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Fonmnnosonol
Selvom der ind imellem er skuffelser, si er der heldigvis flest
glader som medansvarlig for HTF.
Den 4 maj var 6n af de gladelige dage i den forlsbne periode,
hvor vi viste tidligere tiders "kampkraft" og slog Kolding meget
sikkert, Odense meget grundigt og Esbjerg meget mesterligt!
Hvis vi ikke i 61 2003 f6r den BRONZE-medalje i Landsfinalen
vi har ledt efter og endnu aldrig f6et, ved jeg ikke, hvad der
skal 96 galt? Vi har 3 gange vundet S@LV og 1 gange GULD i Landsfinalent
Se omtale af sefrene den 4 mal andet sted I bladet.
Ny kasserer: Ja, det er ganske vidst, at HTF har f6et ny kasserer, fordi Eva og
Michael har bedt om at blive lsst af deres opgave. Begrundelsen var i sidste klub-
blad. En stor TAK skal lyde fra HTF for et stort og meget omhyggeligt arbejde i godt
10 drfor HTF!!!
Et VELKOMMEN skal lyde til den nye (gamle) kasserer Bendt Bossen, som Eva
aflsste for '10 6r siden og derfor ikke er helt uvant med opgaven. I ovrigt var Bendt
kasserer af det store P6skelsb i rir 2000. Vi er meget taknemmelig for, at Bendt har
p6taget denne opgave frem til Gen. F., som en "overgangsordning".
Vi har fSet tilsagn fra Keld B. Nielsen (og solveig), at de er parate til at overtage
ansvaret fra Gen. F. 2004. Keld B. er heller ikke ubekendt i vores kreds, hvor han
ogsd for har bestridt kassererposteh og sidst formandsposten i HTF. For tiden er Keld
B. formand i Gram Forenede Sportsklubber.
56 HTF-medlemmeme kan se fremtiden trykt i mode med erfarne folk p6 denne
vigtige post!
Penge tl HTF: Haderslev Kommune har givet tilsagn om 10.000 kr. til korttegning.
DIF har indstillet til sonderjyllandsAmt, at vi ligesom sidste dr f5r 5.000 kr. for vores
berettelse i Fsrste division. BG-bank har ststtet vores korftegning med 3.000 kr.
EKa orrf,nar generalfocamllng: Vi har afholdt ekstra ordinar Generalforsam-
ling, hvor vi har indfsrt "passivt medlemskab" i HTF, samt andret navnet'LOVE" til
1/EDTEGTER"!
Forbundet er ogsi ved at lave retningslinier for "passivt medlemskab", som er endnu
rnere lempelige, end det vi har lagt op til, og s6 snart disse er "konfirmeret" vil disse
ilive informeret ud.
De nye vedtegter vil vi snarest i elektronisk form lagge pi vores "Hjemmeside"!

Fonnandens ord
Hadersbv Kommunes hadring
Bidt af en gal skovfl6t
lndbydebe til Dammen rundt
$ifEen -efter 1 divisionmatsh
RESEFIVER DEN 17. AUGUST
Tlltd(e
Lederfraf i KoHing
Trar$ngsleb og Terminsliste

lndholdsfortegnelse
3 Udfordring
6 Lsbere til Kredsungdomsmatch
7 Prasentation af HTF's nye kasserer
I HTF p6 vej til Landsfinalen

10 indsamling af materiale om idratten
11 M ses iNattens lsb
11 Top Ti
12 Opr6b
14

16
17
17
18
19
20
21
22
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Si hyggeligt havde
vi til den ekstra
ordiner
generalforsamling.

Belenning: HTF's store stjerne Maja Alm er blevet belsnnet med en uges ophold i

TEAM- Danmarks mobile center. Belonningen kommerfra DOF's VENNER. TILLYKKE
Maja!
Samme Maja viste for nylig sin kvalitet, ved i DM-kort-provelobet i Vesterskoven, at
besejre alt og alle incl. sin Mor og Far! TAK til Finn Jorgensen for nogle udfordrende
baner i Vesterskoven.
Ligeledes TAK til Haderslev kaserne for l6n af skydebane faciliteterne.
Kod{egnlng: I denne vinter og for6r er det nok aldrigfar blevet brugt sA meget tid p6

korttegning. Vores tidsplan lor R@M@-kortene holdet s6ledes vi kan sende dem i

trykken omkring 1 juli.
Her er det iser Jens Peder Jensen, som har brugt utroligt mange timer derude p6

