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FonuerDENs oRD

3-tri nsra ketten, hvor HTF's "Jubilaumsfest" var hojdepunk-
tet pi vores 40-6rs jubilaumsfestligheder fik vi afviklet pii en
fornojelig og festlig mdde, som de 2x Kirsten skal have en
stor TAK for. Ligeledes en stor TAK til Carsten Quist, som var
jubilaumsfestens dirigent! Der var 56 festdeltagere.
De 2 andre trin af raketten var jo et flot Jubileumsskrift og
Receptionen idet "Gronne Forsamlingshus". Nermere om begivenhederne ved fe-
sten og Generalforsamlingen forud for festen kan i lase andet sted i dette blad.
Ligeledes om dem, som modtog hader denne dag!
Endvidere fremgir det af dette blad, at Eva har snsket at blive lost fra sin kasserer
gerning, p6 grund af arbejdspres og at hendes trofaste medhjalper i "kasserer-job-
bet" Michael ikke kender sin fremtid efter 1 juli. ALLE HTF'ere opfordres til, at denne
overgang til ny kasserer bliver s6 lempelig, som muligt. Eva og Michael fortsatter,
som hidtil, med at passe EM|T-udstyret og 'BRIKKEN., samt vedligeholdelse af HTF's
"Hjemmeside"!
DM-L-A-N-G pAFano. En meget flot start pA medalje-hsst 2003! Maja Alm er sikker-
heden selv og erobrede hendes forste medalje i denne disciplin og s6 af GULD! Hans
Nielsen var ogs6 meget tat pd GULDET, men m6tte nojes med SOLV og Mona L.
Rasmussen tog sig af BRONZE!
TILLYKKE tiljer alle 3.
Sidste Ar blev det til GULD til Finn Jorgensen og BRONZE til Steffen, men det var
ikke deres dag den 6 april p6 Fano, hvor banerne var ca. % time for lange! Selv var
jeg nok ude i mit langste O-lob pd 3 timer og 22 min. Per Axelsen lidt langere, men
vi gennemforte!
"O-Service": Dette er igen en ny teknologisk tiltag iforbundet, som vi bliver nodt til at
forholde os til. Guri skriver noget om dette i bladet, men jeg vil opfordre dig til at bruge
denne nyskabelse.

Formandens ord
Nye Medlemmer

SM stafet
Hjertelig tak fra Kaj Ove

Weekendophold pAR@M@l
Vikingedysten 20031

lndholdsfortegnelse
3 Top 10 tiltraningslob
5 Point ved Traningslob

16
17
18Ekstraordinargeneralforsamling 6 Treningslobogterminsliste

Tillykke 7 lndbydelse til Luksustraningslob 20
Koncentrat af Generalforsamlingen 8 Jubileumsfesten i Torning 21
Mange tak for sidst fra d. 22 februar g lndbydelsen til Gransedysten 24

Tilmeldt til lob eller ej! 11 lndbydelse 25 Manna og 43 - Kavlen 26
Arsberetning 2002 Ungdomsudv. 12 Skovsvin 27

Arets HTF'er, aresmedl., 6rets ungd.13 Klubmesterskabslsb 27

10 Tilmeldingsprogram 25
11 Tusinde tak fra Eva 25

14 En god p6ske!
14 Benzinkort

Collagefra Jubilaumsreceptionen 15 Manglendelaberefrastatistikken 3
3

1

af klubtsi 16 Resultater
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Den 15 januar afholdte vi klubaften pd Flyvestationen, hvor vi var p6 besog ved

helikopterberedskabet og s6, hvor jeg tilbringer min dagligdag. Bagefter ksrte vi i

"Filmrummet" og sA KUM-videoen. Et flot produkt lavet af Lise og Eddie's datter og

svigerson Karina og Lars. En hyggelig aften synes nok de fleste af de 22 deltagere
og vi siger TAK til Flyvestationen for gastfriheden.
Den 12 maj er 9 HTF'ere, samt formanden inviteret til "ldrettens Dag" pA Harmonien.

Passivt medlemskab; Den 27 maj afholder vi ekstra ordinar Generalforsamling p6

T6gerupvej 42, for at konfirmere en Vedtagtsandring. Se indkaldelse andet sted i

bladet.
Hvorfor nu dette vil nogen sporge?? Det gor vi, fordi de fleste klubber har indfsrt
denne $ efter, at forbundet skal have afgifter af ALLE aktive medlemmer, ogsi af
dem, som er medlem ved os (passiv) og er aktiv i en anden klub!
Den 30 marts afholdte vi de Sonderjyske mesterskaber individuelt i Pamhule med
rekorddeltagelse fra HTF med 45 tilmeldte, men trods hjemmebanefordel var vi be-

skeden og satte os kun pA de 7 af de 15 titler. lzabella Toft vandt den Abne bane.
TILLYKKE til alle vinderne!
En stor TAK til dem som afviklede lsbet, banelegger Yvonne Gregersen, banekontrol
Ove Kaj Frederiksen og Hans Erik Hansen med EM|T-beregningen.
Arne Bertelsen og jeg var denne weekend inviteret af Haderslev Kommune til ldrats-
konference i Varberg i Sverige, hvor vi bl.a. deltog i nogle meget interessante fore-
drag, hvordan vi skal forholde bs til vores sport. Det satte sporgsm|l ved en hel del af
den mAde, vi og forbundet fokuserer pi de unge, hvor det vasentlige SKAL VARE
GL,€DEN OG DET SOCIALE VED SPORTEN, hvor man ikke sortererfolkfra (KUM),

men forsoger at have sammenhold'over hele linienl
TAK til Haderslev kommune og lederne pA turen, hvor Arne og jeg synes, at denne
var godl
Ellers er en hel del HTF'ere for ojeblikket beskeftiget med vores forestAende arran-
gementer:
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vIKTNGEDYSTEN og DM-KORT og MIDGARDSORMEN pA RAMA.
Korttegneren Jens Peder Jensen skal alene bruge mindst 40 hele arbejdsdage p6

det nye korlRllM@- N@RRELAND, hvor DM-kort skalafvikles. Desuden hjalper han

ogs€r mig med at fdr kurverne pA plads over det sydlige, som vi efterfslgende vil kalde

ROM@-Ssnderland
Vi har bestemt, at alle officials ved ovennavnte arrangementer skal udstyres med en
"Vindbreaker" med klubmarket pA! Jeg vil mane til, at man bakker op om vores
falles klub HTF, sAledes vi kan fA disse planlagte arrangementer ordentlig afviklet til
glade for os selv og vore gaster!
Vi har jo fsr bevist, al vi far har kunnet afvikle store kvalitetsarrangementer, endda

med kort varsel, senest da vi ommsblerede efter orkanen "ADAM" den 3 dec. 99 og

afviklede "P6skelobene 2000'!
Den 4 juni afvikler vi "Luksustreningslob" i Vesterskoven, som skal foregA pA samme

set, som DM-kort, da "Mollersport", som skal forest6 beregningen skal have afpro-
vet deres udstyr. Bak ogs6 op om dette lsb, s6ledes vi kan fA en hyggelig aften i

Vesterskoven. Finn Jorgensen er banel€gger, og vi laver rigtig start og m6l, som til et
Sbent lob!
For ojeblikket kan vi marke en stigende aktivitet i HTF, isar deltagelsen ved de 6bne

lsb, men ogsA ved vore traningslsb. Her i weekenden var der ca. 25 til traningslob
i Stensbak og andre 25 til Jubilaumslsb i Friborg, hvor vi for ovrigt fik 6 forsteplad-
ser og 6 andenpladser! 56 selvom vi har mistet medlemmer efter orkanen, s6 er nye

medlemmer kommet til, som jeg hdber, at alle hjalper til, at vi fAr taget ordentlig

imod, s6ledes disse kanfale sig tryg ivores klub HTF.

Den 4 maj skal vi ud i 6rets fsrste 1. divisionsopgor i Gr6sten og jeg hAber, at IALLE
bakker op om dette lsb, sAledes vi kan gore ligesd god modstand, som sidste 6r.

