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FonunNoENs oRD

Godt Nytiir til jer alle sammen! H6ber, at I har nogle gode
nyt6rsonsker, hvor der bl.a. stdr "flere orienteringslob" det kom-
mende 5r. Tiden man bruger til dette skulle gerne resultere i

et gladere, rigere og sundere liv "Pii alle etager", samt et godt
:, ,,reratskab i HTF! S€r fik vi vores 40-6rs-jubilaums-
,cception godt og hyggelig afviklet. Symbolsk var der nojagtig
40 deltagere ijubilaumslobet i den bidende kulde. Der blev tait over 100 gester til
receptionen, hvor vi havde forventet godt det halve! Vikingerne fra Jels var med til at
skabe feststemning! TAK for alle gaverne til HTF: Af de mere specielle gaver var der
en stafetudfordring fra vores samarbejdspartnere oK-sYD. Fra enkerne til "Legen-
derne" var der en "Maskot", som skal medbringes hver gang HTF optrader som hold!
Fra de 7 tidligere formand var der en laminerings maskinel Fra vikingerne var der en
vikingehjelm! Fra Haderslev Statsskovdistrikt var der en flot bog om En rigere skov!
Taler: Der blev sagt smukke ord om HTF fra borgmester Jens Chr. Gjesing,
l"1Sl'sformand Tove A. Larsen, Vikingernes formand Olav Finnemann, OK-Syd'sJon
Mathiesen og Koldings Poul Staugaard. Meget gledeligt, at en hel del var kommet
lang vejs fra og at ogs6 forhenvarende medlemmer havde fundet vej til det smuk
beliggende Gronne Forsamlingshus! TAK til Anne Marie, Annelise, yvonne og Guri
for god servicering til receptionen. TAK til kredsformanden Steffen Alm, Eva og Mi-
chael for jubilaumslobet i Pamhule. TAK til Jette og soren for det meget flotte jubila-
umsskrift, samt alle dem som havde bidraget med billeder og beretninger fra den
svundne tid. Jubilaumsfesten: I fortsettelsen af Generalforsamlingen den 22. fe-
bruar afholder HTF 40-6rs jubileumsfest pdr Torning Kro. Symbolsk var det ogs6 pii
denne kro Haderslev Terransports Forening tog navneforandring i 1977 fl
orienteringsklubben HTF! Var med til at markere HTF's 40-irs eksistens ved at
tilmelde dig til denne fest, hvortil HTF giver et pant tilskud . Der er 40 gode 5r at feste
for!
Ny Hjemmeside: HTF's tidligere formand Peter Berg er begyndt at forberede en Ny
HTF-Hjemmeside, sA vi gleder os til, at se resultatet!
Dobbeltarrangement piRAMA: Vi erved at have organisationen pd plads vedr. DM
i kortdistance og Midg6rdsormen p6 Rams den sidste weekend i august. Nasten alle
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funktionsledere sagde JA forste gang, da de blev spurgt, ogsA dem fra vores nabo-

klubber. TAK skal I have for dette. H|ber ogs6 dette sker, ndr funktions lederne spor-

ger hjalpernel De tunge (tidskravende) poster er fordelt saledes: Korttegning i den

iye O"ef 'ROtyO-t1ortet"nd" Lent Peder Jensen, hvor Jens Peder ogs6 er banelagger

pa orrrr i kortdistancen. Banekontrol og kortkonsulent er Asta og Jens Sorensen fra

bX-WfSr. Korttegning pd den gamle del "R@M@-Ssnderland", som skal anvendes

til "Midg6rdsorr"n1 Erland Skot og undertegnede. Her er Lars J.Thestrup banelagger

og barLkontrol Klaus Staugaardlra Kolding. Stavnesekreterer er Guri og Steffen

AIm. Kasserer Kaj ove RJsmussen. sponsor-pramie og pressemand: ove Brix

Therkildsen Materiale og "Pionermand": Vagn Hansen Kioskfunktionen: Betty Han-

sen EMIT ved DM-kort: tiloller sport EMIT ved Midgirdsormen: Peter Berg og Steffen

Alm M6lomr€rdet: Jorgen Thingvad startomrSdet: Eddie R" Hansen. De 2 stevne-

kontrollanter er: Bent Jacobsen og Erling Hansen begge fra Kolding. stavneleder-

teamet er: Niels physant, Erland Slot og undertegnede. De naste par mineder skal

vi s6 have organisationen p€r plads til den 27. Vikingedyst. Vi h6ber, at HTFerne ogs6

her viser vetviqe, for vi skai huske pA at det er ligesom i de andre idratsforeninger; at

det er dette frivittige arbejde, som gor, at vi kan slippe s€r billigt med vores kontingent,

som vi gor i HTF. Vores arrangementer krever dog selvfolgelig lang tids.forberedelse

og ,r,ig" frivillige timer! Den 4. maj skal vi ud i vores forste opgor i 1. division i

G"rastenlstovene, sA reseryer allerede nu denne dato. Det neste opgor finder sted

denlTaugust!SAviermegetheldigeisr,atskallobebeggeopgoriJyllandogpA
nogle god6 tidspunkter! pAitetonet i 6r foreg6r omkring Nr. Snede, sA vi har ikke

feiies-overnatning i sigte, da det ikke er langere end vi kan koordinere ksrsel frem
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og tilbage. Men der er naturligvis frit om man vil overnatte deroppe. Tilmelding inden
den 10 februar til Guri Alm.
Jeg har set lidt p6 den seneste medlemsopgorelse og kan her konstatere, at vores
medlemmer er geografisk meget spredt, hvilket tyder p6, at de holder af deres klub
HTF og fornyer deres medlemsskab, selvom nogle medlemmer er knap s6 aktive,
som de var engang! 9 stk. bor p6 Fyn, 7 i Aarhus, 4 p6 Give egnen, 2 i Belgien, 2 i

Viborg, en enkelt p6 Sjelland (Jan Thiesen) og en enkelt i Sverige, som er Jakob
Physant. Resten er spredt ud over Sonderjylland og Ribe Amt. I ovrigt kan vi i dette
klubblad byde velkommen til flere gamle HTF'ere, som er vendt tilbage. Dette er
meget gladeligt, da disse ikke forst skal oplares! Ogs6 gledeligt, at Steffen Alm er
vendt tilbage til HTF, blot efter el% Ar, som lober iAalG! Efter sigende, bl.a. fordi han
savner kammeratskabet i HTF! Desvarre harvi mistet Rikke Nygaard, som bl.a. har
varet med til, at skrive klubhistorie i HTF ved vores stafetter. Men med Rikke's stu-
dier i Kobenhavn de naste 5 6r er det fuldt forst6eligt, at Rikke har skiftet klub. Jeg vil
onske Rikke "Held og Lykke" med din nye klub FIF-Hillerod! Det er mit h6b, at HTF
gAr et godt nyt orienterings6r i mode. Dette kan I hjalpe med til! Noget tyder herpA,
da der her sondag er tilmeldt 13 labere fra HTF ud af 72 til langdistance i Ho Klit
plantage. Det er vist det meste vi har haft tilmeldt i langdistance!

Jonne

HTF siger velkommen til folgende nye medlemmer:

NYE MEDLEMMER

1013
1082
1 082
1260
1261
1262

Louis Honord Jensen 2002
Harald Schultz 1953
Niels Christian Schultz 1986
Maja Vonsild Jorgensen 1990
Per NorgArd Axelsen 1947
Soren spangg6rd Petersen 1969

TILLYKKE
Htf onsker nedenstAende medlemmer hjertelig tillykke med den runde fodselsdag

Frederik Hauch Schistz.

Thomas Alm.

Morten Chr. Andersson.

Niels Christian Nielsen.

Eva Christensen.

Rie Andersen.

Tina Gregersen.

Han bliver 30 6r d. 21 februar

Han bliver 20 Ar d. 24 februar

Han bliver 20 Ar d. 1 marts

Han bliver 60 6r d. 5 marts

Hun bliver 50 6r d. 18 marts

Hun bliver 50 6r d. 3 april

Hun bliver 20 6r d.15 april
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Generalforsamling

Orienteringsk lubben HTF indkalder hermed ti I ordiner generalforsamling
lardagden 22.Februar 2003 kl. 15.00
Pi Torning KRO, Hammelev Bygade 63, Hammelev

Dagsorden ifril qe lovene:
I . Valg af dirigent og stemmeoptellere
2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetning
3. Foreleggelse afdet reviderede regnskab
4. Budget for det kommende &r, herunder kontingentfastsettelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af besty'relse

7. Yalgaf 2 revisorer
8. Valgafrevisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad 2: Beretningen starter pi side 6
Ad 3: Regnskabet vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen. Et eksemplar af

regnskabet kan rekvireres en uge for generalforsamlinger ved henvendelse til
kassereren

Ad 4: Budgettet vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen
Ad 5: Forslag, der onskes behandlet pi generalforsamlingen, skal vere b .lsen

(formandens adresse) i hende senest en uge for generalforsamlinge,.
Ad 6: Pi ordiner valg er:

Kasser: Eva Christensen
2 bestyrelsesmedlemmer: Guri AIm

Yvonne Gregersen

Ad 7: PA valg er: Henry Jacobsen
Jorgen Thingvad

Ad 8: Pi valg er: O.K. Frederiksen

Tilatte HTF-medlemmer

Tusinde TAK fbr opmrerksomheden
ved min t-odselsdag d. 26. december 02.