RAMAI
Finn Jorgensen har nyrevideret Vesterskoven (blev indviet 4 juni) og undertegnede
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har revideret Revss, som bliver indviet ved Vikingedysten den 6 juli"
Vagn Hansen er i gang med Jernhytte-kortet, hvor der er traningslob den 30 juli.
Et lille'hjertesuk": Vores traningslob bliver lavet af b6de rutinerede og urutinerede
banelaggere og sAdan skal det vare, da dette arbejde er "omgangstjeneste" blandt
dem som holder meget af denne aktivitet. Men - men, skal vi ikke vare enige om, at
vi fremover IKKE placerer posterne i de tatte omr6der, alts6 dem som vi kalder
tathed 2 og tathed 3, da disse omrSder er forbeholdt rAdyrene! Et orienteringslob
skalafgores imellem posterne (vejvalg) og IKKE PA SELVE POSTEN!!l Til efter6ret
eller vinter vil vi forsoge, at holde en banelagger aften, hvor vi fir en erfaren bane-
lagger til at undervise kommende traningslobs- banelaggere. Vel msdt til vore
traningslob!
fdrattens dag: Haderslev kommune havde den 12 mal inviteret til "idrattens dag"!
Denne gang var det henlagt til Harmonien. Folgende deltog: Maja og Steffen Alm,
Finn Jorgensen, Tina O. Haarup, Henry S. Jacobsen, Keld B. Nielsen og Daniel H.
Jensen. Mona L. Rasmussen. Jorgen Thingvad var forhindret. TILLYKKE til jer alle
og TAK til Haderslev Kommune for dette flotte arrangement. Desverre leser jeg i

avisen, at det var sidste gang vi deltog i denne hadring, fordi Haderslev Kommune
skal spare! Det kunne m6ske laves pd en m5de, hvor det ikke var s6 dyrt og med en
med financering af HSI?? Argeligt, hvis denne tradition m6 ophorel
Hojt aktivitetsniveau i HTF: Ellers er det meget gladeligt med det hoje aktivitets-
niveau i HTF, hvor vi er mange til de Abne lob og vores traningslob. En ekstra glade
og nydelse da jeg var til traningSlob i Jorgensgaard skov i Abenr6, hvor jeg ikke har
labeti 27 6r, fordi denne har varet lukket for orienteringslob, som B-skov. 10 o/o af de
offentlige skove er ikke offentlige for alle i Danmark. Forventningen var s5 stor, at jeg
tog den lange bane og man havde nasten den samme fomemmelse, som Osfty-
skeme havde da "Berlin muren faldt"!
EMlT-brikker: De aktive medlemmer opfordres til at anskaffe sin egen "EMIT-brik"!
Det m6 i dag vare liges6 naturligt, som at anskaffe sig et kompas eller et par lobe-
sko!
Udfordringer: Ellers stSr vi over for store udfordringer de narmeste 2 mAneder med
Vikingedysten den 4-5 og 6 juli, DM-kort og MidgArdsormen den 30 og 31 august. Det
er mit h6b, at vi f6r disse arrangementer afuiklet i en god kvalitet. Defte kan I med-
virke til!
Der er provelob for "midg6rdsormen" den 7 aug. I Arup skov slut op om defte, sAle-
des vi ogsA her kan fA alpravel EDB inden det 96r las pA RAltlA! Det er Steffen Alm
og Hans Erik Hansen, som er EDB-ansvarlig, men de f6r support af Annette og Hen-
rik Sperling fra Kolding O-klub. I ovrigt hjalper Kolding os utroligt meget med flere
kvalificerede folk!!!
Herudover arangerer vi ogs6 "Dammen Rundt" og "lob i naften" i august m6ned!

God sommer fra Jonne
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Hloenslev KomuuNEs HIEDRTNG

P6 forsiden ses et billede fra Haderslev Kommunes hadring af HTF's medaljetagere
ved mesterskaber i 2002. Hedringen foregik pA Hotel Harmonien.

P5 billedet ses Haderslev's borgmester Jens Chr, Gjesing. Denne dag var han ikke
trukket i lobetojet, men stod med den flotte borgmesterkade pA. Sammen med ham
ses nogle af HTF's inviterede til hadringen, nemlig Finn Jorgensen, Steffen Alm,
Maja Alm, Jsrn Andersen og Keld B. Nielsen. Tina Haarup, Daniel H. Jensen og
Henry Jacobsen var taget hjem. Det var en rigtig hyggelig aften. Den startede med
optog gennem byen, hvor Haderslev Pigegarde gik i spidsen efterfulgt af fsrst fane-
barerne og derefter alle idratsudoverne fra de forskellige idretsgrene (minus Finn).
Herefter holdt borgmesteren en rigtig flot tale, hvor han bl.a. fortalte om hvor meget
medierne pAvirkede om en sportsgrens popularitet. Herefter blev alle som havde
vundet medaljer ved enten EM, NM, DM, landsmesterskaber og de som havde veret
udtaget til landsholdet kaldt op en efter en. De fik et h6ndtryk af borgmesteren og en
erkendtlighed. Denne ceremoni tog lang tid, da der var mange medaljetagere.