Vores bedste kort Jakob Physant tager hele turen hjem fra Goteborg for at ststte os
den 4 mai i de Kongelige skove i Gr5sten!

Jsnne

NYE MEDLEMMER

HTF sreen VELKOMMEN

I
TIL FOLGENDE NYE iIEDLEMMER:

1264 Dorthe Hedegaard
Morten Breum

1265 Jorgen Rasmussen
Tatyana Prokhorova

Argang
Argang

Argang
Argang

1 981
1979

1 970
1967
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ExsrRRonotrucR GeNenn_FoRSAMLtNG

Orienteringsklubben HTF indkalder henned til ekstraordiner generalforsamling

Tnsoee DEN 27. MAJ 2003 KL. 19.30 pATAcERUpvEJ 42.

Dagsorden ifsl ge I ovene:
l. Valg af dirigentog steruneoptrllere
2. Forslag til endring af Titlen pa HTF s love
3. Forslag til vedtagtsrcndring:

Ad 2:

Ad 3:

Ad 5:

besty'elsen (fbnnandens adresse) i hende senest en uge forgeneralforsamlingen.

Ad 6: Nuvrerende kasserer Eva Christensen snsker ikke genvalg.

4.

5.

6.

7.

6

Paragraf4 i HTF's vedtagterendres. Se forslag om passivemedlemmer
herurder
Kontin gentf'asts rettels e for p ass ivt medl ems skab
Behandling af indkomne forslag
Va lg afkasserer
Eventuelt.

Det fbreslis, at titlen erldres fra: Love for Orienteringsklubben HTF, Haderslev til.
Vedteger for Orienteringsklubben HTF, Haderslev.

Paragraf 4 cndres til:

Enhver kan soge medletrsskab afklubben. lndmeldelse skal foretages skriftlig pi de
af klubben udleverede indmeldelsesblanketter. For umyndige skal foreldreellerverge
underskrive indmeldel sen.

Klubbens rnedlemmer kan optages som aktive eller passi ve medlemmer

Kun aktive medlemmer:
I kun ,ep.-s"ntere kiubben r konkurencer
I har sternmeret pi klubbens generallorsarnling.

Forslag der otskes behandlet pi den ekstmordinere generalforsamling skal vare



TILLYKKE

Hrr OnSren teOenSrAENDE MEDLEMMER HJERTELIG TILLYKKE MED DEN

RUNDE FODSELSDAG.

Harald Schultz. Han bliver 50 6r d. 6 maj.

Helene Birk. Hun bliver 30 5r d. 10 maj.

;:ffi; ;T;:H:|:::^ @^
Lars Juhl. Han bliver 20 Ar d.4 mal. F,z$=

Jeppe Rolf Andersen. Han bliver 10 hr d.12 ma1

Hans Nielsen. Han bliver 60 6r d.15 maj.

Rasmus Therkildsen. Han bliver 20 Ar d.'16 maj.
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Hen KoMMER ET KONCENTRAT AF HTF's
GenennLFoRsAMLtNG 2003 !

Ja, det er jo ikke det "store tillobsstykke", n6r der bliver kaldt til Generalforsamlig nu
om dage. lalt 16 stemmebereftige medlemmer var modt frem pA Torning Kro.
Vi kan trsste os med, at det stAr endnu mere slojt til med opbakning til Gen. F. i vore
2 store naboklubber Kolding og Esbjerg. Ligesom i landets stsrste klub FIF-Hillersd,
som laver det store "SPRING-CUP" stavne hvert 6r. Her skriver formanden, at det
var godt der skulle uddeles n6le for 25-6rs, 40-Ars og 50-6rs medlemsskab, ellers
havde det kun varet bestyrelsen til stede. Det med medlemsn6le, er nok noget vi bor
overveje til neste 6r??
Beretning m.v. Beklagelse, at det var mit fsrste udkast, som var kommet i klubbladet,
hvor en del medaljetagere var gledet ud: Sonderjysk mester Solveig B. Nielsen D45,
klubmester Kirsten Quist Jorgensen D55, Sonderjysk mester i stafet Fam. Alm. Und-
skyld til de bersrte.
Kortpolitik: Om vi vil det eller ej, skal vi vare indstillet pA, at den nye kortpolitik nok
bliver vedtaget til gennemfsrelse fra Arsskiftet og forsamlingen var indstillet p6, at
man fAr lidt d6rligere tryk, men til gengald andre fordele. Det er vigtigt, at vi fdr
skonomien med ind i det ved vores budgetlagning i klubben.
Det gdr bedre for Yvonne med at fA folk til at tage den "omgangstjeneste", det er at
lave traningslob. Ungdomsudvalgsberetning var ikke kommet med i klubbladet, men
vil vare at finde i dette blad. Der opfordres til at tage de f6 ungdomslsbere, som vi
har med, hvis foraldre ikke lsber med ud til lob.
Forelaggelse af regnskabet, herunder afskrivelser af driftsmidler. Det blev vedtaget
at afskrive disse med 100%. Regnskabet blev vedtaget. Der var ROS til Eva og Mi-
chael for deres store arbejde med regnskabet og "brikken". Rart at vide, at de nasten
er der hver gang til vore traningslob!
Der var forslag til "passivt medlemsskab": Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre
med dette og som det fremg6r af dette blad er der ekstra ordinart Gen. F. i f.b.m.
bestyrelsesmsdet den 27 maj.
Der var ROS til HTF for det store arbejde, som var blevet gennemfsrt i Srets lob.
Valgene: Kasserer Eva Christensen og de 2 bestyrelsesmedlemmer Guri Alm og
Yvonne Gregersen modtog ALLE genvalg.
Der var genvalg til de 2 revisorer: Henry S. Jacobsen og Jorgen Thingvad, samt
revisorsuppleant Ove Kaj Frederiksen.
Dirigenten ove Brix Therkildsen styrede forsamlingen pa vardig vis og Gen. forsam-
lingen sluttede med, at rAbe et trefoldigt HURRA for HTF!

Janne



Mrulce rAK FoR stDsr FRA D. 22 reenuAR. .

Mange tak for sidst, det var da en rigtig go' fest. En go' jubilaumsfest som jeg var

meget glad for at ha'deltaget i. Derfor skal der ogs6 ved lejligheden her, lyde en stor
TAK til Kirsten Hansen og Kirsten Quist for deres store arbejde med at fA sit flot en

fest banket sammen.

Vi fik sunget - lyttet -grinet - pjattet - noget godt til maven - lidt godt til ganen - danset

og hygget os, hvad mere ku'vi ha' snsket os??? Ni ja, det sku'da lige vare lidt mere

tid til dem vi ikke n6ede at danse med.

Foruden en tak til formanden og toastmasteren, skal der ogsir lyde en tak til "Rigtig-

mand Finn" for at have medbragt sin rare hustru, som jeg var heldig at f6 til bords.

Soren og Steffen-Guri sad lige overfor, jo der blev fyret noget gas af frem og tilbage

over bordet.

A, jeg fik lige mindet Finn om dengang for mange ar siden, da Finn havde rigeligt at
gore med kort og kompas, ha'. Men jeg kom hurtigt ned pA jorden igen, da bide Finn

og Steffen rottede sig sammen og blev enige om, at jeg sagtens ku' tAle at smide en

10-15 kilo. Tja' jeg skulle sAmand bare folge deres lobeprogram. Tak- altsdr tak for
kaffe- jeg har ogsA et job og familie. HA !!

Per Rasmussen
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SM stafet 2003

fredag den 16. maj 2000
(st. bededag)

Msdested: Pi vejen, dergdr gennem skoven frahovedvej A8 til Fjordvejen.
Afmer k ni ng fra h ov e dv ej A8.
Kant-parkering i vejens qyd-side.

NB. Lobet er flyttd fra sondag den 1 I mqj til fredag den 16. maj.

Kort Ronshovel l:10.000

Baner Bane I ca.4,5km
Bane 2 ca. 3 km (lidt sverere end let)
Bane 3 ca 5,5 km

Skygning pi bane 2 ertilladt.

