt gok i ryggen. Det
har jeg gået til alle mulige behandlinger for siden, og nu er det bedre, men stiv i
skulderen er jeg stadig.
”Jeg elsker at komme ud i skoven – det er det bedste. Jeg tager til alle de
træningsløb jeg overhovedet kan, og så løber jeg en tur derudover måske en eller
to gange om ugen når vejret indbyder til det. Heldigvis har jeg aldrig haft
belastningsskader. Så jeg bliver ved så længe jeg kan – lysten og viljen er der
stadig!”
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Så der er åbenbart ikke nogen hemmelig opskrift
på hvordan man kan blive ved og ved. Det er vist
et spørgsmål om indstilling. Haagen er stadig
ung – i hvert fald mellem ørerne. Da han blev 80,
bemærkede vi i bladet at han faktisk lignede sig
selv fuldstændig som for 40 år siden. Der var
måske bare lidt med håret. Billedet her er fra i
sommer, og det er tydeligt at det stadig passer:
Haagen er af de stedsegrønne. Det er nok de
færreste man kan sige det om.

Portræt af Camilla
Bevensee

…Haagen i år

Af Per F. Henriksen

Camilla er blevet vores anden guldfugl i klubben. Hun har kun løbet orienteringsløb
i få år, men har hørt til de bedste i sin årgang siden DM-bronzemedaljen i D13-14
på Rømø i 2008.
Camilla er en sød og frisk dansk pige, der går på Marselisborg Gymnasium i Århus.
Et helt almindeligt gymnasium, men som har en studieretning, der er Team
Danmark støttet, og hvor man tager et 3-årigt gymnasieforløb over 4 år, for at få tid
til træning.
Camilla er født 1994 i Seden ved
Odense. Camilla flyttede til Hviding i
2000 og begyndte på Vadehavsskolen,
hvor hun kom i klasse med Marie Baden
Bertelsen. Maries familie tog Camilla med
til hendes første orienteringsløb, der var
på Rømø i sommeren 2005.
Camilla træner med OK PAN, men også
en hel del med elitecenteret, der holder til
i området.
Camilla træner rigtig meget på en
gennemsnitlig uge:
Mandag til torsdag er der træning to
gange om dagen, herunder
styrketræning,
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crosstrainer/aquajogging/kondicykel,
forskellige slags løb, intervaltræning
og orienteringsteknik.
Fredag: Fri eller 1 times Yoga ved
instruktør.
Lørdag: Konkurrence eller
træningslejr. Ellers terræn/bakketur
med/uden kort. Tid: 1 time og 30
minutters tungt løb.
Søndag: Konkurrence eller
træningslejr. Ellers:
Morgen: Stabiliserende styrketræning.
Tid: 30 minutters styrke.
Eftermiddag: Intervaller på
crosstrainer/aquajogging/kondicykel.
Camilla løber for HTF, så ofte hun
kan, og er altid et smilende frisk pust,
selvom hun nok nogle gange har stået
lidt i skyggen af Maja.
I begyndelsen af 2010 blev Camilla valgt som ”Årets ungdomsløber” i HTF.
Formanden oplæste følgende begrundelse herfor:
”Der var ingen tvivl om valget til Årets ungdomsløber 2009. Årets ungdomsløber er
netop udtaget permanent til U16 for resten af 2010, og sammen med en masse
andre flotte placeringer har hun formået at udvikle sig markant i orienteringssporten
på få år. Som bekendt er orienteringssporten en typisk familiesport, men her har
Årets Ungdomsløber klaret sig stærkt på egen hånd, hvilket viser en stor
entusiasme og vilje. Derudover er Årets Ungdomsløber en person, som altid er
åben, aktiv og i godt humør – en rigtig humørbombe!
Camilla vandt i 2008 bronze til DM-lang. I 2009 blev det til kredsmesterskab og
kredsungdomspokal.
Camilla blev udtaget til U16-landsholdet i 2009, og i 2010 skete udviklingen med
stormskridt. I en og samme weekend i april vandt Camilla to DM-medaljer. Den ene
var af bronze og blev vundet i sprint i terrænet omkring Nyborg Slot – den anden
var af sølv og blev vundet ved DM-Ultralang i Krengerup dagen efter.
Camilla vandt også sin klasse ved KUM i 2010 – men toppen af kransekagen var
måske den bronzemedalje i stafet ved Ungdoms-EM, som hun vandt 2. juni også i
2010.
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Camillas flotte resultater medførte, at træneren Michael Sørensen udtog Camilla
Bevensee permanent til U-16 landsholdet i 2010.
I foråret 2011 vandt Camilla bronze i DM sprint, juniorklassen og fastslog hermed
sin position, som en af de bedste unge. Camilla tabte sekunder i starten, men
genvandt roen:
”Jeg tabte faktisk et halvt minut på et bom allerede til post 1, og hverken post 2
eller 3 ramte jeg rent. Men jeg genvandt roen og troen på at det kunne lade sig
gøre, løb mere fejlfrit resten af banen igennem, og det var nok min løbestyrke der
gjorde at jeg alligevel kunne komme ind på tredjepladsen. Så ud over medaljen –
som jeg er meget glad for – er jeg tilfreds med løbet på den måde at jeg ikke lod
mig hyle ud af den over de indledende fejl.”
Camilla blev senere på året udtaget til Junior European cup i Østrig, men døjede
dette år med skader, som hun dog nu heldigvis er kvit.
I starten af 2012 modtog Camilla Bevensee fra Haderslev Elitesport via HTF kr.
10.000, som tilskud til hendes træningslejre og forberedelser til bl.a. junior-VM.
Fremgangen fortsatte med GULD ved JFM-sprint i juni 2012.
Ved DM-lang i september 2012 vandt Camilla bronze i D 17-18 år. Godt gået.
Også i 2012 blev Camilla udtaget til Junior European Cup i St. Moritz, Schweiz
denne gang henlagt til oktober.
Sprintmedaljen i 2010