Det neste punkt var en idratsudsver, som skulle holde foredrag om hans sport.
Hvem det er bliver altid holdt hemmeligt indtil han trader ind ad dsren. I Ar var det en
fra gymnastikkens verden. Han havde turneret nesten et helt Ar i det meste af ver-
den med DGI's Verdenshold: Han viste lysbilleder og havde sin kuffert med, sd vi
kunne se, hvor lidt toj m.m. de medbragte i s6 mange dage. Det var faktisk meget
interessant athsre.

Det hele sluttede med et stort lekkert ta'selv bord. Uhm!!

O-hilsen fra HTF's udsendte Guri Alm
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Blor AF EN GAL sKovrrlr
Bide-mide: SkovflAten er en lille mide, der
er ifamilie med edderkoppen. NAr den
har fundet et offer, borer den munddelene
godt ned i en blodere og suger lss. Her
kan den sidde og guffe i op til 14 dage.
Forst efter et dsgn begynder den at
overfore eventuelle bakterier. Privatfoto.

Hven FJERDE FyNsKE sKovFLAr ER r{FTcERET MED EN Ny oc l{/EsrEN

UKENDT BAKTERIE, VTSER NY Ui|DERS'GELSE

De fleste af os har haft den tat inde p6 livet og kender og frygter dens bid, der kan
medfore lammelser og hjerteproblemer og i varste fald vare dodelige.
Og nu ser det ud til, at der er endnu storre grund til at undg6 skovflAtens spidse
tander. Forelobige resultaterfra et Ph.D.-projekt ved Klinisk Mikrobiologi, Syddansk
Universitet, viser nemlig, at hver fierde skovflAt er inficeret med en ny og nasten
ukendt bakterie - Ehrlichia-bakterien.
- Det farlige ved en Ehrlichia-infektion er, at den er ukendt for de fleste lager. Hvert Ar
bliver 30.000-40.000 danskere rutinemassigt undersogt for den velkendte Borrelia-
bakterie - som findes i omkring hver tiende skovflAt - n6r de kommer til lagen med
udslat og influenzalignende symptomer. Men nAr patienter kommer med hovedpine,
trathed, muskelsmerter og feber, forbinder lagerne det ikke med Ehrlichia, simpelt-
hen fordi de ikke kender infektionen. Og det gor det ikke lettere, at man ikke fAr
udslet ved en Ehrlichia-infektion, fortallerforskerstuderende Sigurdur Skarph6dinsson
En skrammende faktor ved Ehrlichia-infektionen er, at den angriber de hvide blodle-
gemer og svakker immunforsvaret. De fleste danner ganske vist antistoffer og kom-
mer p6 toppen igen efter en uges tid med fl5tfeber, som Sigurdur Skarph6dinsson har
dsbt den. Men nogle vil fii folgesygdomme som lungebetendelse og lignende, som
lageme igen ikke forbinder med et flatbid. Og det kan i sidste ende fd fatale konse-
kvenser. Samtidig har en pilotundersogelse p6 fl5ter indsamlet pa Fyn og i Jylland
vist, at fl6teme ikke alene var inficerede med Borrelia- og Ehrlichia-bakterier. Mange
af dem indeholdt ogs6 bakterieme Bartonella og Rickettsia helvetica, der er blevet
sat iforbindelse med pludselige dodsfald hos svenske eliteorienteringslobere. Sigurdur
Skarph6dinsson understregerdog, at betydningen af disse bakterier i.Danmark endnu
er uklar.
- Men der er ingen tvivl om, at vi indtil nu kun har set toppen af isbjerget. Vi har nok
flere fl6tb6rne sygdomme i Danmark, end vi gAr og tror, fortaller Sigurdur
Skarph6dinsson.

Btoo, srrED oc vARtE

Der ligger et imponerende stykke dataindsamlingsarbelde bag forskningsprojektet.
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Sigurdur Skarphedinsson har selv varet ude og indsamle 6000 skovflAter fra otte
forskellige naturomrader p6 Fyn. Desuden har han gennem 2 112 ar javnligt taget
blod- og svedproverog m6lt kropsvarmetemperaturer p6 140 orienteringslobere, som
ogs6 har svaret p6 sporgeskemaer og sendt ham de skovfl6ter, der har bidt dem.
Disse data skal blandt andet svare p6, hvorfor nogle bidt, mens andre g5r helt fri af
den lille blodsugers effektive kaber, og om flater fra visse omr6der og med visse
infektioner er mere aggressive end andre. og selv om de langtfra er fardigbearbej-
det, har Sigurdur Skarphedinsson allerede gjort en rakke interessante observatio-
ner. Eksempelvis har det vist sig at syv ud af ti af orienteringslobeme bliver bidt 1-10
gange 6rligt. Samtidig bliverto ud af ti aldrig bliver bidt, mens en ud af ti bliver bidt 10-
100 gange p6 et 6r.
- Hvordan kan det vere? Skyldes det at nogle sved- eller blodtyper holder fl6ten
vak?, sporger Sigurdur Skarph6dinsson, der ogs6 har konstateret, at mens mange
bsrn bliver syge af en Borrelia-infektion, si er de tilsyneladende immune overfor
Ehrlichia-bakterien - med mindre de alts6 slet ikke bliver bidt af flriter med Ehrlichia.