Start Samlet startkl. l0

Hold Holdene bestdr af 3 lobere, som skal sattes sammen i henholdtil de
aftalte regler. Et hold mi max. have 12 point.
Point tildeles ud fra de baner mm er berettiget til at lsbe ved cup
tumeringen.
De enkelte baner udloser folgende point:

bane I 6 point
bane2A 5 point
bare 28 -bare 3,A. .- bane 5 4 point
bane3B-bane4 3point
bane 6 2 point
bane 7A-bare 78 - bane 8 I point

Tilmelding senest den 10. maj 2003 tll Guri Alm pr. email: ema@roedeko.dk
eller telefon: 7469 4 63.



Tunaemr flL LoB ELLEn e.ll

Jeg er meget glad fot at s5 mange sender lobstilmeldinger pr. e-mail'
Dog skal I lige vere opmarksomme p6, at jeg ALflD kvitterer for modtagelsen af
jeres tilmelding ved at sende en mail retur.
Derfor: Har du ikke f6et en kvittering, sA kan du heller ikke vare sikker p6, at jeg har

modtaget din tilmelding!

E-mail er normalt en sikker og hurtig form for kommunikation, men der har veret
eksempler pir, at mails har varet op til 4 dage undervejs. Sir kan det hande, at

tilmeldingsfristen til lobet er overskredet!

Problemet skulle gerne lose sig selv nu, hvor alle kan tilmelde sig via det nye

tilmeldingsprogram o-service. Las herom et andet sted i klubbladet.

Hilsen Guri

Sulg 0S l?lontering of;
T+rrnontder lfindqer flg dsre
lssferfngr-ofigsrsr

Ffl klar besked

ffiil#ffi?tTIfff-T
Sand+fjorduej 5 - 6liltl Hadersleu
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AnseenErNt NG 2OO2 U lrcoousu DvALGET

Som altid har vi i vinterens lob deltaget i de forskellige weekendsamlinger som kred-
sen laver for U1 og U2lJuniorer. Det drejer sig om folgende unge lobere fra HTF :

U1: Lasse Alm, Anne Bertelsen, Marie Bertelsen, Rasmus Andresen, Freja Ander-
sen, Maja Jorgensen, Marie H. Jensen, Daniel H. Jensen, Kenneth Mathiesen.
U2: Mala Alm og Mette Gregersen.
Juniorer: llna Greqersen.
Pd ledersiden har vi ogs6 veret godt reprasenteret, idet mange foraldre til disse
born har deltaget.
Det drejer sig om familien Bertelsen, familien Alm, familien Honor6 Jensen.
De samme personer deltog ogsA i sommerlejren som i 6r, som gik folgende steder
hen:
U1 : som sadvanlig til Lessebo i Sverige. Under ledelse af Bent Mikkelsen FAborg
havde vi en forrygende tur, og der er et godt sammenhold mellem Sydkredsens lo-
bere pA denne tur, hvor der er tid bAde til det sociale og den orienteringstekniske
traning.
U2: var i Goteborg i Sverige og Juniorerne var i Tjekkiet. Ogs6 i 6r var det gode og
udbytterige ture.
Arets KUM (KredsungdomsmAtch) var i 6r henlagt til Grdsten med HTF som arran-
gsr, s6 mange af vores ledere var selvfolgelig involveret i at f6 dette stavne til at
fungere. Vi havde 5 lsbere udtaget til dette stavne: Maja Alm, Mette Gregersen, Tina
Gregersen, Lasse Alm, Daniel H. Jensen. De klarede sig godt, idet Maja vandt D13-
14, og Daniel blev nr. 2 i H11-12.
I 6r har vi ogsA haft den fornojelse, at Maja Alm har lobet sA godt, at hun har varet
udtaget til ungdomslandsholdet. Tillykke med det !!! Hun er ogsd blevet tilknyttbt
talentkraftcenteret (TKC) i Esbjerg, og deltager herigennem i en masse traning, sd
det bliver forh6bentlig ikke sidste gang, at hun bliver udtaget til landsholdet.
I 6rets lob har mange af vores unge lobere deltaget i en masse lob, og det er blevet
til mange gode resultater, bAde individuelt og i stafet.
Ved Danske Mesterskaber blev det til fsloende placeringer
Maja Alm: Guld i Klassisk D13-14,Sslv i Kort D-16, Nr. 4 i Lang D-16
Daniel H. Jensen: Bronze i Klassisk H11-12.

I det daglige har vi ligget lidt mere stille i 6r, idet Jefte har varet gravid, og det har
taret p6 energien, men i det nye 6r forventer vi, at der bliver lidt mere tid til at fdr lavet
noget mere traning for ungdommen til vores treningslob. I forbindelse med jubila-
umsskriftet var Jette ude at interviewe flere af vores unge lobere om deres syn pA
orienteringslob. Det resultat der kom ud af det, vil komme med i de neste par klub-
blade. Ellers er tanken, at vi stadig skal bakke op om de unge lobere, og give dem sd
mange oplevelser som muligt.

Jette og Jens Peder
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Aners HTF'en, EREsMEDLEMMER' Aners
UNGDOMSLOBER.

Arets HTF er 2O02 er Peter Berg:
HTFtrofaet for SPoRTSLIG - ENERGISK og KAMMERATLIG indsats er en person,

som alle i HTF kender:
Han har lavet utroligt meget alsidigt kvalitetsarbejde i HTF igennem 6rene.
Han er heldigvis endnu ikke sA gammel som jeg.

Han er utrolig behagelig at samarbejde med ved de store arrangementer, uanset

hvor presset han kan vare iforbindelse med disse arrangementer.
Bestyrelsen har bestemt, at HTFtrofaet i jubilaums6ret skal tilfalde vores gamle

unge formand Peter Berg. Hjertelig TILLYKKE Peter.

Motivation for Haagen:
Der har i HTF varet 2 aresmedlemmer, som begge var medstifter af HTF, men de er
desvarre begge 2 dode.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at dette skal der rAdes bod pdt:

HTF's tredje aresmedlem er en person, som stadig er utrolig aktiv, trods sine 73 6r,

faktisk HTF's mest aktive ved vord traningslab i Ar 2002 og kredsmester i Ar 20021

Han var HTF's formand nr.2fra €rrene 1969 fl 1972.
Han er altid villig til at hjelpe sin klub HTF med de store arrangementer nAr der bliver

kaldt pi ham.
Hjertelig TILLYKKE Haagen med udnevnelsen til HTF's nr. 3 aresmedlem'

Motivation for O. K. Frederiksen:
Bes$relsen har endvidere besluttet, at vi ved denne festlige lejlighed skal udnavne
HTF's fjerde aresmedlem:
Denne person er en person, som har vist ansvarlighed, n6r det har knebet for HTF at
fsre klubben videre med den nodvendige ledelse.
Derfor har vedkommende fsrt klubben videre over 2 omgange.
Fsrst var han formand fra 1973 til 1 975. Dernest fra 1 985 til 1 990.
Har varet Materielmester bAde for HTF og for forbundets Sydkreds i en lang 6r-

rekke.
Hans arbejde har altid varet praget af stor omhyggelighed og akkuratesse.
Selv om vedkommende er fyldt 70 6r, s6 er han stadig en kompetent kortplotter ved

vores terminslistelsb.
Hjertelig TILLYKKE O. K. med udnavnelsen til HTF's nr.4 aresmedlem.

'Arets Ungdomslober" i HTFI
For 2002 blev denne tildelt Maja Alm, som trods sin unge alder har mange mester-

skaber bag sig, med bAde GULD og S@LV i 2002, samt udtagelse tiljuniorlandsholdetl
Hjertelig TILLYKKE til Maja for tildeling af denne pokal!

Servitutter for denne pokal er lige sd enkelt, som de voksnes "aresplatter" i kredsen,
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at Maja selv skal udpege, hvem der skal have denne i 2003 (med lidt hjalp fra besty-
relsen) de fsrste 2 6r. N6r der s6 om 2 ar er 3 ungdomsnavne pa poialen, skal de
unge selv vare med til lobende hvert 6r selv udpege hvem der skal have denne!
Pokalen er givet af Odense Orienteringsklub til vores Jubilaumsreception.