Camilla fortæller, at hun efter
gymnasiet skal have et friår, hvor hun
skal ud og rejse og træne nogle rigtigt
fede steder! Herefter skal Camilla på
universitetet og studere. Hvilket er ikke
helt fastlagt endnu.
På det sportslige plan er det Camillas
ambition at være skadefri og at kunne
træne kontinuerligt. Det mål er hun
godt i gang med, og det arbejder hun
med hen over vinteren. Camilla har for
2013 det mål at kvalificere sig til JWOC
i Tjekkiet, og at komme med i alle Afinalerne dernede. Men det største mål
ligger i 2014, hvor hun har en ambition
om at stå på podiet til JWOC i
Bulgarien. De andre mål er derfor skridt
på vejen mod 2014.
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Camillas største drøm inden for orienteringssporten er at tage medalje til et senior
WM. Måske bliver Camillas drømme endnu større i takt med, at hun udvikler sig
som orienteringsløber og person. Hvem ved?
Som sidste nyt vandt Camilla i november 2012 juniorranglistesprinten i Hillerød.

Det var et lykkeligt indfald man fik i 1977: Når nu hele Jelsegnen var på benene for
at sætte det første vikingespil i gang, hvorfor så ikke også lave et o-løb over flere
dage? Måske lidt risikabelt i årets store feriemåned, men med vikingespillet som
ekstra trækplaster kunne det måske lade sig gøre at hive et tilstrækkeligt stort antal
o-løbsfamilier til Sønderjylland til at det lige kunne løbe rundt. Og det fik
initiativtagerne i den grad ret i! Vikingedysten har været et sikkert hit lige siden,
også i den grad at det nok snarere har været Vikingedysten der har skaffet ekstra
tilskuere til årets vikingespil. Der er o-løbere nok i Danmark at tage af i juli til at det
kan løbe rundt med etapeløb både her i Sønderjylland, i Vestjylland og i Skagen.
Bent Petersen fortæller om starten:

Vikingedysten
Af Bent Petersen
I anledning af HTF´s 50 års jubilæum
er jeg blevet opfordret til at skrive et
indlæg om baggrunden for starten af
Vikingedysten.
Nu er der jo igennem årene blevet
skrevet en hel del om denne, senest
har Klaus Staugaard haft et
udmærket indlæg i klubbladet i 2011 men jeg vil prøve om jeg kan bidrage
med noget historisk nyt, selvom det
efterhånden er mange år siden vi
startede.
Hvad var årsagen til starten af det der
senere skulle blive til vikingedysten
og som i 2012 blev gennemført for 37
gang?
Svaret er det o-kort der hedder Jels
Skovene!
Bent Petersen

Jeg har boet i Jels siden 1973 (været
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medlem af HTF siden 1968 - løb mit første åbne løb i 1961
på Sjælland som medlem af Næstved orienteringsklub). I
foråret/sommeren 1976 begyndte Jørn (Jønne) og jeg at gå i
gang med rekognosceringen af skovene omkring Jels
Midtsø - Klaskerøj og Barsbøl skovene - med henblik på at
tegne et o-kort over området.
I takt med at rekognosceringen skred frem, blev forskellige
udgaver af kortet afprøvet, idet HTF i samarbejde med Jels
Roklub arrangerede nogle træningsløb med start fra Jels
Voldsted. I forbindelse med disse arrangementer blev vi
hurtigt enige om at kalde det samlede skovområde, som
kortet skulle dække for Jels Skovene - det lød mere enkelt (selvom Jels Skov er noget andet).
Vi drøftede også, om vi skulle lave et eller andet
arrangement i forbindelse med ibrugtagning af kortet.

Anker Andersen gi’r den
hele armen ved
præmieoverrækkelsen

Sideløbende med ovennævnte skete der også andre
aktiviteter i Jels - idet den lokale turistforening var blevet
opfordret til at bruge den eksisterende friluftsscene (bygget
omkring 1952 som et beskæftigelsesprojekt) til at spille vikingespil på. Jeg blev selv
involveret i vikingespillet i slutningen af 1976, idet jeg havde sagt ja til at lave
rekvisitter (vikingehjelme, lurer m.m.).
I samarbejde med Anker Andersen, der var PR chef for vikingespillet (og
efterhånden helt bidt af at løbe orienteringsløb) blev Jørn og jeg enige om, at vi
selvfølgelig skulle kombinere et orienteringsløb med vikingespil, og at det skulle
være et 2 dages arrangement - så vi kunne dyrke orienteringssporten, men også
det sociale samvær - ikke mindst set med vikingespillets øjne - trække tilskuere til
vikingespillet.
Det betød at Jørn og jeg fik
travlt med at færdiggøre o kortet - Jørn rekognoscerede
og jeg rentegnede - men vi
nåede det, og den første
udgave af Vikingedysten løb
af stablen den 8-9. juli 1977,
hvor lørdagens løb netop
foregik i Jels Skovene med
start fra Jels Voldsted og
søndagens løb i Stursbøl
plantage. Vi var 4 til at klare
start og mål (Jørn, Ingerlise,
Else og Bent) 2 ved start og