RsxownoERtNG

sammenfattet med at der er kommet 15 gange s6 mange flriter i de danske skove
gennem de sidste 20 6r, kan disse forelsbige resultater virke noget skrammende.
Alligevel understreger sigurdur skarph6dinsson, at han p6 ingen m6de snsker at
endre p6 danskemes vane med at tilbringe Arligt 65 timer i naturen.
- Der er ingen grund til at 95 i panik. Det handler om at lare skovfliiten bedre at
kende. Derfor snsker jeg p6 kort sigt at lave en risikovurdering, der kan fortalle hvor
og hvorn6r, der er stsrst risiko for fl6tbid, der medforer sygdom. Samtidig hAber jeg,
at resultaterne kan fsre til en mere milrettet behandling og forebyggelse af infektio-
ner, blandt andet ved at se p6, hvilke antistofier i mennesker der gor, at nogle bliver
bidt af fl6ten, mens andre 96r fri, fortaller Sigurdur Skarph6dinsson.
Den islandske lege, der ogs6 har en biologiuddannelse bag sig, har dog ogs6 mere
langsigtede mal. Hdbet er at opbygge et egentligt dansk center for fl5t-forskning i

Odense.

AfDan Hansen

FAl(TA

Srowrlret
SkovflAten lever i 2-5 6r. Dens livscyklus bestdrr af i alt tre mdrltider og tre vokse-
perioder. Nir den seksbenede flat-larve har spist, vokser den sig til en ottebenet
nymfe. Det er typisk nymfen, der bider og suger blod fra mennesker. Den krasne
nymfe kan sidde i et dogn pa mennesket, fsr den beslutter sig for at suge blod. Hvis
den far lov kan den sidde i op til 14 dage og labbe blod i sig. Herefter vokser den sig
til en voksen skovflAt, som spiser en sidste gang, inden den legger eg og dor. Fl6t-
ens bid er smertefrit, fordi den samtidig udsender en lokalbedsvende vaske.
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Orienteringsklubben HTF
Indbyder til

Dammen Rundt

Tirsdag, d.12. august kl. 19.OO ved
Sgsportscentret pA Erlewej.

Ruter p3 6 km. eller Dammen rundt: 12,3 km.

Pramier til bedste M/K p3 hver rute i begge aldersgrupper samt
mange lodtrekningspremier.

Startgebyr; Unge under 18 3r: 30 kr.
Voksne: 40 kr.

Yderl i gere oplysn i n ger : http : //www. okhtf .dkl200308 1 2. htm

Tilmelding pr. e-mail til iauesen.hansen@get2net.dk eller p3
lobsdagen inden kl. 18.30.

Vi glader os til at se dig!

Fs,msfr*w*r

srd#}il$sh.frrKffi&ffixtr
3og*w*$ ** ' Sifxxtnn*}*rr ,TLS'. ?4 Sfi ?'l 7!t
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Stillingen efter 1. divisionsmatchen i Gristen
den 4. maj

Kopieret fra DOF's hiemmeside:

Esbjergvandt med 8 lobspoint over Odense, mens Haderslev HTF vondt med 5

lobspoint over Esbjerg og 6 lobspoint over Odense. Konkurrencen i toppen af
Sydkredsens fremmeste division er benhdrd, og det bliver marginalerne, der til
efterdret afgor, hvem af de tre klubber, der.skal med i landsfinalen.
OK Esbjergvar efter sejren i 2001 lidt af en skuffelse sidste dr, men er nu tilbage ifin
form. Vestjyderne bed iser godt fra sig pd bane I , hvor klubben vandt alle tre
matcher sikkert.
Til gengeld hentede Guri og Maja Alm i toppen af bane 38 tretten vigtige point til
HTF i alle de tre matcher.
For oprykkede Kolding OK var der ikke meget gore. Alle tre matcher endte med klare
nederlag og det ligner meget en elevatortur tilbage til 2. divi.sion, ndr klubberne
modes igen den 17. august.

Resultat
SK l. division
Grdsten den 4. maj 2003
Arr. Sonderborg OK

OK HTF 6 matchpoint 289 labspoint
OK Esbjerg 4 matchpoint 280 lobspoint
Odense OK 2 matchpoint 265 labspoint
Kolding OK 0 matchpoint 2l 5 labspoint

Soren Munthe.
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RESERvEn cenNE DEN i7. Aucusr 2oo3
Ved den forste divisionsmatch stillede HTF med et nesten optimalt
hold. Det bliver vi nsdt tll at garc igen, hvis vi skal have en chance

for at vinde den nrste divisionsmatch og dermed fb adgang til det
danske mesterskab for klubhold.