WeexenDopHoLD qARAMAI
HTF'erne inviteres hermed til "weekendophold" p6 RaM@ iforbindelse med atuiklin-
gen af DM-kort og Midgdrdsormen den 30 og 31 august, hvor vejret stadig kan vise
sig fra den "lune side", s6ledes opholdet kan kombineres med en dukkert i Vesterha-
vets bolger, se vores forelobige indbydelse pir HTF's "Hjemmeside.!
Vi har lejet spejderhyften til officialshvile, og hvor vi ogsa vil forsoge at lave felles
"Grillaften" lordag den 30 august. Man kan ogs6 tage sit telt eller campingvogn med
og hvile sig lidt der, inden det 96r lss 0300 med "Midg6rdsormen"!
om HTF'erne kan f6 lov at lobe har nogen spurgt? stavneledelse og bestyrelsen har
bestemt, at til DM-kort kan kvalificerede unge og enkelte medaljehAb af seniorer for-
mentlig fdr lov at starte. Dette er dog betinget af, at man hjelper til med isar den
efterfolgende "Midg6rdsorm", men ogsa ved andet forefaldende arbejde med stav-
net. Ved den store klub PAN i Arhus er det normalt ingen af deres egne, som f6r lov
at starte, n6r de selv er arrangor!

Meld dig til een af stavnelederne Erland skst 7s 44 s319, Niels physant 74 g22s 22
eller Jsnne 74 50 42 63.

VrrcrceoysrEN 20031

Her galder det ligeledes s6dan, at vi fsrst skal have officialslisten fyldt ud, inden vi
kan give HTF'erne lov til at lsbe.
Tilsyneladende kommer der i 6r flere end det plejer, da der ikke er andre lsb i Dan-
mark i juli mdned, og vi har f6et flere foresporgsler fra Norge og sverige end ellers!
Her har vi som traditionen tro ogs6 felles "Grillaften" lordag den 5 juli og i den fol-
gende uge plejer officials at tage en falles hyggeaften ved Vikingespillene i Jels,
sammen med vores familie.

Meld dig til een af stavnelederne Niels PhysantT4 82 2s 22 eller Jsnne T4 s0 42 63.

fi'rrlngrs rttywstt !
Ss udyfilgot til h6nd6 og hrm

_ililrftlmherg;- lg.ll ,"""*riE . ris llolcna - rH. ?{ s{ n 0?
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HUSK HUSK HUSK HUSK
N6r man er ude at lobe, s6 lad vere med at rette p6 eventuelle fejlplaceret
poster. Det kunne jo vare, at man selv hartegnetforkert. Gsrdet kun, hvis
man f5r besked af banelaggeren. Desuden, s6 er alle ligestillet.

HUSK HUSK HUSK HUSK
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Pornr veo TncNtNcsLgB

Vi har nu i 3 5r haft en TOP-10 liste p6 HTF's hjemmeside over deltagelse i HTF-

traningslob. Denne liste er egentligt blot en udvidelse af hvad der havde varet lavet

i mangie A1 nemlig optalling- af deltagelse i treningslob' Tidligere havde det blot

veret-en optalling, hvor "vi-nderen" blev offentliggjort i klubbladet efter arsskiftet'

men vi synes at ndr vi har et dynamisk medie som lnternettet, var der her en mulig-

hed for at udnytte dette.
Vi har haft en fornemmelse af, at der er blevet kikket p6 denne liste, da der er flere

som har kommenteret deres placering eller mangel pi samme' SA' vi var glade for at

havde gjort et eller andet rigtigt, men har dog fornemmet, at der var flere, som synes'

at det vir uretferdigt, at Cet it<te talte at vare banelagger ved traningslob.

Vi ville dog ikke endre p6 opgorelsen bare, fordi vi havde en fomemmelse, sa derfor

er vi meg6t tilfredse meo, aGt medlem skrev til bestyrelsen, og gav udtryk for det

uretfardigt i, at det ikke talte at vare banelagger ved traningslob'

Derfor hai vi i samarbejde med bestyrelsen kommet frem til falgende:

Banelegning ved treningslsb tallei for 2 treningslsb. Som begrundelse for dette

kan fremfsres, at det er nidvendigt at komme i skoven to gange. Nogle vil s6 sige: "at

anden gang er nemmere, da man da kender postplaceringerne"' men-til gengeld er

forstegangmegetSvarere,damanderikkeharnogenpostatkikkeefter.Hvismere
end en peison deltager i banelegningen/postudsatning/-inddragelse mA disse selv

afgore hvordan de to point skal fordeles.

For at dette skal kunne virke hedder det nu 'TOP 10 over point tildelt ved HTF tranings-

lob".
De samlede regler er angivet andet steds i bladet sammen med den ojeblikkelige

TOP-10.

O-hilsen
Eva og Michael

Realen FoR TILDELING AF PoINT vED HTF'
TRENINGSL6B.

. Der tildeles et point ved deltagelse i et HTF-traningslob. For at deltagelse kan

godkendes skal deltageren have et kort med indtegnet bane med i skoven.

lDertildeles to pointlilbanelaggeren ved et HTF-treningslsb. Disse to point kan

baneleggerenvalgeselvatoenotoeellerdelemedeventuel(le)hjalper(e).
. Hvis Jn-dettager flatper med inddragelse af poster kan denne maksimalt tildeles

yderligere et Point.
I D"rJor", regnskab med tildelte point og en ToP-10 liste offentliggores pA HTF's

hjemmeside samt i HTF's klubblad.
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tffit@gg

nd $ed Msdested Arrangor
Ons. 07105 18.30 Aabenraa Nord P-Ravnholt AalG
Ons. 14105 18.30 Stensbak P-midt iskoven
Ons. 14105 18.30 Hjelm Skov P-Enemarksvej, afm. Tondervej AalG
Ssn. 18/05 10.00 Rsnshoved SOK
Ons. 21105 18.30 Haderslev Vesterskov For enden af Louisevej
Ons. 21105 18.30 Kathrinelund Huholt Skole OK Kompas
Tors. 29105 10.00 Arup Skov AalG
Ons. 04/06 18.30 Haderslev Vesterskov Den anden ende af skydebanen.
Ons. 04106 18.30 Als Norreskov Osterholm SOK
Ons. 11106 18.30 Jorgensg6rd stranden ved Abak AalG
Ons. 18/06 18.30 Jels Skovene Jels Voldsted
Ons. 18/06 18.30 Als Nsrreskov Nyg6rd strand OK Kompas
Ons. 25106 18.30 Stursbsl Troldeskoven
Ons. 25106 18.30 GrAsten . P Ravnsbjergvej SOK
Ons. 02107 18.30 Rugbjerg P @stkant AalG
Ons. 9107 18.30 Torning Molle Mollen
Ons. 16107 18.30 SogArd P midt i skoven SOK
Ons. 23107 18.30 Hytterkobbel indk. Skovby
Ons. 30/07 '18.30 Vojens Varmecentralen

Er du itvivl om startstedet, s5 kan du gA ind p6 og se
en del af startstederne under Treningslob. Endvidere er der et lidt aldre
oversigtskort, som kan fAs ved henvendelse til TRU-formanden Yvonne Gregersen
pb tlf .7454 2003.
AalG har et tilsvarende oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen p5
ilf.7469 4576.
Kortoris:
Kr. 15,- for O-kort LindeVHsnning, Gram, Stensbak, Pamhule og Hytterkobbel.
Kr. 10,- for l-kort dvs. alle ovrige kort. Priserne er inklusiv en plasticpose. Det er
stadig en god forretning at tegne abonnement pA kort til traningslob hele €rret for 100
kr.
Posterne bliver inddraget 2 timer efter forste start.