Klaus Staugaard giftede sig med Bente,
og så løb de Vikingedyst samme dag
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2 ved mål. I år var vi vel ca.
10 gange så mange.
Stævnecentret var
idrætsforeningens klubhus
(det var før vi fik bygget
idrætshal), fordi der her var
cafeteria samt
omklædningsfaciliteter senere er det blevet skolen,
der er stævnecenter.
Som noget specielt for Vikingedysten vedtog vi, at lørdagens løb skulle være et
traditionelt o-løb, men at søndagens løb skulle være en Mix stafet, hvor vi som
arrangører satte holdene - 3 personers hold med en blanding af unge/ældre,
damer/herrer - baseret på lørdagens resultater. Mix stafetten varede dog kun de
første 3 år, da der allerede i 1979 var mere end 200 deltagere og det derfor ville
tage for lang tid for arrangørerne at sætte holdene - det skulle jo ske lørdag
samtidig med arrangørerne både skulle nå at se vikingespil samt være i Valhal (det
var før det blev almindeligt
med brugen af EDB).
En stævneleder kan også godt passe toiletterne

Præmierne var de første år
bl.a. billetter til vikingespillet
lørdag aften, men det viste
sig at være en dårlig ide, da
mange af deltagerne havde
besluttet at se vikingespillet
på andre tidspunkter. Derfor
synes jeg at traditionen, som
den er nu, hvor man hygger
sig på skolen og de der har
lyst kan på eget initiativ se
Vikingespil og deltage i
Valhal og arrangørerne kan
se spillet i fællesskab på et
senere tidspunkt, er bedre.
En ting, som er blevet
bevaret helt fra den første
Vikingedyst, er
placeringspræmierne. Jeg
husker endnu, at der et af de
første år var en H 40 løber
der næsten fik et chok, da
han fik præmie - han var
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blevet nr. 30!
Vandrepræmierne - en
vikingeøkse og et
vikingesværd samt
senere en vikingehjelm er ligeledes bevaret.
Af oplevelser de første
år, er der speciel en
episode jeg husker fra
1979, hvor jeg var
stævneleder. Her deltog i
alt 222 løbere heriblandt en busfuld fra
Finland (det med fuld
skulle tages
bogstaveligt).

Ove Brix gør klar til præmieoverrækkelse. Der gik kvier på marken til dagen før løbet.

Jeg blev på arbejdet ringet op af politiet i Haderslev dagen før lørdagens løb - de
havde torsdag aften måtte hente en fuld finne ved vikingespillet - og han påstod i
sin brandert, at han skulle løbe orienteringsløb i Jels i den kommende week-end!
Jeg fik hans navn og checkede med deltager listen, men der var ingen af det navn,
men politiet insisterede, idet han havde forklaret på en meget dårligt
svensk/engelsk, at han skulle løbe i en andens navn og det navn havde jeg. Så
politiet kørte ham til Jels og læssede ham af hos os - Else var heldigvis hjemme og
vidste, at der boede
en svensk/finne i Jels
og som var
behjælpelig.
Historien om vores
finne var, at han var
blevet agterudsejlet i
Gøteborg, men vidste
hvor i Danmark oløbet skulle finde,
ikke hvor de skulle
campere - det skulle
de i øvrigt i
Middelfart, det var
som de sagde, ikke
så langt fra Jels(!).
Om lørdagen kunne
de så genforenes og
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de der kom med bussen var yderst overrasket over at finde ham hos os.
Jeg slutter med at ønske HTF til lykke med de 50 og hvad Vikingedysten angår vil
jeg håbe, at det håndslag vi gav hinanden i 1977 om at HTF´s Vikingedyst må vare
lige så længe som Vikingespillet i Jels - står ved magt!

Mathias, Randi, Martin, Louis og Tobias

HTF ’s 50 års Jubilæum - 10 år med
ungdomstræning.
Af Jette Honoré Jensen
Vi deltog i vores første U1 kursus i Rødekro efter kraftig/ insisterende opfordring fra
Guri Alm, der jo selv havde Maja og Lasse. Daniel var dengang 10 år, Maja ca.
11år, Lasse 9 år og Marie 8 år. Med var også Kenneth og Dorthe Mathiasen,
søstrene Tanja og Tina Berg og Mette Gregersen. Det har siden givet rigtigt mange
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Skolernes Motionsdag – børnene
er klar til at tage Dyrehaven i
besiddelse