Mange hilsner fia
Ove Kaj Frederiksen "OK"
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KLuesKrre

Siden februar 2002har jeg varet bosat i Holte nar Kobenhavn. Jag harf6et overtart
nogle fag fra Oslo, s6 jeg kan fortsatte mine studier p6 medicin i Ksbenhavn.
Dette medfsrer, at jeg skal blive boende p6 Sjalland i hvert fald de naste 5 irr. Jeg
har derfor besluttet at skifte til en af de lokale klubber, FIF Hillerod pr. 1/1 2003. Ndrr

jeo bor sd tat p6, kan jeg udnytte de lokale traningstilbud og deltage p5 traningsture
og stafetter med Spring Cup OK (det internationale stafetsamarbejde mellem FIF
Hillerod, OK Ost og Sollerod OK).
Jeg vil gerne sige tak for mange gode 6r i HTF. Da jeg i sin tid meldte mig ind var det
primert for at f6 lov til at lobe nogle stafetter. Det er da ogs5 blevet til adskillige
medaljer - forst med juniorholdet med Henriette og Karina senere med Henriette og
Tina.
Jeg har altid fslt mig vel modtaget i klubben, og jeg vil gerne takke alle dem, der altid
var parate til at samle mig op p6 togstationer rundt omkring i landet, nAr der ikke var
nogen vestfra, som jeg kunne kore med.
Vi ses i skoven til foriret!

Med Venlig Hilsen
Rikke Nygaard

Vinderne af klubbladets
j ulekonkurrence.

De tre vindere blev:

l. Henry Jacobsen
2" Werner Gregersen

3. Erland Skot

Ft stort tillykke til dem.

lh* ffiffis#- sr{ fgdrxtfff
$a :xdvalget ti:l h*r*d* *g hxnr

ffi}tolmhru,* 
I$|II ffi; e,!&nvorrs' '$ ri!r{?!(r
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FonuntoENs BERETNING ron 2002.
I ar 2002 blev den ordinare generalforsamling afholdt den 23. februar pa Torning
Mslle. Der var modt 14 stemmeberettigede medlemmer frem.
Valgt som dirigent blev Henry Jacobsen. Jette H. Jensen blev valgt som referent.

Beretninger og regnskab blev enstemmigt godkendt,

Det 6rlige kontingent blev fastsat til:
Ungdom: 125,-

' Senior: 225,-
Familie: 375,-

I overensstemmelse med vedtagterne blev folgende valgt til bestyrelsen:
Jette Honore'Jensen og Guri Alm genvalgt og nyvalgt lnge-Merete Grarup.
Efter 4 givtige €rr for HTF valgte Peter Berg at stoppe som formand.
Som revisorer var der genvalg af Henry Jacobsen og Jorgen Thingvad.

MgC.r.
Der , ,r i Srets lob varet afholdt 5 bestyrelsesmsder samt et mode umiddelbartfar
gene rlforsamlingen.
PA det forste rnode konstituerede bestyrelsen sig som folger:
Jarn F. Andersen formand og kortansvarlig, Guri Alm nastformand, Eva Christensen
kasserer, Yvonne Gregersen traningsudvalgsformand, Jette Honore' Jensen
ungdomsudvalgsformand og lnge Merete Schultz Grarup Kommunikations-
udvalgsformand.

Der har varet afholdt moder med de sonderjyske klubber for koordinering af SM,
Gransedyst, Klubmatch og traningslob.
Klubben har varet reprasenteret ved kredsens eftersnak, kredsens representant-
skabsmode samt ved DOF's reprasentantskabsmode.
Klubben har ogsS varet reprasenteret ved HSl, samt ved andre fora, hvor vores
eksistens eller vores fremtid, kan have betydning!

Udmarkelser/hadri nger.
HTF trofaet blev givet til Michael christensen for i 6rets lsb har have ydet en ener-
gisk, kammeratlig og sportslig indsats.
HTF indstillede ligeledes Michael Christensen til 6rets "SKULDERKLAP'.
Glaedeligt at "NORDEA" valgte Michael ud af 22 indstillinger!
PA kredsens Reprasentantskabsmsde blev Steffen Alm HTF (og kredsformand)
hedret med "ARESPLATTEN'!
Vores dygtige korttegner Jens Peder Jensen fik begge sine kort, Als Norreskov og
Gr6sten-skovene k6ret, som de bedste kort i Sydkredsen!
I forbindelse med Haderslev kommunes arrangement "Vundne Mesterskaber" blev
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der uddelt erkendtligheder til HTF'ere for DM resultater og Jyske mesterskaber. Fsl-
gende var reprasenteret: Mona L. Rasmussen, Lise Nielsen og Steffen Alm. Maja
Alm fejrede "Bl5 mandag"l
Ved Rodekro kommunes uddeling af erkendtligheder til idratsudovere fra kommu-
nen, var der erkendtligheder til Maja Alm, og Steffen Alm.

TILLYKKE tiljerALLE!

Klubbens medlemstal.
Den 31-12 2002 er der 168 medlemmer af HTF. Det er en tilbagegang ptt 33 i 2002.
Med til billedet hsrer, at vi havde en del ikke aktive lobere mellem 21 og2s 6r, som
stadig var registreret underfamiliemedlemskab. som folge af andringen i Dof's afgifts-
politik var det ikke lengere rentabelt at have disse medlemmer st6ende i vores
medlemsregister, og de blev derfor slettet administrativt i begyndelsen al 2oo2. Den
reelle medlemstilbagegang har derfor varet g, heraf 3 familier, hvilket naturligvis
heller ikke er tilfredsstillende!

Klubarrangementer.
Der har varet afholdt arrangementer b6de med Grill, ableskiver og Glogg, i forbin-
delse med traningslob i Lindet Honning, og stensbek med Eva christensen som 

iprimus motor. I Stensbak var Msller Sport inviteret s6ledes at de fremmodte kunne
supplere o-udstyret med nyt.
Til "Grill aften" i Honning var der over 60 deltagere vel det hojeste siden orkanen
'ADAM' raserede vores skove.
Den 7. dec. markerede vi 40-6rs jubilaumslob i pamhule med 40 deltagere og efter-
folgende reception med godt 100 deltagere, noget mere end forventeti
Herudover var vi pa klubtur med ca. 40 til pdskelsbet i Ulfborg og ca. 2s til
"Skawdysten". Hyggelig med disse ture, hvor familien er med.

"Brikken".
Se under beretningen for "Brikken".

HTF arrangementer i 2002.

Arrangementerne er som folger:

Kredsungdomsmatchen (KUM), som er et DoF arrangement, afviklede vi den 11 og
12. ma1, som vores jubi-arr. i Gr6sten-skovene med 180 unge lsbere.
Banelagger: Jens Peder Jensen for b6de individuelt og stafet.
EMIT Michael Christensen
Stavneledere: Peter Berg, Niels Physant og Jorn F. Andersen.

Den 26. Vikingedyst blev afviklet i weekenden 5-7. juli i Vesterskoven (kortdistance),
Honning og Pamhule. Der deltog 200 i kortdistancen (det hojeste nogensinde) og
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375 i det klassiske lsb, hvilket er det hojeste siden "ADAM" raserede vores skove!
Baneleggere: Jens Peder Jensen, Hans Nielsen og Yvonne Gregersen.
EMIT; Michael Christensen
Stavneleder: Jsm F. Andersen.

"Dammen Rundt" blev afviklet tirsdag den 13. august med 99 deltagere. Lobet blev
afviklet med Gunnar Friis og Hans Erik Hansen som stavneledere.

"Lob I Natten" blev afviklet i samarbejde med arrangorerne at ldrats- og kulturnatten
i Haderslev fredag den 30. august. Der var 130 deltagere.
Koordinator: Hans Erik Hansen.

Samme aften havde vi introduktion af orienteringslob i "DAMPARKEN' med Christian
Schrsder som koordinator.

Den 4. oktober afviklede vi kredsmesterskaberne i natlob i Haderslev Vesterskov
med 65 deltagere.
Banelagger: Finn Jorgensen
EMlt Peter Berg
Stavneleder: Kirsten Hansen

"DROP-ind-lsb" den 26 april i Revss med 35 deltagere.
Banelagger. Ssren Bertelsen
Koordinator: Michael Christensen.