Den anden divisionsmatch foregir sondag den 17. august 2003 i
Damgird ved Fredericia. Vi hiber, du vil reservene denne dag og
deltege i denne spendende dyst

HTF betaler startafgiften. Selv om du ikke har lsbet et stykke tid, vil
vi meget gerne have dig med pi holdet; mange bekke smd gar en

stor d og ingen kede er starkere end del svagesle /ed/

Som sedvanligt disker vi op med ol, sodavand, kaffe og kage efter
divisionsmatchen og hiber dermed at der kan blive lidt hyggeligl
samvurr efter lsbet.

Din/jeres tilmeldinger vil jeg meget geme have inden den 5. august,

si det bedst mulige hold kan sammens&ttes. Jeg tager allerede mod
tilmeldinger NU, si tilmeld dig gerne STRAKS, si glemmes det
ikke.

Jeg vil ogsi meget gerne have du melder afbud, hvis du ikke kan
komme - si slipper jeg for at kontakte dig.

I hib om at modtage din tilmelding!
Guri

Tru-vrxe

HTF ansxeR NEDENsTAENDE Tf,EDLEuMER HJERTELIc nLLvKXE MED DEt{

RUNDE FODSELSDAG.

Lars B.Nielsen. Han bliver 20 Ar d. 12 Juli.

tngetise Baden. Hun bliver 30 6r d. 19 Juli. arb

Lisbeth Christiansen. Hun bliver 2O Ar d.8 August. 
{:

Wemer Gregersen. Han bliver 50 Ar d. 27 August.

f,



I

LeoeRrncr r KolorNG - DOFs NyE KoRTpoLrnK

Ar Sonen K.rcn

Jsnne inviterede mig med til ledertraf i Sydkredsen 12. juni sA jeg kunne mode nogle
af de lokale hovdinge, for jeg er blevet bedt om at levere sydkredsstof til O-posten n6r
den nye redaktsr Lars Vendelbjerg overtager tojlerne i lsbet af sommeren. Der er
selvfolgelig ogs6 blevet udpeget meddelere i de andre kredse, s6 i fremtiden skulle
det falles blad ogs6 gerne komme til at bere mere prag af ting med lokal interesse.
Vi m6 se hvordan det kommer til at gA.

Msdet var mere interessant end som sA. For den udsendte dagsorden var blevet
andret s6 der blev god plads til det der var aftenens hovedemne: en prasentation af
DOFs forslag til ny kortpolitik. De to budbringere fra forbundet, Helge Sogaard og
Michael Dickenson, greb opgaven pedagogisk og diplomatisk an i forlangelse af
den diskussion som der allerede havde veret tidligere p6 aftenen om kvaliteten af
kort skrevet ud pA printer. Ganske vist kan selv ikke den dyreste farveprinter lave kort
der kvalitetsmessigt m6ler sig helt med DOF-trykkeriets offset-trykte kort, men det er
alligevel den vej udviklingen gAr. Flere og flere trykker selv, og derfor er DOFs kort-
produktion og -salg blevet en administrativ og okonomisk mollesten om halsen p6
forbundet.

For at lsse DOFs problem gAr forslaget i sin enkelthed ud p6 at give retten til produk-
tion, sponsorindtagter og videresalg fri til klubbeme. De klubber som fremstiller kor-
tene, f6r indtagterne fra salg til udenforst5ende og til terminslistelsb. Naboklubber
skal have fri brugsret af kortfiler til traningslob, alt efter de retningslinjer man kan
blive enige om i kredsene. DOF vil have et nart samarbejde med kredsenes kort-
udvalg, yde tilskud til evt. fotogrammetri ved nytegning af kort, og der skal vare en
kortkonsulent som godkender de fardige kortfiler. MAlet er at sikre hoj kortkvalitet og
hyppig revision.

DOF vil ud over den tunge administration ogs6 miste noget af sit indtegtsgrundlag.
SA det kommer ogs6 til at koste noget for klubbeme at overtage korttrykningen. Det
kommer til at koste 700.000 kr. for forbundet, og de penge vil man f6 igen fra klub-
beme ved at sefte medlemsafgifterne op fra de nuvarende 195 kr. til 300 kr. for
voksne, og for ungdom fra de nuvarende 70 kr. til 150 kr. for unge over 10 Ar, mens
bsrn under 10 6r fortsat er gratis.