oplevelser, først som deltager, men hurtigt endte vi også i træner-rollen pga. Jens
Peders fortid som FUT-instruktør i Forsvaret - samt en passende mængde børn i
den aktive alder. Jeg nævner i flæng: Sommerlejr i Sverige med Louis i maven,
ungdomstræning i Fredericia ved Fros klubhus. Steffen Alm og mange skøre ideer,
campingvogn og entusiasme. Ballonudsættelse i sø ved Lessebo i Sverige. Siden
Anne og Marie Baden Bertelsen og deres forældre, Arne og
Ingelise. Mange spændende og entusiastiske mennesker i
Sydkredsen: Birgitte og Bent Mikkelsen, Ethna og Søren
Klingenberg og deres børn, Eva og Anette fra Svendborg,
HNIE Himmelbjergegnens Efterskole, Ove Gasbjerg, en
verden, et netværk, som gør verden et interessant sted at
være.
Tiden med Maja Vonsild Jørgensen og Daniel H. J. som
ungdomstrænere ca. 2007,2008,2009: klubbens første
lønnede trænere. Selv om HTF traditionelt er en
sparsommelig klub, blev Daniel og Maja i 2008 antaget som
klubbens første lønnede trænere. Skattelovgivningen giver
mulighed for at betale for frimærker og brug af hjemme-pc,
hvilket gav de unge mulighed for et mindre beløb. Jeg selv
var praktiske gris. Ofte banelægning og planlægning lige op
til med mulighed for ændringer, hvilket gav mig sved på
panden, især ved pakning af bilen torsdag eftermiddag lige
efter arbejde. Bum, bum, bum jeg skulle koordinere, købe
frugt og pakke bilen, sætte telt op i regnvejr, men Maja og
Daniel kom friske fra HNIE og var fulde af gode ideer og ikke
mindst ung med de unge. Vi fik nye løbere som Tobias Light
og Mette Riis, Majas søster Lærke, Charlotte fra Vedsted og
tilbød noget til ”de indfødte” Tobias og Diana Grønquist,
Martin og Randi Møller, Maja og Martin Bossen, Rasmus
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Jette og Jens Peder

Teori med Vibse

Højlund, brødrene Nicklas og Mathias
Finderup Jessen, Mikkel Jespersen og
vores egne Marie og Louis .
Skydeskuret i Vesterskoven og drømme
om et klubhus. En enkelt kronhjort i
brunst, Pamhule, Nørskovgård, Læskuret
og Dyrehaven. Poster 10 m fra stierne.
Begrænset, hvor udfordrende træning,
det kan give, men Skov og Naturstyrelsen
passer godt på vores naturværdier. MTBsti og krydsfelt mellem sportsgrene.
Udnytte og inspirere hinandens
muligheder.

Undervejs har Jens Peder tålmodigt lavet
baner og tegnet kort efter udkast fra
Daniel og jeg. Sprintkort over
Damparken. Selv har jeg sjældent lavet
en bane, men har bestandigt kostet
husets mænd til at få noget træning bikset
sammen. Jeg har så koordineret, bestilt
lokaler/ huse og hytter, hentet nøgler på Rådhuset, Tørning Mølle og Hammelev
skole, Vojens Fritidscenter, bestilt skove i samarbejde med Jens Andersen, bagt
kage, købt frugt og båret over med manglende
hjælp til husholdningen i O-løbets Hellige
navn. Det koster nemlig mange timer ved PC
og telefon, at få det sjove til at ske, til gengæld
får man mange fantastiske oplevelser og
interessante venner og bekendte af det.
Stukket af O-Bacillen. Louis er blevet udsat for
det alt sammen og har modstræbende fulgt
med. Nu i 2012 dog med større og større jubel.
Jeg bladrer i ringbindet fra Daniel og Majas
idekatalog: Stjerneløb i Vesterskoven,
kompaskurstræning i Dyrehaven, natløb og
Pandelamper fra Davidsen og senere i udlån
fra Hjemmeværnet pga. en venlig stemt/ altid
støttende Bendt Bossen. Korthusk og
boldlege, opvarmning, altid et formål og et
moment i træningen/ med træningen.
Skridttælling, stikbold mellem træerne. Enkelte
ungdomsløbere, der blev væk, mobiltelefon og
mørke, nervøsitet og venten, men stærke
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unge, der kom igen. Tobias Light og Anders Skovsbøl på cykel på vej til træning i
kulde og mørke ved efterårstide. Defenitions-løb, punkt -orientering, kompaskurs,
hvide felter på kortet (kompaskurstræning), skygning ved Tørning Mølle,
mangepostløb, signaturforståelse, kompas og brik- træning. Vagn Hansen brændte
klubbens initialer i tre borde-bænke sæt til opstilling i Vesterskoven. Oh, det
skydeskur.
Næste epoke er samarbejdet med Vibse Møller og Tove Juhl: Det har allerede budt
på nyskabelser som Hyttetur til perleholm,Tangehytten og Spejderhytten på Rømø.
Træning i Biathlon med skydning og punkt-orientering i Vesterskoven med
kompetent instruktion af Mona Rasmussen og besøg på Flyvestationen pga. Alfred
Møllers velvillige arbejdsplads. Det er fascinerende, hvordan opstilling af 15
poststænger med skærm kan underholde både ben og hjerne i flere timer. Så
simpelt det end er, men skovene ligger der jo og er lige til at bruge.
Jette Honoré Jensen
Ungdomsudvalgsformand 2000 – 2011