"DROP-ind-lob" den 19 oktober i Stensbak med 47 deltagere.
Banelagger: Hans Nielsen
Koordinator: Michael Christensen

Udtagelse:
14-Arige Maja Alm blev udtaget til juniorlandsholdet ved "Baltic- Junior Cup" i Vent-
spils i Letland. Det er den yngste HTF (Vel ogsS DOF) nogensinde har f5et udtaget.
Forud har Maja prasteret 4 Danske Mesterskaber p6 stribe!

Resultater
(Vindere, samt medaljetagere nevnes).

DM-lang i Valdemarskilde; Gulci h, r'rnn Jorgensen i H-55-59 6r, Bronze til Steffen Alm
i H-45-49 5r.

I
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DM-stafet i Gyttegaard: Bronze til vores "veteraner" i klassen over 65 6r ved Jorgen
Thingvad, Henry S. Jacobsen og Keld B. Nielsen.

DM-klassisk i Stenderup: Guld til Maja Alm i D-1 3-14, Sslv til Finn Jorgensen i H-55-
59 6r (95 delt.) og Bronze til Daniel Honore' Jensen i H-12.

DM kort i Annebjerg skov: Solv til Maja Alm i klassen piger op til 16 6r. Sslv til Mona
I Rasmussen i klassen D-40-44.

DM i Biathlon-orientering: Mona L. Rasmussen vandt Guld iTisvilde i klassen over 35
6r.
I den gennemg6ende ( lob) DM stafetkonkurrence vandt Mona L. Rasmussen og
Tina O. Haarup i senior damer D-21-34 Ar. Kolding blev nr. 2
TILLYKKE til Tina O. Haarup og Mona L. Rasmussen for stafetmesterskabet i den
landsdakkende "Biathlon-konkurrence" i D-21 . Meget flot lobet og skudt imod de
noget yngre konkurrenter!

Altsi ikke mindre end 9 HTFere har i 2002 varet med til at vinde medaljer for HTF,

hvor der i 2001 blot var 4 HTFere til "ldrattens dag" i Haderslev!
"ldrattens dag" finder i 5r sted den 12. maj. I ovrigt p6 min festdag.
KUM:Ved kredsungdomsmatch'en iGrAsten-skovene vandt MajaAlm i klassen D-13-
14 6r og Daniel H. Jensen fik en fornem andenplads i H-11-12.

Divisionsturneringen :

Resultatet af 1. division Sydkredsen:
KM P

1. Odense OK 6 12 621 point
2. OK-HTF 6 6 539 point
3. OK Esbjerg 6 6 522 point
4. F6borg OK 6 0 423 point

Friborg rykker ned og bliver erstattet af Kolding. Modsat sidste 6r!
HTFerne bakkede gevaldigt op, som resulterede i en flot poinlsejr over sidste 6rs
vinder Esbjerg. Noget bedre end sidste 5r!

Jysk- fynske mesterskaber klassisk i Ornbjerg Molle
Daniel H. Jensen blev Jysk-Fynsk mester i klassen drenge 11-126r.
Maja Alm vandt ligeledes Guld i klassen D-13-14 6r.
Anne Bertelsen vandt Sslv iklassen piger indtil 10 6r.
Finn Jorgensen vandt Bronze i klassen H-55-59 Ar

Kredsmesterskaber(KM):
KM-klassisk i Holstenshus
Daniel H. Jensen blev mester i H-11-12 Ar
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Maja Alm blev mester i O-13-14 Ar
Jens Peder Jensen blev mester i H-35-39 6r
Haagen E. Larsen blev mester i H-70-74 Ar

KM-lang Esbjerg:
D -16: Maja Alm.
D-35-44 6r GuriAlm

KM-nat Haderslev Vesterskov:
D-16: Maja Alm,
H-55-64 6r Hans Nielsen

Sonderjyske mesterskaber:
Sonderjysk mesterskab klassisk. Folgende HTF'ere blev i 5r sonderjyske mestre:
Piger indtil 10 6r: Anne Bertelsen
Piger 13-16 6r: Maja Alm
D35-44 Ar: Guri Alm
Drenge indtil 12 5r: Daniel H. Jensen
H21-34 6r: Jakob Physant
H4| - l Ar: Steffen Alm
H-st :4 4,. Finn Jorgens'en
H ov" i 65 6r: Keld B. Nielsen
SM-lang:
D-16: Maja Alm, D35-44: Guri Alm, H55-64: Hans Nielsen, over 65: Jorgen Thingvad.

Klubmesterskab klassisk:
Folgende HTF'ere kan i 6r kalde sig klubmestre:
Piger indtil 12 6r: Anne Bertelsen
Piger 13-16 Ar: Maja Alm
Piger 17-18 6r: Maja B. Nielsen
D-19-20 6r: Hanna Christensen
D-35-44 6r: GuriAlm
D-45-54 6r: Solveig B. Nielsen
Drenge indtil 12 6r: Daniel H. Jensen
H17-20 6r: Lars B. Nielsen
H21-34 6r: Jens P. Jensen
H35-44 6r: Gunnar P. Friis
H45-54 6r: Steffen Alm
H55-64 6r: Finn Jorgensen
H over 65 6r: Keld B. Nielsen

Klubmesterskab nat:
H-21-34 Jakob Physant
H-45-54 Michael Christensen
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H-55-64 Jorn F. Andersen
H over 65 Jorgen Thingvad
D-35-44 GuriAlm
D over 45 lnge Physant

Gransedyst: HTF vandt denne dyst for 11. gang i trak og har vundet denne dyst 21
gange i alt!

De 9 HTF-vindere blev: Piger indtil 12 6r Anne Bertelsen, piger 13-16 6r Maja Alm,
damer 35-44 hr Guri Alm, damer 45-54 6r Solveig B. Nielsen.
Drenge indtil 12 6r Daniel H. Jensen, herrer 35-44 5r Gunnar p. Friis, herrer 45-54 6r
Steffen Alm og herrer 55-64 6r Hans Nielsen. H over 65 5r Keld B. Nielsen.

Klubmatch:
HTF tabte for en gangs skyld den 6rlige klubmatch med et par enkelte point!

Andre resultater:
Der er i 6rets lsb opn6et mange andre flotte resultater ved diverse stavner, som har
vderet navnt ivores klubblad, s€r det vil forefor vidt, at gengive disse igen!

Top 3 over deltagelse ved HTF's traningslob:
1. Haagen E. Larsen 26 lsb
1. Henry S. Jacobsen 26 lob
2. Christian Schroder 25 lob
Bedste dame lnge Grarup 23 lob

Tilskud.
Haderslev Ordningen S.2gS,-
HSI "Nyudviklingspulje" 5.000,-
HSl"Materialetilskud" 1.500,-
Sonderjyllands Amt (l.division) 5.000,-

Korttegningstilskud:
'NORDEA" til Pamhule 3.000,-
Haderslev Kommune 5.600,-
DOF-tilskud 1.222,-

gkonomi.
Se regnskabet med de tilhsrende kommentarer.
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Det forlobne ir.
Bestyrelsen har i Arets lob vedtaget og gennemfort mange ting forh6bentlig til gavn
for vores fremtid i HTF.

1. De faste poster i Vesterskoven er blevet "efterset" af Christian Schroder og vi
har af Haderslev statsskovdistrikt f6et lov til, at salge disse "pakker" fra turist-
kontoret til dem som m6tte onske sig en tur i Vesterskoven efter poster.

2. Vi har lavet en "Velkomstpakke", samt en "PR-folder" til evt. nye medlemmel
hvor vi fortaller, hvad vi bedriver fritiden med i HTF!

3. Vi har gennemfsrt et flot KUM i Gr6sten-skovene, hvor DOF-formanden ved
afslutningen sagde: "Yderst veltilrettelagt KUM" og den ansvarlige ungdoms-
formand sagde "Fremragende KUM"!

4. Vi har prasenteret vores sport i f.b.m. "kulturnatten" i Damparken.
5. Vi har afholdt 40-6rs jubilaumsreception med en flot deltagelse og et meget

flot jubilaumsskrift.
6. Ud over KUM har vi afholdt mange andre arrangementer bl. a. "Vikingedysten"

uden "markbare fejl" for deltagerne.
Der er virkelig ofret mange frivillige og "brodlose" timer af HTFerne!

7. HTF har modtaget okonomisk stotte fra Haderslev Kommune,.Sonderjyllands
Amt (1. division), HSl, samt en hel del sponsorer.