Denne lille detalje blev fomuftigvis fsrst serveret sidst for sydkredsledeme efter at de
havde haft tid til at glade sig over de positive sider ved forslaget. Men oplags-
holdeme havde ingen grund til at forholde sig defensivt, for der var faktisk kun lovord
og konstruktive kommentarer til forslaget. Helt si fredsommeligt var det nu ikke g6et
til ved det tilsvarende mode i Ostkredsen aftenen fsr, kunne de fortalle. Fors€eligt
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nok, for klubberne ligger tat og bruger tit de samme skove. Si bolgerne kan m6ske
stadig komme til at 95 hsjt, og der kan m6ske ske mange endringer endnu, inden
forslaget kan blive vedtaget til naste 6r

Vores Jsnne havde ogsA julelys i ojnene og bakkede aktivt op. HTF har mange kort
og arangerer mange lsb, s6 han tror bestemt forslaget vil vere en fordel for klubben
- ogs6 skonomisk. Forhojelsen af medlemsafgiften vil efter hans mening i nogen
grad kunne dakkes ind af de arrangementer HTF laver, sA den vil i givet fald ikke
blive s6 markbar for medlemmerne. Derimod vil den fremtidige ordning kunne gavne

forholdene for korttegnerne - og dermed safte endnu mere skub i revision og nyteg-
ning til glade for alle medlemmer.

Et billede af
DOF-
udsendingene +

Et billede af en noget
"samrnenbidt" Steffen
i funktion som
formand flankeret af
de andre kredspinger.
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TrurnncsLoB

Er du i tvivl om startstedet, s6 kan du gd ind p6 http://home5.inet.tele.dUmiva/, 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
pA tlt.7454 2003.
AalG har et tilsvarende oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen pi
flf. 7469 4576.
Kortorls:
Kr. 15,- for O-kort LindeUHsnning, Gram, Stensbak, Pamhule og Hyfterkobbel.
Kr. 10,- for l-kort dvs. alle ovrige kort.
Priserne er inklusiv en plasticpose.
Posterne bliver inddraget 2 timer efter fsrste start.

Alle HTF's traningslob er brikkelob. Det er frivilligt om, man vil deltage i dette.
I kiosken ved traningslsbene salger og lejer Eva Christensen bAde brikker og kom-
pas.
Brikker kan lejes for kr. 5,-, men man m5 ogs6 gerne bruge sin egen.
Nye brikker kan ksbes for 285 kr.
Man kan leje et kompas for kr. 5,-.
Hvis man vil ksbe et kompas, s6 koster det kr. 120,-.
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.9107 18.30 Torning Molle Msllen

16107 18.30 Sog6rd P midt i skoven SOK

.23107 18.30 Hytterkobbel indk. Skovby

.30107 18.30 Vojens Varmecentralen

. 30107 18.30 Froslevlejren N for lejren AalG

6i08 18.30 Lindet-Honning afm. Toftlund-Romovej Grill-aften efte

som i 2001 og2OO2

. 6/08 18.30 Als Norreskov Skovkroen OK Kompas

13/08 18.30 Tormaj Ved stranden

. 13/08 18.30 Rsnshoved P-midt iskoven, afm. fra A8 SOK

20108 18.30 ArupSkov PArupSkowej AalG

, 27108 18.30 Stensbak P Molbyvej

27108 18.30 Kelstrup Plantage P-Gl. ,\1OOK Kompas

3/09 18.30-21.00 Pamhule Christiansdal Traning dag/skum



M
Dato

August:

Type

Ssn 03. C-tob
Ons 06. Grillaften
Lar 09. 10 mandsstafet
Ssn 10. B-lob
Tirs 12. Dammen rundt
Ssn 17. 1. divisionslob
Fre 22. Sprint
Lsr 23. JFM-stafet
Ssn 24. JFM-klassisk
Fre 29. Lsb i naften
Lsr 30. DM-kort
Ssn 31. Midg6rdsormen
September:
Ssn 07. KM-klassisk
Lar 13. DM-stafet
Ssn 14. DM-klassisk
Ssn 21. 2.afd. HTF KM
Fre 26. SM-nat
Ssn 28. DM-ktubhotd
Oktober:
Ssn 05. 3. afd. HTF KM
Lar 11. DM-nat
Lsr 18. Klubmatch
Ssn 26. SM/KM-tang

TenmrnsLtsrE

Kt. Sted Arrangor

10.00 Trehoje Herning OK
18.30 Lindet-Honnlng HTF
10.00 Arup OK-Syd tndbyd.
10.00 Krengerup OO Up
19.00 Erlewej HTF tndbyd.
10.00 Damgaard FROS
18.00 Gl. Rye Sitkeborg OK
11.00 Silkeborg Stetten Sitkeborg OK
10.00 Silkeborg Stetten Sitkeborg OK Up
22.30 BorgervangetTuristbureau lndbyd.
10.00 Rsma HTF

Rams HTF

10.00 Stenderup KOK Up
11.00 Frijsenborg OK pAN
10.00 Frijsenborg OK-PAN
10.00 Marbak Esbjerg OK
19.30 Sog6rd AAtc
Viemose Skov 0-63

10.00 Aabenraa Sonderskov AAIG
Folehaven Sollersd OK

13.30 Gr6sten SOK
10.00 Varde Sdr. OK West

M
Bemarkn.