Hvad blev der af…
HTF er unægtelig en af landets største orienteringsklubber. Klubben har mange
stærke sider – men en af de svage er at klubben ligger i et udkantsområde. De
unge mennesker der kommer ind i klubben, skal næsten alle sammen videre med
deres liv et andet sted end lige her.
Vi har spurgt os selv efter hvad der er blevet af alle de unge mennesker der har
været inde og vende i klubben. Jette Honoré Jensen har sporet nogle af dem op og
har bedt dem svare på nogle spørgsmål:
Rikke Nygaard Monrad, 33, Hillerød (er blevet gift med Rune Monrad siden hun
var medlem af HTF) var aktiv i HTF 1996-2002.
Nu løber hun i FIF Hillerød. Som de andre blev
hun spurgt om hun kan bruge det hun lærte
som o-løber i sin nuværende tilværelse: ”Ja, i
høj grad. Både mine erfaringer fra mine år som
eliteløber, men også i høj grad fra mine mange
år som U2 og juniorleder i både syd- og
østkredsen. Jeg er fortsat aktiv o-løber, selvom
det er svært at få tid med to små piger på 1 og
3 år og mit arbejde som læge. Den store pige
synes dog allerede det er sjovt med børnebaner
og vores tur til Hallands 3-dages i sommer
ferien var en stor succes, så der går nok ikke
mange år, før vi igen er faste gæster på
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stævnepladserne rundt om i landet. Jeg følte mig altid meget velkommen i klubben,
selvom jeg boede i Varde de fleste år jeg var medlem. I var gode til at tage imod
mig og altid meget hjælpsomme, hvis jeg manglede et lift, overnatning eller andet.
Tusind tak for det..”
Karina Romanow, 33, København, var aktiv i HTF 1995/1996
– 1999. Hun er ikke i nogen o-klub, men er medlem af Dansk
Bjerg Klub. Om hun kan bruge det hun lærte som o-løber: ”Det
at kunne håndtere at have flere bolde i luften på een gang. At
arbejde roligt og struktureret i stressede situationer. Ikke at
tage forhastede beslutninger men at have en plan og udføre
den. Så svaret må være ja. Det jeg lærte dengang som oløber er indgroet i mig og er blevet en naturlig måde for mig at
leve på.”
Tina Hestbæk (tidligere
Gregersen), 29, bor i Haderslev
med sin mand Carsten og deres
søn Anders på snart 2 år. Hun er
folkeskolelærer på Gram Skole.
Om sin tid i HTF husker hun: ”Jeg
startede med at løbe o-løb , da jeg
var 11 år, så det må være omkring
1994. Jeg var aktiv som
ungdomsløber frem til 2002. Jeg
var især glad for alle turene med
U1 og U2. Jeg mener, at jeg stadig står som (passiv)
medlem i klubben. Og jeg vil ikke udelukke, at jeg
engang skal være aktiv igen. Jeg underviser blandt
andet i idræt og får indimellem løbet lidt o-løb med eleverne.”
Mette Jerichow Gregersen, 25, bor i Vojens og er social- og sundhedshjælper.
Hun var med i HTF fra omkring 1994-2000, men er helt holdt op med o-løb.
Henriette Finderup Rosendal (tidligere Finderup
Andersen), 34, bor i Løgten ved Aarhus. Om sin tid i
HTF skriver hun: ”Jeg var medlem af HTF fra fødsel og
været med til løb i hhv barnevogn og klapvogn. Jeg løb
mit første konkurrenceløb som 5 årig og var aktiv
ungdomsløber frem til 1999. Herefter blev jeg senior
og skiftede til Ok PAN, Aarhus i forbindelse med at jeg
flyttede til Århus og påbegyndte uddannelse.
Jeg er stadig passivt medlem af HTF, men aktivt
medlem af OK PAN. Det sidste års tid er det ikke
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blevet til så meget løb, da jeg har født og gået hjemme på barsel med to små børn,
der nu er 9 mdr og 2 år. Det jeg lærte i HTF præger min nuværende tilværelse:Jeg
har indtil for et år siden deltaget i både ugentlige træning i OK PAN og
konkurrenceløb. Derudover arbejder jeg som familiebehandler hvor jeg kører rundt i
hele Syddjurs Kommune i hver en lille krog af kommunen, hvor der forventes at jeg
kan finde vej fra A til B. Mine kollegaer er afhængige af deres GPS, hvor jeg blot
kigger på kortet og så kører en gang korthusk frem til næste destination. Værdien
af at kunne finde vej og genkende de ting vi kommer forbi på vejen forsøger jeg
også at give videre til mine børn.
Det særlige sammenhold vi havde i gruppen af ungdomsløbere i HTF i 1990'erne
har ligeledes stor værdi for mig idag. Vi var på mange fælles ture i ind - og udland,
hvor vi skulle leve tæt op og ned af hinanden og planlægge og koordinere ture i
fællesskab. Mange af de ungdomsløbere fra dengang har jeg stadig kontakt til
ligesom jeg dagligt bruger de kompetencer jeg lærte den gang ift at skulle
samarbejde, indordne sig i et fællesskab,
planlægge og koordinere arrangementer og ture
mm.”
Jakob Physant, 34, bor på Gålå i Norge hvor
han arbejder med aktiviteter og skiskole. Han var
aktiv i OK-HTF som barne/ungdomsløber til
ungsenior hvor han skiftede klub og løb for
Faaborg OK samt Göteborg Majorna. Han har
hele tiden siden da været passivt medlem i HTF.
Han tænker lidt på comeback som o-løber når
han rykker op i H 35 næste år, men ”… har
desvære ikke løbet o-løb de sidste år, hvilket jeg
virkelig
savner.
Men så
er det
jo ekstra fint at man de seneste år har
kunnet følge med på internet og se hvor
dygtige de danske orienteringsløbere er
også internationalt. Jeg Bruger bestemt
det jeg lærte som O-løber i min
nuværende tilværelse.”
Maja Vonsild Jørgensen, 22, læser
International Business på Copenhagen
Business School. Hun var medlem af HTF
fra 5. klasse indtil hun flyttede til
København sidste år. Hun var meget
aktiv, i en periode vores ungdomstræner
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sammen med Daniel Honoré Jensen, men er ikke
medlem nogen steder nu. ”Jeg bruger den viden
jeg tilegnede mig indenfor træning når jeg selv
løbetræner, og så kan jeg godt mærke at jeg har
fået en ret stærk stedsans af min tid som o-løber.”
Daniel Honoré Jensen, 22, bor i København og
studerer International Business & Politics. Er
(næsten) livslangt medlem af HTF og er det
fortsat. Leder dog i øjeblikket efter en klub at
træne i omkring København. ”Jeg har pga. rejser,
udenlandsarbejde og pt. studiestart ikke været så
aktiv med o-løb i den senere tid, men har en
stående målsætning om at starte igen. Derfor
anvender jeg i øjeblikket ikke o-løb som sådan,
men i højere grad venskaberne det har givet mig
hvor jeg mødes (og forhåbentlig også snart
træner) med de o-kammerater der er bosiddende
i Københavnsområdet. Hjælper desuden til med
ungdomstræning og divisionsmatch når klubben
kalder.”
Billedet er min kæreste og jeg i Pakistan, 2012.