8. "Hjertesuk": Ved planlagningen af vores KUM i Gr6sten-skovene, markede
jeg virkelig, at vi var kommet for langt hjemmefra vores virkeomrAde: Grdsten
statsskovdistrikt "forsogte", at lave store dele af Gr6sten-skovene til "Beskyt-
tet skov" for orienteringslsberne, lige pracis der, hvor vi havde onc 'r om, at
bruge dette. Vi var uonsket, selv i den periode, hvor horingsfas- , Jr nye
driftsplaner ved evt. B-skove stadig foregik! Vores lab var godkendt i Skov og
Naturstyrelsen!
Vi kunne her konstatere, at Miljoministeriets nye "Velfardspapir", om bedre
adgang til de offentlige skove ikke idette tilfalde galderfororienteringslobeme.
Der var g6et "nardemokrati" i "Jubilaums-KUM", som vi lavede for Dansk
Orienteringsforbund!
De private skovejere i Gr6sten-skovene gav os tilladelse med det samme,
uden begransninger!
At Gr6sten skole ogsA blev "hermetisk lukket" for de 180 ungdomslobere fra
hele landet, gor ikke "hjertesukket mindre"!
Andre fik senere lov til, at bruge skolen i samme weekend!!!
Men for orienteringsloberne er den "nenmeste vej" jo ikke altid den hurtigste
og den mest rigtige for at n6 m6let' Vi rndt heldigvis fornuftige og m6ske
bedre losninger for vores t'uM!
Tusind TAK til Sogaardlejren for deres gastfrihed!
Godt man har et "lyst sind", og positive samarbejdsrelationer ellers havde
disse oplevelser "varet mere end nok"!!!

Det kommende ir.
Et dalende medlemstal er stadig et problem, som min forgenger ogs6 navnte sidste
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dr. Der ligger ogsdr en opgave som skal loses. Jeg hdrber. der kan sammensattes en
lille rekrutteringsgruppe i klubben, som kan arbejde p5 at skaffe nye lobere til klub-
ben.Detgoresikkealeneved,atvorestrofastemedlemmerfsderflereborn. Mende
sidste dage har jeg dog f6et henv. fra nye familier, som er blevet interesseret i vores
sport, s6 det lysner m6ske!
Korftegningen er stadig ifuld gang efter orkanen i 1999. Kortene bliver, i princippet,
opdateret i takt med, at vi laver arrangementer i dem. Det er ogs6 et sted, hvor flere
n::,'dlemmer vil bruge adskillige frivillige timer i det kommende 6r.
HTF arrangerer Vikingedyst, DM-kort, Midg6rdsormen, Dammen Rundt og et lob i

natten 61 2003. s6 vi fdr igen mulighed for at vise, at vi har stor erfaring i at arrangere
lsb.
Det er mit og bestyrelsens hAb, at I vil bakke op om disse arrangementer.
Sd erjeg sikker p5, at vi f5r et godt nyt 6r i HTF!
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind p6 andre
aktuelle ting fra 61 2002.

Slutbemarkninger.
Jeg vil til slut i denne beretning sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og
frugtbart samarbejde i 2002. Det var ikke s6 slemt, at vare "ene hane i g5rden", men
det er r.-rere arbejde i formardsjobbet, end jeg regnede med!

Tak til lobs tilmeber Guri Alm.
Tak til Eva og Michael Christensen for
arbejdet med EMIT og "brikken".
Tak til materielmester Vagn Hansen.
Tak til vores sponsormand Ove Brix
Therkildsen.
Tak til vore sponsorer og vore ovrige
samarbejdspartnere
Tak til Haderslev- Lindet- og Abenr6
Statsskovdistrikter og de private lods-
ejere som giver os adgang til skovene.
Tak til pressen for den gode dakning
af vore arrangementer og resultater.
Tak til de kommuner vi i 2002 har sam-
arbejdet med og isar Haderslev Kom-
mune_

Jarn F. Andersen

Den ka'
vi Ii' .."

LI
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KORT.U DVALGSBERETN I NG 2002.
Ar 2002 har veret knap sA godt et drr pd korttegningsomrAdet!
Finn Jorgensen har nyrekognosceret Pamhule og Finn fik konsulentbistand af Peter
Berg. Kortet blev indviet ved sidste etape af Vikingedysten den 717 .

Undertegnede har nyrekognosceret Honning Plantage og jeg fik konsulentbistand af
Jens Peder Jensen. Kortet blev indviet ved forste etape af den klassiske etape den
6t7.
For begge kort galdel at det kostede dobbelt sd mange "mandtimer" end ellers, fordi
orkanen "ADAM" den 3. dec. 99 har andi^et s6 meget mere p6 omrAderne end for.
Dette udsagn kan jeg ogs6 lase i Koldings klubblad vedr. deres revision af Frederiks-
h6b. Men DOF giver ikke ekstra tilskud af denne grund!l!
Jens Peder Jensen har tegnet et nyt kort over "Damparken", som blev indviet pi
"Kulturaftenen"!
Samme Jens Peder har i 5r 2002 ikke haft tid til at vare si aktiv p6 korttegnings-
omrAdet, som han plejer, bl.a. fordi Jens Peder er gdet i gang med en ny uddannelse
i Horsens.
Vagn Hansen har opdateret Vojens Fritidscenter.

Plan'og opgaverforir2003:
For r. :blikket venter vi spandt p6 at f6 fotogrammetri p6 det nye omride p6 Romo,
som vi kalder "-,AMZ-Narreland".
Jens Peder Jensen har lovet at nytegne dette, som skal indvies ved DM i kortdistance
den 30/8 i5r.
Undertegnede og Erland Skot g5r s6 i gang
kort", som vi kender. Dette bliver omdobt til
"RAM@-Sanderland".
Dette kort skal anvendes ved
"MidgSrdsormen" den 3118 i Ar.
Kortkonsulent pA begge omr6der er "Klit-
eksperten" fra Oksbsl Jens A. Ssrensen.
For nylig har jeg fdet en opringning fra en
larer fra Tonder, som jeg kender lidt, der
har spurgt om assistance til tegning af den
ny indviede "Soldaterskov" nord for Tsnder.
Skolerne i Tonder har et snske om et
orienteringskort, s6ledes de kan f5 en storre
fornojelse af deres ture i "Soldaterskoven"!
Det m6 vi se, om vi har krafter til?
Hvis nogle af vores medlemmer nu sidder
med en indre lyst til at hjalpe deres klub HTF
med korftegnings opgaver, erdet bare at sige
til: Der er nok at tage fat p5!!!

med at genrekognoscere det "RAMA-

PROV

KONTAKTLINSER

GRATTS

o
o
O

o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

PRoFtrvPflK
Oje for den du er
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Korftegnings tilskud: Vi har igen ansogt Haderslev Kommune om korttegnings tilskud
for Tormaj og Vesterskoven. For Ar 2001 havde prioriteringsudvalget neituttet, at atte
Prioriteringsmidlerne skulle gives til stotte for de foreninger, som flyttede til det nye
Haderslev ldratscenter.
Vi har med TAK i 6r modtaget kr. 5.600 for Tormaj og Vesterskoven.

som sadvanlig arrangerede jeg skoleorienteringslob for stepping skole i efter6ret.
Nogle herlige vel motiverede elever at ofre en fridag p6. Det kan godt vare, at vi ikke
f6r medlemmer "her og nu", men vi f6r udbredt kendskabet til vores sport og naturens
muligheder!

Politik: Efter at vi har fAet "udspillet" til den nye kortpolitik bl.a. vedr. printede kort, er
jeg blevet mere skeptisk. Denne skeptisk deler jeg heldigvis med Jens peder.

statistik: Der har i ar 2002 varet 12 ekspeditioner "ud af huset", hvoraf de g alene har
varet p6 Vesterskoven. Hertil kommer leveringen til vores traningslob og termins-
liste lob. Omsatningen har kun veret p6 ca. 1.600 stk.
Kortbeholdningen ved 6rets udgang var pa 3.124 stk. , hvilket er 1.005 farre end
sidste 5r.

Skovkontakt: Jeg vil benytte min beretning til at sige TAK til de berorte Statsskov-
distrikter, hvor jeg Isler, vi har et godt samarbejde med.
Ligeledes en stor TAK til de ca. 140 private skovejere, som vi ogs6 har et godt sam-
arbejde med, og som velvilligt stiller deres skove til rddighed for vores sport, som jeg
vil tillade mig at kalde Danmarks ,'smukkeste idretsplads"!

Orientering er stadig en IDRAT DER GIVER MENING!

Jeg vil slutte min beretning som sidste dr med en TAK til ALLE, som jeg har samar-
bejdet med i Ar 2002, med h5bet om, at I fortsat vil bidrage til vores faties bedste. Der
vil ogs6 i det kommende 6r blive hiirdt brug for jeres frivillige arbejde!
"Mange kunne have gjort det bedre. Alle kunne have gjort det andeit"d"r. Men sddan
har vi nu gjort det. og hvis vi ikke havde gjort det, var det m6ske aldrig blevet gjort,,!