HTF KM er 1. af 3lab, som tallertil HTF's klubmesterskab (2labteller)
UP = tallertil Ungdomspokalen

f,** rffi*ffrtr rurffif
Ss r*rsg*tffi hnrrdeog trrn

-ffiffi
T'
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Tillykke til HTF med iubileet
Gavebrev til HTF i anledning af klubbens 40-irs jubihum

OK Syds gave til HTF er en

UDFORDRING
udi orienteringslobets svere kunst

LOBSOMRADE:
KORT:
TERR,€N:

FORSTE START:

BANERNE:

SIDSTE TILM.:

Arup skov
Tegnet 2003, l:10.000, rekvidistance 5 m.

Overvejende lsvskov med enkelte niletresomrider' Den

ostligste del af skoven er visse steder storkuperet, hvori-
mod resten af skoven kun er lettere kuperet. Der er et vel-

udviklet stibillede og mange grofter i store dele afskoven'

Klokken 10.00.

Starten er afmerket med en skerm pi Arup Skovvej'

Der vil vare l0 baner af forskellige lengder og sver-
hedsgrader.
Fredag den l. aug. 2003 til Guri Alm. Tlf. nr.: 7469 4663.

OK Syds gove har en v@rdi af 200 kr. pr. hold

FffiS banelegning
FffiS overdommer

HTF bestemmer selv, hvor stor gaven skal v&re:
ved 2 hold har i fordoblet gaven og ved 5 hold har i skam 5doblet gaven,

si der er rigtig meget at gi efter, nir I skal finde folk og sette hold sammen'

Nir vi i OK Syd har registreret,

at gavebrevet ikke er blevet returneret, fordi I eventuelt har opgivet pi forhlnd'

vil visorge for, at nermere om arrangementet fremkommer pi et belejligt tidspunkt'

Ha' en rigtig god dag!

OK

OK Syd udfordrer HTF
til l0-mandsstafet ls
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HTF HAR FAET UDTAGET 9 UNGDoMsLoBERE TIL
KneosulrcDoilsilarcnl
OK-HTF, Haderslev har f6et udtaget 9 ungdomslobere til 6rets Kredsungdomsmatch,
som i 6r foreg6r i Mols Bjerge med Arhus 1900 som arrangor i den kommende week-
end.

lndkvarteringen finder sted p6 den tidligere Flyvestation Tirstrup pA Djursland. Sidste
Ar var det HTF, som stod for dette arrangement i Gr6sten skovene med indkvartering
iSogdrdlejren.

lkke siden fsr orkanen 3 dec. 99 har HTF f6et udtaget s6 mange unge til denne
match!

Kredsungdomsmatch er et slags DM for de bedste unge fra hele landet, hvor de lsber
stafet om lordagen og fester sammen lordag aften, hvorefter der afsluttes med en
stafet om sondagen.

De 9 unge HTF'ere er folgende:
Anne Bertelsen, Marie H. Jensen, Maja V. Jorgensen, Maja Alm, Mette Gregersen,
Maja B. Nielsen, Daniel H. Jensen, Rasmus Andresen og Lasse Alm.
Desvarre har Rasmus Andresen og Maja B. Nielsen varet nsdt til at melde afbud.
Rasmus p.g.a. sin egen konfirmation og Maja fordi hun er blevet udtaget til Jyllands
talenthold i Hindbold.

PncsenrATtoN AF HTF'S NyE KAssERER.
Hej til alle dem som kender mig og dem som ikke kender mig !

Som Jonne navner i sit indlag, sA har jeg med virkning fra den 01 juni2003 og indtil
naste generalforsamling p6taget mig jobbet som kasser i HTF.

Jeg vil s6 vidt muligt prove at fortsatte samme linie som Eva, dog vil jeg ikke komme
til alle treningslob, idet jeg p.g.a. mit arbejde som fastansat officer i hjemmevernet,
bruger meget af min tid p6 dette n6r andre har "fri".

Tidligere var jeg en meget aktiv lsber i HTF, men p.g.a. en korsbdndsskade for fire 6r
siden, er jeg fsrst ved at komme igang igen.

Jeg traffes bedst p6 E-mail bendt.bossen@mobilixnet.dk

eller tlf. 20 31 90 58 I 74 50 48 07.

Da jeg i perioder er bortrejst p.g.a. tjenesten, beder jeg jer om at have en lille smule
t6lmodighed, nir i sender regninger eller i forventer at fd en regning fra kasseren.

Med O-hilsen

Bendt Bossen
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HTF pA vEJ flL LANDsFINALEN vED VoRDINGBoRGI

HTF gjorde "Rent bord i de forArskladte kongelige skove" den 4 maj, hvor vi vandt

alle 3 matcher!

Ligesom Esbjerg stillede vi med et meget optimalt hold med 64 lobere' Det hojeste

antal siden orkanen den 3 dec. 1999!

TAK til vore medlemmer for denne opbakning og til vores lobstilmelder Guri for sam-

ling af holdet.