Et kort bliver til
Af Flemming D. Andersen
Jeg vil fortælle lidt om hvorledes man nu om dage kan tegne O-kort.Det følgende
eksempel er hentet fra nytegningen af Vesterskoven i 2011.
Som udgangspunkt har vi materialet fra COWI bestående af højdekurver opmålt
med laser fra en flyvemaskine samt luftfotos. Desuden det gamle kort som
inspiration.
Her er der startet helt fra bunden. Område med slugter sydøst for P-pladsen ved
skydebanen

Gammelt kort

Nyt kort
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COWI-kurverne og et luftfoto

COWI-kurver for hver 62,5 cm.

Luftfoto.

De røde ligger for hver 2,5 m og bliver
Det er desværre sommerbilleder, men
til vores kurver. De blå er evt. hjælpekurver. skovkanten og lidt sti kan identificeres.
Hvis man er heldig er der også noget at hente
fra andre fotos. Her fra Google Earth.
Det er et forårsbillede, hvor man kan se
grøfter og stier.
Ud fra dette materiale kan der laves et
grundkort, hvor der allerede er en del stier på.
Så tog jeg hunden med på et par ture i
skoven sammen med en GPS, som med en
nøjagtighed på under 5 meter optager min
tur. Hjemme igen læser jeg mit spor fra
GPSén direkte ind på kortet, som tegnes i
OCAD. Så er alle de større stier på plads.
Ved at sammenholde det gamle kort med luftfotos kan grøfterne tegnes ved at
følge slugterne i COWI-kurverne. Dette bliver selvfølgelig tjekket efter i terrænet.
Så kommer kurverne til. I områder med bløde kurver er det min erfaring, at de røde
kurver passer fint. Dem tegner jeg hjemmefra og tjekker. I et område som her ved
slugterne, skal der først rekognosceres grundigt. Man følger stort set de røde
kurver, men overdriver/ underdriver og tilføjer hjælpekurver indtil det rigtige billede
tegner sig.
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Nu er grundkortet sådan set færdigt og an bruges mange år frem.
Efter mange ture i skoven er tæthederne og alle de andre ting på plads.
Vi snakker om et tidsforbrug, der skal tælles i hundreder af timer.
Men man kunne jo dele arbejdet mellem sig, så det ikke kun er pensionisterne, der
tegner kort.
Det kan godt virke uoverskueligt, når man starter på et nyt område. Men med hjælp
fra GPS’en,
hvor kortet vises på skærmen, ved man altid præcis hvor man er og snart falder
tingene på plads.
Jeg tegner nøjagtige skitser på det medbragte grundkort og scanner det ind på
kortet i computeren. Andre bruger meget de spor, man kan overføre fra GPSén.
Ifølge det ovenstående kunne man nok få den opfattelse, at korttegningen er meget
matematisk, men vi skal hele tiden huske på, at det handler om hvordan kort og
terræn læses sammen og opfattes af en løber.

Brikken
Af Per F. Henriksen
”Det kan ikke siges for tit: Eva og Michael Christensen løfter niveauet enormt i
vores træningsløb med hygge og EMIT- tidtagning. Tusind tak for det!”
Sådan stod der for nylig i vores klubblad. En sandhed, der har været gentaget ofte,
men herved også et udtryk for, hvor meget Eva og Michaels arbejde betyder for
klubbens liv, såvel den sportslige som den sociale del.
Men hvordan startede det?
I 1996 besluttede vores fremsynede klub at anskaffe det såkaldte REGNLY
briksystem. Fra første færd var Michael den visionære ankermand, der afsatte en
stor del af sin fritid til indførelse af systemet. I 1996 skrev Michael således i
klubbladet:
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”Så er den fagre nye verden over os.
Klubben har med anskaffelse af
REGNLY bragt HTF et tigerspring frem
mod hvor det sker. Det første løb, hvor
det skal bruges bliver intet mindre end
Påskeløbet 1997. For at blive kendt
med systemet, vil der blive arrangeret
en række testløb, hvor alle kan deltage.