Frikker og komoas:
Alle HTF's traningslob er brikkelsb. Det er frivilligt om, man vil deltage i dette.
I kiosken ved traningslsbene selger og lejer Eva Christensen b6de brikker og kom-
pas.
Brikker kan lejes for kr. 5,-, men man m€r ogs€r gerne bruge sin egen.
Nye brikker kan ksbes for 285 kr.
Man kan leje et kompas for kr. 5,-.
Hvis man vil kobe et kompas, si koster det kr. 120,-.
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Dag Dato Type Kt.
MaJ:
Ssn 05. 1 divisionsmatch 10.0010.-11. KUM
Ssn 11. Witd West
Fre. 16. SM-stafet 10.00Trs.27. Ekstraordinargeneralforsamling
Tors 29. Gransedysten 10.00
Lsr -31. O-camp Vejle
Juni:
Ssn 01. Vejtestafet 10.00
Ons 04. Luksus tr.lsb j7.30
Ssn 15. CafeNoir-stafet 10.30
Jull:
Fre 04. Kort Vikingedyst 1g.00
Lsr 05. Vkingedysten 14.00
Ssn 06. Vikingedysten .10.00
August:
Ssn 10. B-tab 10.00
Ssn 17. 1. divisionslsb 10.00
Lsr 23. JFM-stafet
San 24. JFM-klassisk
Lor 30. DM-kort

Sted Arrangor Bemarkn.

Grdsten Sonderborg OK
Mols Bjerge Aarhus 1900
Oksbal skovdist. Skovkarlene
Ronshoved AalG OK

kl. 19.30 Tdrgerupvej 42
Arup AalG OK HTF KM
Sydkredsens VKU

Ssndermarksskov. OKSNAB
Vesterskoven HTF
Bramdrup Nord Kolding OK

Honning HTF
Pamhule HTF
Revso HTF

Krengerup OO Up
Damgaard FROS
Silkeborg Sletten Silkeborg OK
Silkeborg Sletten Up
RomsHTF

HTF KM er 1. af 3 rob, som tailer tir HTF's krubmesterskab (2. rob 21r9og 3. rob 5/10.)
UP = taller til Ungdomspokalen

E
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Indbydelse til "Luksustraningslob"

Som en slags generalprove til DM-kort aftrolder HTF luksustraningslob

onsdag den 4' juni kl' 17'30 i Haderslev Vesterskov'

Lsbet afvikles som sprint med indledende heat samt A-,og B-finale' alt med henblik pi at a$rove

;;:,;i;;1"*griingstekniker inden DM-kort den 30' augusL I'r

Modestedogstevneplads: Nordendenafskydebanen'

l. start i indledende heats kl' 17'30'

i. ;;;;:;B-finale hurtigst muligt efter milgang i indledende

heats.

nit,*d" fra stevneplads til start maks' 500m'

Haderslev Vesterskov, nytegnet 2003' 1:10'000' :ekv' 2'5 m'

IOF.

Klasse 1: 3-3,5 km sver
Klasse 2: 2-2,5 km svar'
iO7" 

"ta. 
tif..ldte lsbere, dog maks' 30 deltager i A-finalen'

resten i B-finalen.

EMIT, der beregrres ikke ekstra startgebyr for dette'

10 kr. til deekning af udgifterne til kort m'm'

il;;f;d" t""db"t"rJt til konto i rsnder Bank: Reg'nr':7990'

konto nr.: 104289-9'

il;;;;;;ipt traningslob galder ikke denne dag)'

Sendes til mailadressen: dm-kort@okhtf'dk senest den 30' maj

2003.-o"""r? 
irrg"r, 

"tertilmelding, 
men 2 ibne o-baner' som lobes pi

sprintbanemes Poster'

Offentliggores pi HTF's hjemmeside'

Start:

Kort:

Postbeskrivelser:

Klasser:

Tidtagning:

Startafgift:

Tilmelding:

Startlister og resultater:

20
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K/ubbens to nybagta aresmedlemmer: Haagen F. Larcen
og Q. K. Frederiksen

Jubilmurn$fssten i Tsrning var - fest*ig!
fill*nge har sul+ket efier fesfer f dsn ganle ktruhhnd, Men ved klulhens
jubilaumsfest pd Tnrning kra blev der i dan grad giort nagat v6d datr
sag, og de over 5O gaster fik sig en aften de no[r, senf glernrner.

Festmiddagen var i kroens
store sa[, og mad og vin gted
ned under anslendige forrner
mens der blev holdt taler til
klubbens pris. I'telt kunna det
gode humer dog ikke holdes
ned+. oE jubelen steg til nye
hojder da fsrrnand Jonna
kunne afsfore at bestyrelsen i
anledrring af den runde dag
havde flollet sig rned
udnavnelsen af ikke mindre
end to nye eresrnodlemrner:
Haagen E. Larsen og O" K.
Frederikeo*. De ver begge

Ir1ft{e*'t..f.r.r'trlrrrlcl f'*i/r.r rl1,*if rti].lfu tt rtty I tN g{ t
r,tt* ktag* r,qj fi"a I rl.rc:lrg.
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glf,de, rtrfie ss ov*rra$ksde * ff,lelser som *lie $nglens kunne del*, hartsel
fra det med ovenaskelsefi, for sjaeldant har s*d,an en hedsr vftret mere
velfcrljent. BSde
Haagen og 0, K" har
trukket det lunge les
med lange
formandsperioder. og
nu saetter de begge et
gcdl eksempef for
klubbens yngre ligbere
som nogle af de
allermest flittige tobere
ved klubbens
trmningsbb.

Vel igannem
festrnenuen var der
legeslue. Kirsten
Hansen og hendee
medkumpaner havde arrangerel en Jeapardy-runde i specialviden for

orlenteriilgstsbere.
ofr offsne vaf sn
h6ndfuld af
klubh€n$ mest
akiive medlemrner
gsnnsm tid6rne,
ner*lig Jonne, G" K.,
Gustav og Keld

,\r'i{crirur#.$(t il *:1. lgliri+i. trtn
l"li 1ty.tr: tSX (;rr.r'{d}, llii{Jil.,rr.ifi

Brschner. lngen kan huske
hvern der vandt, rnen det var
rneget fornojetigt, og Kirsten
havde det starste besver scm
stud;ev#rt rned al holde samllng
pd tropperne.

Godt opremte da*sede
HTF'erne sd til ud pri de sm&
timer med en lysi og energi som

ld$f ir./,.:rxr*rr/ T<trt ,'l.aluni l.ttr,i.il l"dr dn ?d-

hrr,+i t t it:t ttt t'tr! i uI i Ia nn v*'<'1 tii, tn t n i
*/rir,rrriir,,r'. Til fi:+tttt t'*r hun nrul sun Loir: til
rrilrdirn &rrrt J.*r:rr:r. J/nll:'1.iiyrt"ir.:/ /;r''1t:

matprierltpt'r'rlltet' i rfi ri/n{,,**.::.

- :J ir.irf./irv; rr,g.Jirll.rl eiririts {,tr* tilir <{: {.ir"



tyder godt for indsaisen i lordrets vigtige lob. Diskotek med S0'er- og
7O'ermusik satte spjat i benene pA de mange rn$ske nok rnodne, men flu
bestemt ogsd ungdommelige og pjankede festdeltagere. ..]o, HTF's 40-
Arsjubllmum blev skam fejret med msiler. og efter alle soterfiarker at damme
vil der ogsA ifrerntiden vere livskraft og overskud til at fejre nok en hAndfufd
rundo jubileer,

.l/IF"rrircs *ivtt;.tltpetit.ltyuu::ererfu sig itirr rr,/ {k:, siore l,rg,.lrrfrJvl"d

Fer festan athsldte$
den Artige
g6neralf0r$af$liilg,
overvaeret af
bestyrelsen og en tille
skare yderligare
rnedlernmer. Det gav
ingen a*fedning til
videre sogang.

Underveis overrakle
bestyrelsen
eresprisen lil Arets
HTF'er. Oet blev Feter
Serg * se ogs6
lorsiden og psrtrei
andetsteds iblsdet.