Jgrn Andersen

I
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ar. 15102 13.30 Pamhule
ar. 15102 13.30 Bommerlund
ar. 1i03 13.30 Vojens
ar. 1103 13.30 Kelstrup
ot. 8/03 13.30 Sogdrd
ar. 15i03 13.30 Haderslev Vestersk
at. 22103 13.30 Hytterkobbel
. 22103 13.30 Als Norreskov

ar. 5lO4 13.30 Haraldsholm
ar. 5104 13.30 Ronshoved
. 12104 13.30 Stensbak
. 12104 13.30 Blommeskobbel
s. 23104 '18.30 Hjalm Skov
s. 30104 18.30 Jels Skovene

30104 18.30 Sonderskov

P Modestedbro, afm. Sogdrdlejren AalG

Fynshav-Mommarkvej OK Kompas
Stadion AalG
Jels Voldsted HTF
Farverhus, afm. Tondervej AalG

Er du i tvivl om startstedet, s6 kan du 96 ind p6 htto:i/home5.inet.tele.dk/miva/, og se
en del af startstederne under Traningslob. Endvidere er der fremstillet et lidt aldre
oversigtskort, som kan f6s ved henvendelse til TRU-formanden Yvonne Gregersen
ptt tlf .7454 2O03.

AalG har et tilsvarende oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen p6
flf.7469 4576.

Kortpris:
Kr. 15,- for O-kort LindeVHsnning, Gram, Stensbaek, Pamhule og Hytterkobbel.
Kr. 10,- for l-kort dvs. alle ovrige kort.
Priserne er inklusiv en plasticpose.

Posterne bliver inddraget 2 timer efter forste start.

Brikker oo komoas:
Alle HTF's traningslob er brikkelob. Det er frivilligt om, man vil deltage i dette.
I kiosken ved traningslsbene salger og lejer Eva Christensen b6de brikker og kom-
pas.
Brikker kan lejes for kr. 5,-, men man mA ogs6 gerne bruge sin egen.
Nye brikker kan kobes for 285 kr.
Man kan leje et kompas for kr. 5,-.
Hvis man vil kobe et kompas, s6 koster det kr. 120,-.

/8
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KUM = taller som udtagelseslob til KredsUngdomsMatchen
UP = teller til Ungdomspokalen

I

r

Dag Dato Type Art
Februar:
San 0212 Langdistance
Lsr 2212 Generalforsaml.
Lar 2212 Jubileumsfest
San 2312 Langdistance

Marts:
28.12-213 U2 + juniorkursus
01.-0213 U1 kursus
Son 09/3 C-lob
15.-16./3 Nordjysk 2 dages
San 2313 C-lab
Son 30/3 SM-indviduel
28.-30./3 Spring Cup

April:
Ssn 06/4 DM-lang
San 1314 B)sb
17.-19.14 Pdskelobene
San 2714 B-lab

Maj:
Son 04/5 1 divisionsmatch
10.-11./5 KUM
Ssn 18/5 SM-stafet
Tors29/5 Gransedysten

TenurnsusrE
Kl. Sted Arrangar

10.00 Samss Nord
15.00 Torning Kro
18.00 Torning Kro
10.00 Frederiksh6b

Jelling
Jelling

10.00 Gytteg6rd
Vester Torup

10.00 Hogsholt
10.00 Pamhule

Sjelland

Fano Midt/Syd
10.00 Svanninge

Vrads m.fl.
10.00 Bl6bjerg Ost

10.00 Gr6sten
Mols Bjerge

'10.00 Rsnshoved
10.00 Arup

Bemarkn.

Nordkredsen
HTF
HTF
Kolding OK

Sydkredsen
Sydkredsen
OKGORM KUM+UP
Aalborg OK
Odense OK KUM
HTF
OK @sVFlF (KUM)

OK Esbjerg
Faaborg OK KUM+UP
Horsens OK
OK West UP

Sonderborg OK
Aarhus 1900
AalG OK
AalG OK
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BenenlNc FRA KoMMUNIKATIoNSU DvALGET

I 6ret der gik har vi udgivet 5 klubblade og 1 jubileumsudskrift. Soren Kjar og jeg har

indsamlet stof, renskrevet og last korrektur, mens Karsteri Jshnk har sat klubbladet

op i PageMaker. Dog er det soren Kjar og Jette Honord Jensen, som alene har

redigeret jubilaumsskriftet.

l'

I
ln
l1

Jette og Soren. Traningslob
Thomashus ved
Vesterskoven.

De flest HTF'er har nasten altid varet positive, ndr vi

har spurgt, om de ville skrive et indlag til bladet. Men alle er velkomne til selv at

komme med et indlag om noget, som de har oplevet. Eller nar man synes, at der er

noget andet, som skal i klubladet, s6 det ikke bliver ensformigt.

Som I miske ogsA har lagt marke til, si er der kommet flere billeder i klubbladet i de

seneste blade. Det er fordi, at HTF har investeret i et digitalkamera. Undertegnede

eller stedfortrader 96r derfor rundt ved de forskellige lob, specielt traningslob, og

tager billeder af jer. Men selvom vi nu har et kamera, sA er jeres billeder selvfolgelige

ogs6 velkomne. I skal bare sende dem til Soren eller lnge.

t 2003 forventer vi at udkomme med 5 blade. Vi har planlagt folgende udgivelses-

datoer:
8 februar, 3 m{,28 Juni, 6 september, og d. 15 november. Deadline vil fremga af de

kommende klubblade.

Karsten, Soren
og lnge

Da Guri Alm "pludselig" forlod sin plads som redaktsr,
for at blive nastformand i klubben, si blev det min

fornemme opgave at overtage efter hende.

Soren Kjer ville da gerne hjalpe mig med klubbladet.
Vores trykkeri er Nustrup Trykkeri. De fleste blade har

varet rigtig gode, men der har desvarre varet nogle

enkelte upser, hvor der f.eks. har manglet nogle sider.

Hvis det sker igen, sdr mA I lige kontakte mig, sd jeg

kan sorge for, at I fir et nyt eksemplar.

Kirsten og Kirsten som stAr

for jubileumsfesten. var ogsi
med til traningslob i

Vesterskoven.

Ulla Moller, Mollersport, som

stir ved sin bil til
traningslobet i Stensbak d. I 4

december.

r
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BenenlNc FRA TRENINGsuDvALcET.

Efter at have oprevet et dr med mange endringer i banereggerristen, s6 forsogte jeg
at tage en terminsliste med ud til traningslob, nvor leg s6 Jftororeoe ioberne til selvat skrive sig p6 som baneragger. Det har bevirket, it vi r ar'r,ar haft en baneragger_
liste nasten helt uden endringer og det er ikke sket det, at vi ptuoseiig har st6et udenbanelagger, som vi har oprevet frere gange de foregdende ei. rremo"uer kommer jeg
med listen, dog h6ber jeg, at flere kunne f6 ryst tir a1 merde sig, s6 det ikke briver desamme, der hvert ar trekker lasset, nye kan evt. melde sig s-ammen med en mereerfaren banelagger.

Klubben har i 6r afhordt 32 traningsrob, en stortak skar ryde tir dem, der har p6taget
sig arbejdet som baneragger. ogs6 en tak tir skovens tort< tor goJt'sararoeide, foruden jeres velvillighed kan vi ikke dyrke vores sport.

Efter et par 5r med fa deltager til traningslob, sd har vi i ar set en fremgang i antalletaf labere. Dette kan vi m6ske tirskrive korttegnerne, som nu har t6et revideret defleste af vore skove. Dog er enkerte af skovene-s6 oderagte, ,io"l 
"ir 

ge flere 6r, hvorde stadig kun vil kunne bruges i begranset omfang.

En stor tak skar ogsS ryde tir Eva og Michaer, som trofast mader op med EDB syste_met, kiosken, arrangerede griilaften i august og moder op med gr;gg Lg abreskiver
til treningslob op underjul. Dette er ogs€r meo It at lokke iobernJi Jt-ovene, samtidigmed, at det giver til socialt fellesskab efter traningslobene.
Hos Eva kan du ogs6 kobe et abonnementskort for kr.100,- for aile kort tir HTF,straningslob i 6r.

s9m loget nyt, s5 provede vi at arrangere et nat-traningslob, efter opfordring fra enaf klubbens lsbere, som ogsd gerne viile sta for at arrangere det. Det br"u un succes,som blev gentaget en ekstra gang. Desuden har vi i samarbejde med de andre son_derjyske klubber, hvor vi 2 gange Srligt udarbejder en falles terminsliste over tranings-lob, planlagt, at der tir efter6ret briver 4 nat-traningslob i det 
"rnJ"rivrr." 

omr6de.