Eva og Michael…

…..Alt skal prøves: snyd, manglende
klip, fejlklip, udgået, resultatformidling,
mv. Til rådighed haves 10 poster og 20
brikker”
Påskeløbet blev – selvfølgelig for HTF
– en succes, men gav også mange
lessons learned.
I sommeren 1997 oprettede klubben en
”Brikkefond”, senere forkortet til
”brikken” for på en økonomisk
overkommelig måde at udbygge
klubbens beholdning af EMIT-materiel, som REGNLY efterhånden var omdøbt til.
Også i dette arbejde var Michael primus motor og Eva og Michael bestyrer den dag
i dag materiellet. Status og regnskab forelægges hvert år Generalforsamlingen.
Et syvmileskridt blev taget i år 2000, da
bestyrelsen besluttede, at anvende EMIT
systemet ved alle klubbens træningsløb.
Til et HTF-træningsløb er der derfor i dag
stort set samme service som til et åbent Cløb. Der er fortrykte kort, der er tidtagning
på EMIT-brikker. Og Eva og Michael
kommer bare hver gang og hygger om os!
Rigtig godt gået!!
En vigtig støtte her er Bendt Bossen, der
sørger for trykning af kortene i en flot
kvalitet.
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…gør hele forskellen

Sekretær/ungdom: Jette Honoré Jensen
Kommunikation: Inge Grarup
Træning: Jens Andersen

Æresmedlemmer i HTF
Jørgen Møller (afdød)
Erik Andersen (afdød)
Haagen E. Larsen
Ove Kaj Frederiksen
Henry Jakobsen
Keld B. Nielsen

2006
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Ingelise Baden
Sekretær/ungdom: Jette Honoré Jensen
Kommunikation: Søren Kjær
Træning: Jens Andersen

HTF formænd gennem tiderne
1962-68: Jørgen Møller
1969-72: Haagen E. Larsen
1973-75: Ove Kaj Frederiksen
1976-80: Palle Kyed Jensen
1981-82: Keld Brøchner Nielsen
1983-84: Anker Andersen
1985-88: Ove Kaj Frederiksen
1989-91: Keld Brøchner Nielsen
1992-96: Gustav Pedersen
1997: Keld Brøchner Nielsen
1998-2001: Peter Berg
2002- : Jørn F. Andersen

2007
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Ingelise Baden
Sekretær/ungdom: Jette Honoré Jensen
Kommunikation: Søren Kjær
Træning:Jens Andersen
2008
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Ingelise Baden
Sekretær: Inger Marie Haahr
Ungdom: Jette Honoré Jensen
Kommunikation: Søren Kjær
Træning: Jens Andersen

HTF bestyrelser de seneste 10 år
2003
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Bendt Bossen
Sekretær/ungdom: Jette Honoré Jensen
Kommunikation: Inge Grarup
Træning: Jens Andersen

2009
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Ingelise Baden
Sekretær: Inger Marie Haahr
Ungdom: Jette Honoré Jensen
Kommunikation: Søren Kjær
Træning: Jens Andersen

2004
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Else Marie Rasmussen
Sekretær/ungdom: Jette Honoré Jensen
Kommunikation: Inge Grarup
Træning: Jens Andersen

2010
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Ingelise Baden
Sekretær: Inger Marie Haahr
Ungdom: Jette Honoré Jensen

2005
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Else Marie Rasmussen
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Kommunikation: Søren Kjær
Træning: Jens Andersen

Træning: Jens Andersen
2012
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Ingelise Baden
Sekretær: Inger Marie Haahr
Ungdom: Vibse Sørensen
Kommunikation: Søren Kjær
Træning: Jens Andersen

2011
Formand: Jørn F. Andersen
Næstformand: Guri Alm
Kasserer: Ingelise Baden
Sekretær: Inger Marie Haahr
Ungdom: Jette Honoré Jensen
Kommunikation: Søren Kjær

Medaljer WM 2007
Dame Junior Maja Alm
Medaljer WM 2008
Dame Junior Maja Alm
Medaljer WM 2012
D 21
Maja Alm

Bronze Sprint
Sølv

stafet

Sølv

Sprint

Guld
Sølv
Bronze

0
2
1

Bronze Sprint

D 21

Bronze Sprint

D 21

Medaljer EM 2010
Maja Alm
Medaljer EM 2012
Maja Alm

Guld
Sølv
Bronze

0
0
2

Guld
Guld
Guld

DM kort
DM lang
DM stafet

D 15-16
D 16
H 55

Medaljer DM 2003
Maja Alm
Maja Alm
Jørn Andersen, Hans Nielsen, Finn Jørgensen

Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Bronze
Bronze

DM kort
DM kort
DM nat
DM nat
DM lang
DM klassisk
DM klassisk

D 45
H 60
D 45
H 45
H 60
D 15-16
H 55

Mona Rasmussen
Hans Nielsen
Mona Rasmussen
Steffen Alm
Hans Nielsen
Maja Alm
Finn Jørgensen
45

Bronze DM kort
Bronze DM lang
Bronze DM klub

H 45
D 45
alle

Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Sølv
Sølv
Sølv

DM klassisk
DM klassisk
DM lang
DM lang
DM lang
DM nat
DM klassisk
DM kort
DM stafet