'=',-*l
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AABENRAA IDRATS- OG GYM NASTIKFORENING
ORIENTERINGSAFDELINGEN

lndbvdelse til den 29. Gransedv.sl . ----
Kristi H'ifrrnelfartsdaq. torsdaq den 29. Mai 2003'

LOBSoMRADET AruPskov

KORT: Tegnet 2003, 1:10'000, akvidistance 5 m'

TERRAN:Overveiendelovskovmedenkelteniletrasomrider'Den
astligsie del af skoven er visse steder storkuperet' hvorimod
resten at skoven kun er lettere kuperet' Der er et veludviklet
stibillede og mange gtalleri store dele afskoven'

FORSTE START: Klokken 10.00'

STIEVNECENTER/ Gront areal I forbindelse med parkeringsplads pi Arup SkoweJ'

STIEVNEPLADS/ Afmarkning fra afkorsel 72 med retning Aabenraa, kor atter

PARKERING mod Aabeniaa i rundksrslen, kort dereftertll venstre ad

Arupgade oE til hojre ad Arup Skowej'

BAD/OMKLADNING Aabenraa stadion, Vestvejen, folg afmarkning 2,5 km'

Fra parkering til stavnecenter er der kun 50 m.

Fra parkering til start er der max. 200 - 300 m.

Fra parkering til mal er der max. 50 m.

Bane 1 ca. I km svar H21
Bane 2 ca.7 km svar H17-20' H35'44

Bane 3 ca.5,5 km svar H45'54,D17-2O'Dz'l
Bane 4 ca,4,5 km svar D35'44, H55-64' H65'
Bane 5 ca.4 km mell.sv. D13'16' H13'16' D45'54, D55-

Bane 6 ca. 3 km let D'12, H'12

POINTBEREGNING: D21 osFl21z 6-5'4-3'2'1 point (3 lobere)
Andre klasser: 4'3'2'1 point (2 lobere

Der er premier til alle klassevindere'
Desudin Grensepokalen (vandrepokal) til den bedste klub fra

det bedste land.

AFSTANDE:

KLASSER:

TlLMELDING:

PREMIER:

STARTAFGIFTER: Startafgifter er incl. kaffe/te/vand og wienerbrod

Klubvis senest den 22. MaJ til:
Guri Alm, tlf.: 74 69 46 63 eller e-mail: gma@roedekro,dk.

Eftertilmelding indtil 26. Maj klokken l8'00 (+10 kr')

VI GLADER OS TIL AT SE JER IGEN TIL VOR 29. GRANSEDYST

iq_



TnuelotNGspRoGRAM

Benyt tilmeldingsprogrammet o-service N€u du fremover skal tilmelde dig til lob, sri
starterdu bare lnternettet op. G6r ind p6 emailadressen:www.o-service.dk. Her klikker
du dig ind pA en lobskalender. Valger det lsb du gerne vil tilmeldes. Finder den bane
du gerne vil tilmeldes. Hvis du har egen emit-brik eller sl-brik, kommer nummeret
herpa af sig selv, da det er lagt ind i en database i forvejen. Du trykker p6 en send-
knap og er tilmeldt lob. Klubbens lobstilmelder (i HTF's tilfalde mig) gdr, den dag
hvor det er sidste tilmeldingsfrist, ind pd samme emailadresse, klikker pa lobskal-
enderen og finder lsbet frem. Jeg kan her se alle HTF-lsberes tilmeldinger. Jeg kan
lige tjekke om alt ser ok ud, hvorefter jeg kan trykke p6 en "godkend" knap og lukke.
Derefter kan ikke flere fra HTF indsende tilmeldingerl Tilmeldingen bliver sendt til
labsarrangoren og HTF's kasserer fdr ved samme lejlighed en mail, hvorp6 der st6r
hvem der er tilmeldt og hvor meget der skal betales i tilmeldingsgebyr, s6 hun kan
betale startafgifterne til arrangaren. Lobsarrangoren kan lsbende folge med i, hvor
mange der har tilmeldt sig lobet - ogsA selv om lsbstilmelderen endnu ikke har trykket
p6 godkend knappen. NSrtilmeldingsfristen er udlobet kan lsbsarrangoren trakke en
fil ud af o-service programmet. Filen kan lagges over i Emit- eller
soortldentprogrammet, sa alle lsberne ikke skal indtastes manuelt i programmet.
Alt dette betyder at fejlindtastnihg af f.eks. navn, brik eller klasse kun kan ske et sted
fra, nemlig fra loberen selv ved tilmeldingen! Dataene beholdes nemlig hele vejen
igennem processen og endres ikke. Dette skulle gerne give en betydelig arbejdslet-
telse for lobstilmelder og lobsarrangor. Programmet er taget i brug som pilotprojekt i
@stkredsen. sydkredsen starter med det efter sommerferien, men allerede nu kan
man benytte programmet. Nordkredsen har ligeledes planer om at starte med pro-
grammet, sa det skulle ret snart blive landsdakkende. For at du kan bruge program-
met skal du tildeles et brugernavn og en kode. Dette fas hos mig sammen med en
brugervejledning. Forste gang du benytter programmet kan du andre din kode til en
mere personlig. start hellere i dag end i morgen p6 denne spendende nyskabelse -
giv mig blot besked, s6 opretter jeg dig.

Hilsen Guri

f
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25- Manna
30-Arsjubileumsstafet lordag d. I l/10 2003 (kan suppleres med 25 mmds

kortdistance sondag!)

Holdet
o mi hojst indeholde 9 H 2 l-39 lsbere

r skal mindst indeholde 7 damer

. - I Dl4iD45.
o - I Dl8/D35
Tur 3-7 lober med fire parallelle lobere (starter samtidigt)

43-Kavlen
Boxhohn,2-3august

Holdmuligheder: (Jeg ser ikke et D43 hold som

aktuelt. En dame>49 er ogse tvivlsom i svensk
I

terrEn, Dermed bsr H43 have l. Prioritet)

HD60 Starr liirdag 2 aug kl 13.15

3 striickor ca 3,0-3,0-3,5 km. Striicka I och 3 gafflad

Medeldltler minst 60 ir. ll'linsl en tlam i laget Minini&ldet'dom 50 kr,

herr 60 dr.

D43 Start: ldrdag 2 aug kl | 5.00
5 striickor ca 4,0-4,0-3,0-4,5-4,5 km. Alla strtickor utom stracka 3 er

gafflade.
Medeldlder ninst 43 dr. Minimiilder 35 &r.

F.' drdFn nA 41-

H55 Start: ldrdag 2 aug kl 15.30

5 strickor ca 4,5-4,5-3;5-5,0.5,0 km. Alla streckor uiom stdcka 3 er gafflade.

Mecleldldcr ninst 55 frr. Minhnifiltler 50 &r. dppu tiven Jlr damer'

H43 Slarr siindag 3 aug kl 0l. 00
Alla strickor utom stracka 4 iir gafflade.

I 0 strlckor ca 5,5-5,5-5,5-8,54,5-4,5-7,0-7,0-4,0-8,5 km
Medel'&ltler minst 43 fir. Minimidlder 35 dr. Oppen dven domer.

Anmlilan Ska vara oss tillhanda senast m6ndagen 26 maj 2003'

Anmdlan gtirs i ftirsta hand pA vir he65i6ll rvrvu"lok se'43kavle

Kan kombineres med: dstgiita 3-dagars i Mjdlby 29-31 juli.
hr rr|1,/rr I I 4? rcl ir crrrr,ir l.{?1}5-141,'index.htnl

Itricka Antal
liiDrre

Banliingd
linkl- snitsell

Svlrighet Ritt att d€ltaga

1300-7500m Ble A,lla

7300-7500m BIA Alla

3.4.5.6 4 1600-3750m Violett )amer

7,8,9,10 4 1750-2850m Vit 1iD19-39,H15-54

I I,t2,13,
l4

1300-7500m BH Alla

r5,t6,17,
l8

3500-3700m {dd Ej Hl7-39

t9,20,21,
,7

4 1100-4200m litd Alla

l3 3650m )ranse li D 19-34. Hl5-49

,.4 4060m Ble )amer
't5 8950m BH Alla



.I

Srovsvrr,r
Ved nogle af vores traningslob (ikke kun traningslob) sker det desvarre nogle
gange, at man oplever et varre svineri pga. folk, som ikke ved, hvordan en
affaldsspand ser ud. Det sd vi tydeligt, da vi var til traningslob i stensbak lordag d.
12 april.