Af materiel har vi 30 postenheder med sm6 skarme tir EMrr systemet. Der er eftersnske ksbt yderrige 10 sm6 skerme, da frere baneragger har iivet udiryr for, at 3oposter var for lidt, n6r der ogs6 skuile legges en bornebane ud. ogs6 fiberstangerne
er nu suppleret op efter, at der har mangret flere i rangere tid, ca"ing;n vidste, hvorde kunne skaffes fra.

Yvonne Gregersen

I
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BenrrulNc FoR BRIKKEN
Vi har nu betalt fjerde afdrag pa l6net i HSl, og der mangler nu kun et enkelt afdrag'

Der er saiedes i att oteveiaiiraget kr. 52.000,-. sardo pa bankkontoen pr. ultimo 2002

er ca" kr. 29.000,-

UdskiftningafvoresudstyrtilVersion2enhederernuafsluttet,s6okonomienser
lovende ucl. Vi kan derror i sarlige tilfelde anvende vores udstyr ved arrangementer,

som ikke er i stand til at betaleior leje. Bl.a. blev det benyttet ved KM-nat i vester-

,kou*n og pga' meget lav oettagetse,var der ikke okonomi til at betale leje af EMIT-

udstyr.
Vi har ogsa varet i stand til at erhverve en ovation 2 printer, der er magen til den

Moller Slort anvender tif print p5 bakop lapper. Vi har hidtil varet i stand til l6ne1eje

MollerSportsprintervedmangeafvorearrangementer,mendesverrekunnede
ikke undvare den i KUM-weekenden, hvOr den skulle anvendes ved et arrangement

isilkeborg.ForikkeatstAisammesituationvedvorestorearrangementeri2003
tor,rr_r.ort Jg Midg6rdsormen), slog vi tit, da vi fik et godt tilbud. Printeren kostede godt

7.000 kr.

Nuvarende beholdning af EMlT-materiel:
100 stk. Postenheder

11 stk. Postenheder (dubletter)

12 stk. startenheder (Post nr' 0)

2 stk. aflaserenheder (post nr' 250)

1 stk. Mini time Recorder med Termisk Printer

1 stk. RTR-2 mAlur

25 stk. loberbrikker (Version 2)

23 stk. lsberbrikker (Version 1)

1 stk. Ovation 2 til print pA bakop lapper'

Bilag og kontoudskrifter medtages til HTF's generalforsamling

Eva & Michael

PS.:Selvomgkonomienserserdelesgodud,skalvihuskeattankepiratvores
udstyr ikke holder
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SYDKREDSENS BORNE OG UNGE UDVALG v/ Jeanette Smed
Silkeborggade l28, 3.tv., 3500 Ksbenhavn O,Tlf..: i5 55 43 63, smed@mobilixnet.dk

Til: Syd Klubber, Syd klubungdomskontakter
Syd B&UU, Syd KB, LUU

Ksbenhavn den 27. januar

Udtagelse KUM og Ungdomspokal2003 - Sydkredsen

KUM 2OO3

Udtagelseslob for H/D l2-16:
(2 af 3 lsb treller.)

9. marts 2003 Gyttegird (clsb) (NB: bestemte lsbsklasser kreves. Se nedenfbr)
23. marts 2003 Hogsholt (c-lob) (NB: bestemte lsbsklasser kraves. Se nedenfbr)
13. april 2003 Svanninge (BJob)

Udtagelseslob fior HID 17-20l.
(2 af 3 lob taller)

9. marts 2003 Gyttegird (Clsb) (NB: bestemte lsbsklasser krrves. Se nedenfbr)
23. marts 2003 Hogsholt (cJob) (NB: bestemte lsbsklasser kreves. Se nedentbr)
29. marts 2003 SpringCup klassisk

lagttagelseslob for alle:

17. april 2003 Vrads Sande (1. etape piskelob)

KUM 2003 afholdes 10.-l l. maj i Mols Bjerge.

UNGDOMSPOKAL 2fu03
I Sydkredsen uddeles ungdomspokal i klasserne H/D l0A, H/D I l-12,A, HID l3-14A, H/D l5116A,
D 17 -20, H I 7-l 8 og H I 9-20. For Hl D I i -20 er eliteklasser t€llende. nir de tbretlndes til
udtagelseslob.
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august
24. august 2003

7. september 2003
Silkeborg (JFM)

Stenderup (B-lsb, KM)

Ved anvendelse af C-lob som pointgivende lob

I fbrbindelse med Clsb O"n .i. 

"uttr"i 

Cyttegird og den I 6. marts i Hogsholt kan lsbere i de enkel

uf,l"of.l"t."t tun opni point sifremt de stiller op pi nedenstAende baner'

Bane I Hl7-20
Bane 2,A, Hl5/16
Bane 28 Dl7l20
Bane 38 Dl5ll6
Bane 5 Hl3/14
Bane 6 Dl3ll4
Bane 7A Hl l-12
Bane 78 Dl l-12
Bane 8 H/D -10

Man bedes ved tilmelding oplyse om sin normale lsbsklasse'

udtagelseskriterier'til KUM 2003 geldende tbr Sydkredsens ungdomslobere:

l. For alle klassers vedkommende gelder det, at lobere skal lsbe A-banen for at kunne opna point

ior klasseme HID 17-20 er eliteianen den trellende bane' nir den lbrefindes'

2. lhverklasseudtages4loberedirektepibaggrundafpointopnflet itrtltagelseslohene'De2

resterende lobere udtages dels pi baggrun d af udtagelseslaD og pi skon'

De 2 bedste af 3 udtagelseslob teller'

3. Lsbere i junioreliten er forh6ndsudtaget til KUM'

4.l.gberc,derhverkendeltageriudtagelseslobelleriagttagelseslgb,kanikkeforverrteatb|ive
udtaget til KUM.

SydkredsensholdtilKUM2003offentliggoressenesteonsdagden23.april.l-obereogklubberfar
besked samtidig.

Sydkredsens Ungdomsudvalg
V. Jeanette Smed

i,-:-
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O-lsbs tilbud

Allerede her i begyndelsen af 2003 er der en del o-lsbs tilbud. Jeg har herunder noteret
de lsb, som har sidste tilmeldingsfrist ijanuar og februar m6ned:

23.2. _Sydkredsens-langdistancelsb I Frederiksh6b (sidste tilm.frist 13.2.)

M9 9 Nordjysk 2 dages tob i Vester Torup (sidste titm.frist 26.2.)
2q -30 3 Spring Cup pA Sjailand (sidste titm.frist 23.2.)
17.-19.4. Pdskelabene med stavnecenter i Norre-snede (sidste tilm.frist 16.2.).
(ved det forste og sidste langdistancelsb i Nordkredsen ei der allerede et par HTF'ere
som har tilmeldt sig, sd der er mulighed for falleskorsel).

"onsker man at lobe sammen med mange andre HTF'ere til ibne lsb, anbef'aler jeg, at man
melder sig til Piskelobet
Nordjysk 2-dages. Snak rned Karsten euist om overnatning til en rimelig penge - ellers er der
camping og skoleovematning.
Sonderjysk mesterskab - sidste weekend i marts.
Specielt til de unge: Husk at B-lsb teller til ung<lornspokal og udtagelse til KUM!
og en opfbrdring til alle: I skal rned til mange afdelinger af divisionsmatchen!!"

HUSKogs6 tilmelding tit HTF's jubiteumsfest den22. februar pii Torning
Kro. Tilmelding kan stadig nds til Kirsten euist Jorgensen, teleion: 74 si2s 25 eiler til
Kirsten Hansen p6 telefon: 7qS6 64 73.

Sydkredsen arrangerer folgende kurser (se beskrivelser/indbydelser
hltp:l/www.dk^*rienteerinq.orqinvhederlv jsmedd. cgi?gb

- s6 er der kommet indbydelser fra folgende udenlandske lob i sommerferien:

Norsk o-festival i Oslo 27.-29. juni
hEul*sary-v:s'.le$!ya!-er:.wE/2Q0il
Online Cup, Slovakiet 18. - 20. juli
httt];/lw,vw. orienteerinqonl jne. net/cullrjiccomo<j*tion. html
O-ringen som foregdr i Uddevalla i Sverige 20.-25. juli
l-13s;i;:trryy-i-,prtrgen.q,_eli_v-
Tour O Swiss i Schweiz 26. juli - 2. august
http : l,'wwin,. olwm2003 .,-jV
Swiss O week i Schweiz 3.- 9. august.
hitp"ll:*iww=o':um?,0_0il,sbit
Scottish 6 days 27. juli - 2. august
http:l/wvwv. scottish-orienteerinq.orqlMoravl003i HTMUindex. htrn

lndbydelserne kan l6nes ved mig. Jo far man tilmelder sig disse sommerlob jo billigere
er startafgiften. Tjek i ovrigt DOF's hjemmeside
hltp;/:iunsw.dk-eriqnt.e_e-t-iJtg"srsli{:iUlp--ebsr'yr,, csliy:Z_-fi0g

Dersom der ikke er nevnt andet skal tilmelding ske til mig. Helst pr. mail, men det kan
ogsi ske p6 telefon: 74 69 46 63.