D 15-16
H 13-14
D 16
D 45
H 55
H 45
H 60
D 16
H 45

Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Sølv
Sølv
Bronze
Bronze

DM klassisk
DM klassisk
DM nat
DM lang
DM sprint
DM nat
DM sprint
DM stafet
DM stafet

D 18
H 50
H 50
H 50
D 17-20
D 17-20
D 35-44
DH max 43
H 45

Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Sølv
Sølv
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze

DM lang
DM mellem
DM mellem
DM nat
DM ultra
DM lang
DM sprint
DM mellem
DM mellem
DM mellem
DM nat
DM stafet
DM stafet
DM ultra
DM ultra
DM ultra
DM ultra

D 18
D 17-20
D 35
H 50
D 17-18
H 75
H 50
H 50
H 60
H70
D 14
DH max 43
H 55
D 35
D 40
H 50
H 60

Guld

DM lang

D 21

Steffen Alm
Mona Rasmussen
ca 60 løbere
Medaljer DM 2004
Maja Alm
Daniel Honoré Jensen
Maja Alm
Mona Rasmussen
Finn Jørgensen
Steffen Alm
Hans Nielsen
Maja Alm
Arne Bertelsen, Jens P. Jensen, Steffen Alm
Medaljer DM 2005
Maja Alm
Steffen Alm
Steffen Alm
Steffen Alm
Maja Alm
Maja Alm
Guri Alm
Lasse Alm, Marie B. Bertelsen, Daniel H. Jensen
Arne Bertelsen, Jens P. Jensen, Steffen Alm
Medaljer DM 2006
Maja Alm
Maja Alm
Tina Haarup
Steffen Alm
Maja Alm
Haagen E. Larsen
Steffen Alm
Steffen Alm
Hans Nielsen
Keld B. Nielsen
Anne B. Bertelsen
Lasse Alm, Marie B. Bertelsen, Daniel H. Jensen
Jørn Andersen, Flemming D. Andersen, Finn Jørgensen
Tanya Prokhorova
Guri Alm
Steffen Alm
Hans Nielsen
Medaljer DM 2007
Maja Alm
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Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Bronze
Bronze

DM mellem
DM mellem
DM nat
DM nat
DM sprint
DM sprint
DM ultra
DM lang
DM mellem

D 20
H 50
D 20
H 50
D 20
H 50
D 19-20
H 50
H 75

Guld
Guld
Sølv
Sølv
Sølv

DM lang
DM ultra
DM nat
DM sprint
DM mellem

D 21
D 19-20
H 60
H 50
D 20

Bronze DM lang

D 14

Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze

DM lang
DM mellem
DM nat
DM nat
DM sprint
DM lang
DM mellem
DM mellem
DM nat
DM ultra
DM lang
DM mellem
DM stafet
DM stafet
DM ultra

D 21
D 21
D 21
H 65
D 21
H 65
D 70
H 75
H 50
D 21
D 70
D 35
D 21
D 45
H 60

Guld
Guld
Guld
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Bronze

DM nat
DM sprint
DM ultra
DM lang
DM mellem
DM mellem
DM mellem
DM ultra
DM ultra
DM lang

D 21
D 21
D 21
H 80
D 16
D 21
D 50
D 16
H 80
H 60

Maja Alm
Steffen Alm
Maja Alm
Steffen Alm
Maja Alm
Steffen Alm
Maja Alm
Steffen Alm
Haagen E. Larsen
Medaljer DM 2008
Maja Alm
Maja Alm
Jørn Andersen
Steffen Alm
Maja Alm
Camilla Bevensee
Medaljer DM 2009
Maja Alm
Maja Alm
Maja Alm
Hans Nielsen
Maja Alm
Hans Nielsen
Betty Hansen
Haagen E. Larsen
Arne Bertelsen
Maja Alm
Betty Hansen
Diana F Jessen
Camilla Bevensee, Diana F. Jessen, Maja Alm
Guri Alm, Birte Kjems, Mona Rasmussen
Finn Jørgensen
Medaljer DM 2010
Maja Alm
Maja Alm
Maja Alm
Haagen E. Larsen
Camilla Bevensee
Maja Alm
Mona Rasmussen
Camilla Bevensee
Haagen E. Larsen
Finn Jørgensen
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Bronze DM sprint
Bronze DM ultra

D 16
H 60

Guld
Sølv
Sølv
Sølv
Bronze
Bronze

DM sprint
DM lang
DM ultra
DM ultra
DM mellem
DM sprint

D 21
D 21
D 21
D 70
H 65
D 70

Guld
Guld
Guld
Bronze
Bronze
Bronze

DM lang
DM sprint
DM ultra
DM lang
DM mellem
DM nat

D 21
D 70
H 65
D 18
D 21
H 75

Guld
Sølv
Bronze

41
29
33

Camilla Bevensee
Finn Jørgensen
Medaljer DM 2011
Maja Alm
Maja Alm
Maja Alm
Betty Hansen
Jørn Andersen
Betty Hansen
Medaljer DM 2012
Maja Alm
Betty Hansen
Finn Jørgensen
Camilla Bevensee
Maja Alm
Keld B. Nielsen
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Jubilæumsskriftet er
redigeret af Søren Kjær
(ansv.) og Per F. Henriksen.
Tak til alle bidragydere for
de fine indlæg!