Her er vores formand Jonne og Lasse i gang
med at rydde op, for det flsd med d6ser,
papir og andet ulakkert, da vi ankom til
Stensbak.

Pd billedet trl
venstre er de
nasten
fardige med
at rydde op pd
den ene side
af stien.

Klubmesterskabslsb 2003.

Gransedyst i Arup skov den 29 maj.

C-lsb i Marbek den 2l sept.

C-lsb i Aabenma Ssnderskov den 5 okt.
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En eoo pAsre!

Goor HTF-nesur-mren I Aners pAsxeLge

Hele 30 HTF'ere deltog i Arets pAskelob omkring Norre

Snede. Lige i overkommelig koreafstand fra Sonderjyl-

land, sA rian alligevel kunne deltage i hojtidens fami-

liare forpligtelser, om sa

ogsA damPen nok var gAet

lidt af de fleste efter tre
hirrde dages udskejelser i

de midtjyske Plantager' Ar-
range-
m e ntet
var frem-
ragende,
men de

kresne o-lsbere forventer heller ikke

mindre af Arets storste stavne.'Gode
stavnepladser, herligt vejr, velfunge-

rende toiletforhold, gode baner i hur-

tige skove og en glimrende hjemme-

side med alle relevante oplysninger
prasenteret brugervenligt. OgsA

iesultatlister for interesserede - se pA

mor Solveig i D 45 B og sonnen Lars iH 17 B'

"Jeg lavede lidt klyt i begyndelsen af banen i

dag-, og p6 et tidspunkt sA jeg 3'eren i narhe-

J"n'ri,irig, men jeg rix nenie sat senere," fortalte solveig. Lars havde et nasten

r";irriir"n-pa tr"oj-"a"gen, hvitket bragte ham en placering op i den samlede stilling'

B!l[]=13:; T,1:11 :e,",?ai-1ri:"., i: 
ffiwrcru

[it-t-t'ffiil:fl*H 
?"Jl"rl'J ^':ffii FW

$*$lffu*lHffiffi
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men sA hjelper det jo ogs6 at han virkelig lober hur-
tigt. Keld Brschner lavede sit fsrste fejlktip i 2E Ar pA
anden etape, men han var alligevel godt tilfreds med
gode dage i skoven, og m6ske isar med at benene
er ved at komme i gang igen.

Hans Nielsen blev
ogs6 forhindret i

at placere sig
sammenlagt da
han klippede fejl
den forste dag i

skoven, men til
gengald var han
via et superlob
den sidste dag
hurtigste mand pA
baneniH60A.
Finn Jorgensen lab stadig bedre i lsbet af de tre
dage, og med sidstedagens andenplads endte han
som en sammenlagt 4'er, desvarre lige uden for
sejrsskamlen.
Der bor ogsd et par
dygtige unge la-
bere ude i Marstrup
hos familien Jen-
sen. Marie H. Jen-
sen blev nr. 10

12 A, osbroderen Danier brev l1r. ilTT"il1?I, R 'J;
de to har ikke meget at lade hinanden hore. yngste
skud pd stammen var lovligt
undskyldt - han blev skubbel
rundt i barnevogn af sin mor,
Jette, mens resten af familien
susede rundt i skovene.
Alle vi andre HTF'ere havde
mdske mindre at skrive hjem
om resultatmassigt. Enten var
lobeformen ikke i orden, eller
ogsd var hovedet godt gemt af
vejen under armen lige lovligt
tit. Men det var nu en rigtig
dejlig p6ske alligevel.

l
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Bestil et OK Benzinkort gennem DOF

DOF har forqyet aftalen med OK'Benzin, som gir ud p6, at forbundet fir et lille

arebelsbfor iiver liter solgt benzin, der tankes pi de OK-kort, der er udstedt gennem

forbundet.

Forhvertny{egnetkort,hvorpiderilgbetafAretersolgtover500lbenzin,f6r
orienteringskl.rbb"tn" desuden (i dette tilfrelde HTF) k' 150'00'

Tilmelding til ordningen (bestilling af kort) skal ske via DoF's sekretariatet:

DOF's kontor
Da nsk Orie n te ri n gs' Forbu n d
Idrattens Hus
Brondby Stadion
DK-2605 BrandbY

Email: dof(odif.dk
Inoe Nielsen
Abent: man-fre : 8.30 - 12.00
Tel.: 4345 7730,4326 2790

ffmaffiffiTffiffiil$f,ffi
ALy TtL S_LffiS e yffiffif,$f_tffi

F rsv t#bvw" R?PfJ*rsPcrf.dk
ilr*r lranclfe:r d*{ *n'} #'r,:c*stvr
** Ti*tt**.t i:1 Lirrit*. .l'"tv*r trruffer rJ* *s? S&llAF*!

f;;-$trers*"5

rrYI#*b$Si;t
'U{*{:l4ft{V{:J n* ' *r{t$$ ltY
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Manglende HTF'ers statistik over 6bne lob.

Kirsten Hansen 25. I 80 54 4:35:1 10.!
Klrsten Ouisl 37.291 64 l3:06:21 21.1
Kield W. Thomsen 4'7.42s 6i 7:53:48 10.(
Lars B. Hansen 6.44s l:01:4! 9,(
Lars B. Nielsen t2 60.72s l0( 8:53:44 8.1

ResulrnrrRvleN

I HTFlsbere tit Langdistance lsb pa
SAMSO d.2 februart

OK-HTF havde 8 lsbere med iblandt
de 75, som havde fundet vej til Samso
, hvor der var indbudt til Langdistance-
lsb. Det blev til flotte placeringer:

10 kilometer-ruten:
Nr. 2 Hans Nielsen
Nr. 3 Arne Bertelsen
Nr. 5 Carsten Quist Jorgensen

16 kilometer-ruten:
Nr. 1 Steffen Alm
Nr. 10 Jens Peder Jensen

Den kat
vi lit .."

28 HTF ere til GJsb i Gyftegaard ved Billund d. 9 martsl

OK-HTF, Haderslev havde 28 lsbere tilmeldt til sasonen fsrste 6bne c-lob, som
blev afviklet i Gyttegaard plantage.
Der deltog hen ved 400 lsbere fra det meste af landet fordelt pd g baner. selvom det
ikke blev til forstepladser til HTF'erne, var enkelte dog tat ved p6 de meget ,'besatte
baner"!

Bane 1: SteffenAlm nr.4, dog kun 37 sek. fra forstepladsen.
Bane 2: Mona L. Rasmussen nr. 6 og Tina O. Haarup nr. 1.1

Bane 3: Niels Physant nr. 7
Bane 3-B: Maja Alm nr. 2, dog kun 31 sek. fra forstepladsen.
Bane 7-A: Lasse Arm nr. 2, dog kun 33 sek. fra forstepradsen. Ja, ', Armerne,'
m6 ogs6 have brugt vinterperioden i dr til traning!

I.
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Bane 7-B: Anne Bertelsen nr. 7 og Freja Andersen nr. 10.

l5 HTF ere til 2-dages lob i Nordjylland d. 15 og 16 martst

OK-HT6 Haderslev har med 15 lobere varet til et 2-dages orienteringslob i Vester

Thorup i Nordjylland, hvori der var rekorddeltagelse med 175Oiabere, hvoraf langt de

fleste kom fra Norge og Sverige!

I de tat besatte klasser fik HTF'erne svart ved at nA til tops, men Lasse Alm fik en

fomem forsteplads pA forste etape lordag i klassen H-11-12, og Steffen Alm fik en

fomem forsteplads i klassen H-45-49 pA anden etape sondag og lordag nr. 4. Steffen

blev sammenlagt vinder. Steffen slog bl.a. 2 tidlige verdensmestre Morten Berglia og

O. Thon fra Norge.

Sondag blev det til en tredjeplads til Tina O. Haarup i D-21-34'A(lordag nr. 7).

En tredjeplads blev det ligeledes til Hans Nielsen i H-60-64 Ar. MajaAlm blev nr. 5 i D-

15-16-A og GuriAlm blev ligeledes nr. 5 i D-40-44A.