O- & nyt6rshilsen
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JUBI;LftUA,15FEST T HTF
s6 gr dgt nu !! urr'. krubfesr er overos, o9 vi gre.deros firof se rigtig
mange of de festlige elementer, gomle stjerner, kommende kometer, toptre.nede,
mindre trenede, utre,nede, nye som gomre medremmer med pdheng - jo kort sogt ort
der kan kravle og gd til en fest, der bliver olt del, T gor den til.

:;*"' 
- 
:::::,_:ffi ;;: 

- de'l ska felres 

enSfed : Iorning kro iHammelev.

AAenu : Citron og peber.marineret loks m. purlagscreme,osporges, cilron og brod
Buffef med 3 slogs kod, solot, hosselbogtekartofler o9 skysouce
Frugtterfe m. q.erne froicheog frisk frugt
Kaffe

Musik : Leifs porty og 60 dr musik spiller op til dons. 
]Pris: Klubben giver tilskud I sri din pris er r0o kr. somt betoring for egne Idrikkevarer. 
I

overnofning : Kroen har 15 voarerset, og er dobbertvererse incr. morgenmod koster I

l,??;. 
*. Vi besriiler ve.retserne efterhdnden som fotk tiimetder sig 

I
5d ver hurtig - hvis du onsker overnotning. 

I
Tilmelding:Sidste frist for tilmelding er onsdog d. 12.02_ 03 hos I

fifi:: 
Jargensen : 74-55Z5Zi e_rnoil : carsren.quisr@post.rele.dk 

I
Kirsten Honsen :74-566473 e-moir : kirsten-honsen@jubiimoir.dk 

I
NB : Skulle du hove ryst tir ot sige et par bevingede ord, forre,reen sjov I

hisforie fra det virkerige HTF-riv, synge ensong, rove en sketch, lomme I

I
ST@T VOREANNONCORER, DE STOdER OSl I

h
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JuuemlvEDELELoBET

TAKforfremmgdet'trodsdebarskevilk6r.Nedenforerresultatlisten..hvorvivilon-
ske vinderne ,,a,_"o*a.rnll iJr"rt"t"ii xr"r. toitn]or"t videre til KOK-erne!!!

Karsten formidler til Hanne!

Glemte sager: 1 New-line superundertroie og en rod svedtroie' Tingene er hos Jens

FeOerLenien 7457 5094'

Fiduslsberne blev sat pA en sver opgave' hvor'ikke alle fandt ud af' at der var tegnet

Sydjylland og Fyn pa #;k;'tJ P"rl-v at siooe nremme i stuen og lose dem!

MAX.- Point man kunne oPni var: 88'

Eksferterne,KausllB";:[J:?1HT5'":l,t"#1":?sT:!!"?ili.;i'ru:li!l::l
HTF. B6de Haagen og

var altsi Kaj La cour!ilfi;l;;;;'tioistott (ril")';;;;;i veere den elesante lober

Det er Finn Jorgensen!

Resultater:
i'l; ui'F;; Ls os Klaus 57 P rillYkke

r.ii. oz urtix og Maria 39 P'

ll li!,USt''fi:'''Ti"JSiiivkke med aren at arransere det naste rir! (sidste

6r var det ogsA nr' 4)!tt

Nr. 05 Henry Lacoosel zs p. Ja, det var tet p€r Henry, at du fik aren at arrangere det

i Ar 2003!
f.fi. OO ftf"i" og Guri21 P

rtir. oi s"i"n Bertelsen 16 P'

rtii. os li"rg, og Erland 15 P
'r'ii 

os H"n"n" o-g Karsten 13 P'

U ll l;;:""ttii,"n?lt,,t " 
F6r aren at servere glogg og aebleskiver til naste

iulelsb.
ili. iz su"n og steen 7 P'

Nr. 13 Palle Wind 6 P'

r.ri. r+ nri" og Annette 5 P'

Nr. 15 Anne og Arne 4 P'

Losninger: . r-,-^^r^ rini6 rpens klang"? =
'l . Hvilken kendt julesang har folgende linie "Da skal med Davidsha

Det kimer nu

2.Hvilkenkendtjulesangharfolgendelinie'Guld,rogelseogmyrraskar',?=Etbarn
er fgdt - 

-^- ,^ .*"-..ro qaer oA kortet? = Jels og Torning
3. Hvilke 2 HTF-skove har de stsrste :'".r qU *",1t""1t";.f::: :ff:
4. Hvilken tugr ,k"i";";r,jr"" "irr"ir 

rt"'oltr"rti" s"ng *"n skyder en s6dan? =

SnePPe
5. Hvor mange stoer har en rumPe? = 4

28



6. Hvilket ord danner bogstaverne (l Prinsessehaven) ?= Nisselojer
7. Hvilke klubber er reprasenteret i den danske superliga? = BlF, FCK, KU GE, FAR,
AB, OB, SIF, EFB, FCM, VIB, AGF, AAB
8. Hvad hedder pigen i kaffebaren i Brdr. Mortensens jul? = Hanne
9. Hvor mange Ar har HTF eksisteret? = 40 Ar
10. Hvilket transportmiddel benyttede nissebanden sig af pii deres tur til Grsnland? =
Luftballon
11. Hvilken plac. fik Danmark fornyelig ved EM for kvinder? = Nr. 1

12. Hvor mange gange har HTF arrangeret stort p6skelob? = 5 gange
13. Hvad hedder Danmarks storste ss? = Arreso
'14. Hvor mange medlemmer er der i HTF's bestyrelse? = 6
15. Hvilke skove blev der lsbet Vikingedyst i i 6r? = Vesterskoven - Honning - Pam-
hule
16. Hvor mange 6r har man varet gift n6r man kan fejre jernbryllup? = 70 Ar
17. Hvor mange forskellige formand har HTF haft? = 9 stk.
18. Hvem blev beskrevet som HTF's elegante lsber i Jubilaumsskriftet? = Finn Jor-
gensen
19. Hvor skal Jubilaumsfesten holdes? = Tsrning Kro
20. Hvem var tilbage i 60-erne HTF's og Sydkredsens bedste laber? = Kai La Cour

"Fiduserne" var lavet af Diana og Henriette og undertegnede lavede bsrnebanen,
som havde 13 besogende. lalt rhed supporterne og julemanden var vi 54 sjale, hvil-
ket m6 betegnes som flot, n5r nu vejret ville os det s6dan!!!

Jsnne

*frr#

Henniln * Hvldffiffreservfififf

kfg, r*par*[i*nr"r'ry Hd*€]nir"g lil *.**a*aarkr bill.{gpt* i

!,rq*rup:ve1 4l . fkttl*$ 5 . Swppirg . 6$/ff {hri$t*#{+x{ed{i

t l{ rj$ q{} 4{r 5r,, " ffiiltld" i$# 3q i5 tu"?

I
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Klubmesterskabslob 2003'

Grrensedyst i AruP skov den 29 maj'

Clob i Marbek den 21 sePt'

C-lsb i Aabenraa Sonderskov den 5 okt'

Salg af HTF's klub-lobetoi

fobetc; i klubbens farvei (bukserne med dobbelt front)'
prisen er kr. 200,- r.. uutrurng kr. 200,- for overdelstroien. Tojet kan bestilles

og kobes hos Eva i kiosken'

t-shirtmed HTF's logo kan ogs6 kobes hos Eva i kiosken fotkr' 49'95'

Desuden har Eva ogsi brikker og kompas (se pris under "Treningslob")'

Abonnement pi Kort til Traeningslob i HTF'

I Iished rned 2002 vil der rare muligt i 2001 at tcgne

abonncmcnt pi kort til alle HTF traningslob'

Abonnementet koster kr' I 00,- fbr hele iret'

Det kan ksbes hos Eva i kiosken'
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Statistik over Abne lob.