Beskedne resultater i Hegsnolt pi Fyn d. 23 martsl

Det blev til beskedne resultater til HTF'erne ved et stort c-lab i Hogsholt p6 Fyn.

P6 vanlig vis markerede 3 x Alm sig igen.
Bane 1: Steffen Alm nr. 3.

Bane 7A : Lasse Alm nr. 3.
Bane 3 : Maja Alm nr. 2, Lise Nielsen blev nr. 6.

Bane 2 : Hans Nielsen nr.4, Per M. Rasmussen nr. 5, Carsten Q. Jorgensen nr.

9.
Bane 78 : Anne Bertelsen nr. 8.
Bane 8 : Marie Bertelsen nr. 9.

Resultater fra de sonderjyske mesterckaber i orlenteringslob i Pamhulel

Selvom HTF, Haderslev stillede med 45 deltagere, som var langt flere deltagere end

de 3 andre sonderjyske klubber tilsammen, satte de andre sonderjyske klubber sig
pA de 8 mesterskabstitler og HTF de 7, da der blev lobet om de ssnderjyske mester-

skaber i orienteringslsb i Pamhule d.30 marts! Der var lavet nogle krevende baner at

Yvonne Gregersen og Yvonne havde Ove Kaj Frederiksen som kontrol.

Ssnderiyske mestre blev:

Piger indtil 12 6rr: Anne Bertelsen HTF med klubkammeraten Marie H. Jensen pA
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Piger 13-16 6r:

Junior 17-20 Ar:
D-21-34 Ar:

D-35-44 Ar:

D-45-54 Ar:

D over 55 6r:

Drenge indtil 12 6r;
Drenge 13-16 6r:
Junior 17-20 Ar:

H-21-34 iu:

H-35-44 Ar:

H-45-54 Ar:

H-55-64 6r:
H over 65 6r:

Jon Mathiesen Abenri
Hans Jacob Jacobsen

andenpladsen.
Mette Gregersen HTF med klubkammeraten Maja V. Jorgen-
sen pd andenpladsen.
Maja B. Nielsen HTF
Anne Marie Jensen Sonderborg med Helga Skot HTF p6 an-
denpladsen.
Mona L. Rasmussen HTF med klubkammeraten Guri Alm p6
andenpladsen. I denne klasse var der amerikansk deltagelse,
hvor Tatyana Prokhova blev nr. 4!
Hanne Ljungberg Sonderborg med Solveig B. Nielsen pA an_
denpladsen.
Silke Bolbro Sonderborg med Betty Hansen HTF p6 andenplad-
sen.
Lasse Alm HTF.
Daniel H. Jensen HTF
Rasmus Ejlersen Sonderborg med Mikkel S. Andersen HTF p6
andenpladsen.
Niels Jorgen Fogh AbenrA med Finn Jorgensen HTF pA anden-
pladsen.
Karsten JBhnk Aben16 med Gunnar p. Friis HTF p6 andenplad-
sen.
Jsrn H. Klausen Nordborg med Ole Feddersen HTF pd anden-
pladsen.

Thingvad p6 anden-
pladsen.

Meget flot resultat af MaJa Alm ved
'SPRING-CUP' d.28-30 marts !

Mens mange HTF'ere lsb om de sonderjyske
mesterskaber i Pamhule, var nogle af klub-
bens store stjerner med ved det store
"SPRING-CUP" stavne ved Hillersd, hvor
Maja Alm blev nr. 4 i klassen D-15-16-4, som
bedste dansker og under 1 minut efter den
Tjekkiske vinder!
Der var 71 deltagere i Maja's klasse
Steffen Alm blev nr. 16 (4-bedste dansker) i
klassen H-45-49 Ar. Der var 69 deltagere. Der
blev lobet i Store Dyrehave.
'SPRING-CUP" havde i 5r den storste delta-
gelse nogensinde, nemlig godt 5.000 delta-

HTF med klubkammeraten Jorgen

o
a
o
o
o
o
o
o
o
o

oo
PROV

o
o
o
o
o
o
o

a
o
o

KOI\TAKTLINSER

GRATIS

PRoFtvoPilK
Oje for den du er

Centrum 8 . 6500 Vojens .IlJ.71 54 tS 5t

t

33



gere!
GULD. SOLV og BRONZE til HTF pi FANO d.6 aprill

Det blev til en medalje af hver karat til HTF,

da der blev afviklet danske mesterskaber i

Langdistanceorientering i FANO Klitplantage.
14 6rige Maja Alm levede helt op til sit store
talent og erobrede sin fsrste guldmedalje i

langdistance, hvor hun vandt en flot sejr i

klassen piger op til 16 5r.
Solvmedaljen erobrede Hans Nielsen i

klassen H-60-64 5r
Bronzemedaljen vandt Mona L. Rasmussen i

klassen D-45-49 6r.
Det var ikke "deres dag" for de 2 medaljevindere
fra sidste Ar Finn Jorgensen og Steffen Alm,
som havde deres besvar med at finde posterne i

det ultrasvare klitterran pA Fano.

Hans Niels€n pn SOLV, Maja Alm pi
GULD og Mona L. Rasmussen pi

BRONZE-pladsen.

6 forstepladser i Svanninge Bakker pi Sydfyn sondag d. 13 aprill

Orienteringsloberne fra HTF gjorde det rigtig flot ved F6borgs Jubilaumslsb i Svan-
ninge Bakker med 6 forstepladser og 6 andenpladser i det forArsagtige vejr.
Stsrste prastation leverede Maja V. Jorgensen ved at vinde klassen D-13-14-A i

hendes forste Blob nogensinde, da hun kun har varet medlem af HTF i et % Ar!
De ovrige vindere fra HTF blev: Maja Alm i D-1 5-16-A, Tatyana Prokhorova i D-35-B,
Tatyana er ogsA nyt medlem i HTF, og kommer fra Hvide Rusland, men har lobet
orienteringslob i flere andre lande Isr bl.a. USA og Skotland.
Guri Alm i D-40-44-A, Steffen Alm i H-45-49-A og Hans Nielsen i H-55-59-A.
De 6 andenpladser gik til: Marie Bertelsen i D-10-8, Anne Bertelsen i D-11-12-A,
Daniel H. Jensen i H-13-14-A, Jargen V. Rasmussen i H-15-C, Lars J. Thestrup i H-
Z1-kort og til veteranen Haagen E. Larsen i herrer over 70 Ar.

Farog Dattervandt Piskelsbetved Nr. Snedel

Maja Alm vandt en meget sikker samlet sejr i klassen D-15-16-A ved de traditionsrige
Priskelob, som i Ar fandt sted ved Nr. Snede. Allerede pd 1-etape i Vrads tog Maja et
forspring pA 7 min. til en norsk jente, og dette forspring blev der ikke givet meget af,
sSledes at det blev en flot samlet sejr til Maja.
Steffen Alm fik noget mere konkurrence, hvor det kun var sekunder, der skilte nr. 2 og
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Steffen, som besatte forstepladsen i klassen H-45-49-A.
Guri Alm fik en sjetteplads i klassen D-40-44-A.
Finn Jorgensen fik en fornem 4. plads i lobets st@rste klasse H-55-59-A med godt
100 deltagere!
Lars B. Nielsen fik en andenplads iklassen H-12-8, og klubkammeraten ssren
Kjar blev i denne klasse nr. 11.
Solveig B. Nielsen blev nr. 2 i klassen D-4S-8.
Daniel H. Jensen blev nr. 11 i klassen H-13-14-A.
Marie Bertelsen blev nr. 11 i klassen piger indtil 10 Ar.
Marie H. Jensen blev nr. 10 i klassen D-11-12-A
Hans Nielsen var s6 uheldig at have fejlklip p6 forste etape i Vrads, men sluttede
med en forsteplads i Palsgaard.

i;iii,'lE

Solveig pi en flot
andenplads.

Maja pi vej ned
fra sejrsstuppen.

Lars B. Nielsen
ogsi pi en flot
andenplads.
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Postbesorget avis
50721 8245 (ARC)
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