Lsber DK Km sum Poster Tid sum Km{id
\lfred Moller I 6.40( 1:33:1 14,6

\nne Bertelsen 1€ 45.21C 132 8:03:19 10,7

\rne Bertelsen 2! 179.930 302 28:30'.52 OE

3ettv Hansen 4 15.850 3€ 4:51:01 18.4

larsten Quist
Jorqensen

24 132.445 224 22:24:4e 10.2

Shristian Schrader 28.540 3€ 4:42'.33 oc

faniel H. Jensen 24 67.7lC 19€ 9'.25:17 8,3

iddie Hansen 1( s3.14C 11C 9"12"57 10,4

irland Skot 31.565 6t 7:O1.29 13.4
;inn Joroensen 1 89.54€ 13t 11:51:30 79
Flemmino Toft 14.74C 3( 2.38:57 10,€

Frederik Schistz 22.03C 3t 3:06:04 8.4

Freia Seir Andersen 3.075 0:30:29 oc

Gunnar P. Friis 36.354 7l 4'.17'.47 71
Guri Alm 2i 157.79C 29t 23'.50'.14 9,1

Hanna Christensen 28.20( 7( 7'.21'.03 15.(

Hans Erik Hansen 9.68( 1 1'.36'.21 10,(

Hans Nielsen 27 '1 '1 9.310 205 1 7:19:5€ 8,1

Heinz Schneider 3 9.680 12 1:35:5€ 9.(

Helene Birk 4 16.575 33 4'.04:0t 14.1

Heloa Skot A 19.875 34 4'.24'.5t 13,:

Hennino Schmidt 8.475 1'.28:21 10,t
Henriette F. Andersen 34.675 60 6:45'.4t 11.7

Henry S.Jacobsen 14 49.63C 134 10:32:06 12.7

Haaoen E. Larsen 25.155 49. 6:29:Q7 15,5

noe Graruo 7.245 1C 1:18:.48 10,9

noe Phvsant 12.24a 1C 2'.38,,2Q 12.9

nqer Marie Haahr 4 12.80C 3 30:16 16.4

noerlise F. Andersen 6.025 1'.18'.44 13,1

sabella Toft 2.95C 0:28:34 9,7

Jacob Lei 28.474 3:46:0C 7.9

Jakob Phvsant 22.574 Zz 2'.48:42 7!
Jan Pedersen 1 5.03C 1 0'.41',25 8.2

Jens Peder Jensen 2C 't31.141 24t 17:05:19 7.t
Jesper Bach Dall I 23.621 41 3:58:34 10.1

Jette H. Jensen 4.02C 1t 0:53:48 13.4

Jaroen Thinovad 11 39.83( 9i 8:24:32 't2.7

larn F. Andersen 30 144.27C 292 23:57:55 10,(
(ai Ove Rasmussen 36.80( ol 6:33:5C 10,i
Karsten Johnk 11 74.791 16t 9:12:4t 7.1

Keld B. Nielsen 27 97.53( 23{ 20:58:53 12.5

Kenneth Mathiesen 10.07( 28 1:19:47 7.9

"*S&At



11.700
39.140

2S 2:06:O2 10.€Lasse Alm 1 105 6:18:55 9.7Lasse Therkildsen 1 5.030 12 0:32:17 6.4
-eif Giebel 13.95C 3€ 2:15:34 9.7Llsbeth Thomsen 6.00c 1:12:O4 12,C

c 49.650 129 10:28:31 12.7
5.030 12 0:33:33 6,7

z! 1U9.553 244 1 6:18:1 5 8,9lvlaja B. Nielsen 1 46.515 82 9:45:2( 12,6\4arianne Toft 1 2.950 o A:47:29 16,1te t'eftetsen 11 27.00c 6€ 5:18:37 11.8vtane H. Jensen 1! 34.475 100 4:58'.52 I,tvlette Gregersen I 40.393 96 9:38:57 14,3ylichael Christensen 1 75.135 18, 15:03:31 12,C,ilikkel Seir Andersen 8.475 1:47:22 12.7/ona Rasmussen 7 31.5501 79 5:13:O2l gC
Vlorten Carstensen 1 3.370i 0:32:101 9.5Niels Chr. Nielsen 14.55C 281 3:30:39 14.5Niels Physant 1 4.650 0:38:351 8.:C K. Frederiksen

Ole Feddersen
12.930 38 2:49:1t 13.1
24.81C 62 3:57:32 9.€Per F. Henriksen A 16.000 4:54:11 18.4rer Rasmussen 1 8.871 )l 1 1:13:5t 8,:reler K. Berq 8l 80.59C 87 9:45:49 t.JRasmus Andresen I

Regina Berg I
4
B

12.35C 24 2:21:45 11,535.4001 79 6:1 1:05 10.5Rikke Nygaard c 40.51 10i 6:09:31 9,1Ronnie Hansen ---l---i
Sabrina Hansen 2.175 0:19:54 9,1JUtvct!.| t\tglsgn ZJ 81.30( 169 6:20:29 12,1
9teffen Atm i --5 131.4901 186 14:26:3C 6,€J. Msller 1 5.2101 1 1:00:21 1 1,€ok,ren t'enelsen
Soren Dall

3 22.5701 42 4:15:40 11
37_96C 59 7:41:17 12.2Ssren Kiar 2l 5.325 14 0:55:26 10.4Tanja Berg 1 ?-9101 e 0:40:11 13.8fina Greqersen 5l 26.50C 4B 6:36:361 15,C

I il td \Jvelgaarq
Haarup

12 83.37€ 144 14:02:06 10,1

Tine Berg __ z 5.860 25 1:13:28 12.rdgll nansen 18.01C EE 3:51;08 12.8fi/erner Greqersen z 6.445 c 1:17:121 12.CYvonne Greqersen 15.4sn 39 3:33:491 13.I(lub total 68e13 243.236l, 6.331 558:42:261



ResurrnrrAvlEN

HTF nr. 1 i stafetbiathlon d. 2 - 3 november!

OK-HTF's damer klarede sig langt over forventning ved de Sbne nordiske mesterska-

ber i Orienterings-biathlon, som blev afviklet i Dronninglund Storskov med Jager-
korpsets ldratsforening som arrangor.
Haderslev's damer blev nr. 1 i stafetten, hvor de var 3/. min. foran et svensk hold fra

Goteborg-Majorne. HTF's hold bestod af Mona L. Rasmussen og Tina O. Haarup.
Koldings hold med Marie Hojer og Nina Hoffmann kom p6 tredjepladsen.
Ved lordagens individuelle konkurrence i samme skov blev Tina O' Haarup nr. 9.

Orienteringsbiathlon bestAr af skydning med salongevar og orienteringslob, hvor

man f6r strafrunder, hvis ikke man rammer! Pracis som ved Skiskydning, som vi

kender det fra olympiaden!
Ved den individuelle konkurrence er der ogsA koblet kortlasning p6.

Mere hader til Mona og Tinq!

Ved den gennemg6ende konkurrence i "NEWLINE-CUP" iorienteringsbiathlon stafet

blev HTF's damer Mona L. Rasmussen og Tina O. Haarup samlet vinder, hvor de 3
bedste af i alt 4 stafetkonkurrencer talte igennem br 2002r.

Julelsb o6 Tsrnino Mslle d.26 december!

Traditionen tro afviklede HTF i gir formiddag julelob pdr Torning Molle og trods det
ikke serlige indbydende vejr med glatte skovstier m.v. havde 54 'lulesjale" incl. jule-

manden indfundet sig pA Torning Molle, hvor der var godteposer til bornene, samt

andre ting fra julemanden ude i skoven!
Desuden var der ableskiver og glogg til de voksne lsbere.
Lsbet for konkurrencelobet var tilrettelagt som "Fiduslsb", hvor deltagerne undervejs

skulle svare p6 "almene sporgsm6l" og lose gAder!!!

Dette lob blev vundet af Klaus Staugird og Per Eg fra Kolding. P5 4. pladsen og

aren for at skulle arrangere det naste 6r, kom Steffen Alm og Niels'Jom Fogh'
Aren for at skulle std for ableskiver og Glogg naste 6r blev plac. nr. 11 lnge Grarup

og Jorgen Thingvad.
I ovrigt starter Steffen Alm igen for HTF i det nye 6r, efter at have "provet lykken" i

naboklubben i AbenrA det sidste halve 6rs tid!

b,H,i$ge.#.ER;, #fi

F--
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f

selvom HTF havde rordagstraning i Vesterskoven samme dag havde HTF 13 roberetil start ud af 72 ved et rangdistancersb for Sydkredsen i Ho liiitpra;;g;!

HTF'erne dominerede ogs6 de overste praceringerp6 10 km turen ved at besattepladserne fra nr. 2 til g !!l
Nr' 2 blev Hans Niersen, nr. 3 Arne Bertersen, nr. 4 per Axersen, nr. 5 Mona L.Rasmussen, nr. 6 Maja Alm, nr. 7 Henning Schmidt og nr. g Curi Almf

PA den dobbelte distance 20 km fik den ,'hjemvendte" steffun Alm en fornem 4.plads blandt de "unge toplobere"!

Vi er stoppet med at lsbe, og ligger nu inde med 2 par nasten nye O sko.

I par SILVA sorVgul str. i't, - PRISIDE t50._

l,q1 
Jatas m9O hoj wist rodlbti/sort str. 5l pnrSroe iii,_

n\1smanertnteresseretiskoene,kandetagesmedudtiletIobviaGuriAlm.

O-skofil'salg

Hilsen Donhe Mathiesen. tri:+eo'lfaii,'ihiji. t

I
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Postbesorget avis
50721 8245 (ARC)
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