Tankevakkende er det, at vi besafte forstepladsen pA de 7 baner af de 11 baner imod

de 3 hold fra Kolding, Odense og Esbjerg. Det har vi aldrig provet fsr i disse matcher'

Men det var naturligvis den gode holdindsats der gav den samlede sejr! Som Frede-

rik Schistz sagde ved tilmel-dingen: Hvorfor ikke g6 efter at vinde, i stedet for at gA

efter, at undg6 nedrykning.

Gode positive holdninger er i enhver henseende et godt udgangspunkt!

Loberne kom ogs6 langvejs fra for at hjalpe HTF: Jakob fra Goteborg, Lasse fra

Sjalland, freOeiit fra Arnus, Tjna fra Viborg og " Solskins-Per fra Assens' Det luner

altsammen!

Det skal 96 meget galt for os, hvis vi ikke 96r til Landsfinalen, n6r der er returopgor

den 17 august i Damgaard skov.

Jeg h6ber ikke, at vi kommer til at mangle de 4 point, vi formentlig blev snydt for i

forhold til Esbjerg, da anangoren havde
lavet fejl p6 kodenumrene p6 bane 28'
hvorved lnge fra Odense, Marianne fra
Kolding og vores Maja B. Nielsen ikke

blev informeret, inden de gik i skoven
og herved mistede afgorende minufter
til Esbjerg!

Det er i realiteten kun Esbjerg, som kan

nA os, men de skal forst og fremmest
sl6 os og vinde samlet med mindst 10

lobspoint! Hvis vi stiller med nogen-
lunde det samme hold som sidst og de

5 ungdomslobere vi manglede sidst er
til rAdighed kan det ikke 96 galt!

Bak op om din klub HTF den 17 august
i Damgaard og du er sikker PA at
komme p6 klubtur til Vordingborg den

28 september, samt at medvirke til, at

styrke sammenholdet i HTF! Soren
Dall har lovet at ksre bussen!

Jonne

t8

tu
Den kat
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VeDn. tNDsAitLtNG AF MATERTALE oM TDRETTEN I

SgroeR"ryLLAND.

Haderslev Byhistorisk Arkiv gennemfsrer i samarbejde med Lokalhistoriske Arkiver
og Samlinger i Sonderjylland i 2003 en indsamling af arkivalier fra idratsklubber og -
foreninger.

Baggrunden er, at der mangler viden om idratslivets historie i Sonderjylland. Erfa-
ringsmassig ligger der mange forhandlingsprotokoller, regnskabsbogerjscrapboger,
medlemslister, billeder osv. rundt omkring hos mange nuvarende og-forhenvarende
ledere. Arkivalier som alle er kilder til foreningens historie.
Det er arkivets opgave, at indsamle materialet til gavn og glede for eftertiden!

Hvis nogle af jer medlemmer som er i besiddelse af det beskrevne og gerne vil af
med dette, s6 aflevere det til undertegnede og jeg vil sorge for, at Byhi-storisk Arkiv i
Haderslev f6r dette!

Jonne

ffiruin il{'vidtr $,v$:

ffi trS,*&gnir*S*ii hmffiild$ hilili,gsk

t SnmwWd ?1 . tuffiu*s S " SrWphru . *fiffl fflHMidrbf$#ei
Flf. F* .$s 4$ ss . &{ew" ;}ff 14 }$ e,3
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ldrats-og
Kulturnatten
-alt kan ske

VIffiIffiffi
FREDAG DEN 29. AUGUST 2OO3

srART Kt.22.30 pA noRcrnv,eNcrr.

Idrets- og kultumatten i Haderslev afsluttes traditionen tro med et spendende natlob pri enten 5

10 km. Kom og fi en god oplevelse.

Tilmeldingsgebyr: Voksne kr. 75,- bsm kr. 50,-.
Grupper ov?r l0 personer: Voksne k. 65,- bsm kr. 45,-.

Grupper over25 personer: Voksne kr. 60,- bsm kr. 40,-.

Tilmeldingsgebyr er incl. "l nattens lsb T-shirt". Pramier til 1.2. og3. plads til bAde hener, damer

bsm. Desuden lodtrekningspremier pi startnumre.

Tilmelding til UdviklingsCenter Haderslev (turistbureauet)

Honnorkajen I , 6 1 00 Haderslev Tlf. 7 4 52 5 5 50 e-mail: bureau@haderslev-turistdk

Stensbrek: foran
brelkehytten. ->
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Salg og lmofltering trfi
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Sandefjorduej 5 - 6100 HadersleuJ
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Bestyrelsen vil gerne opfordre de
lsbsaktive HTF'ere ti[:at erhverve deres

egne EMIT-brikker.
Det,ef nemrnere for dig selv - du skal:'

ikke tanke p6
, ts ofi,,brikken, nu er i klubPosen,
> om klubposen:nu er kommet,i tide.

Desuden er det i det nye labstilmelder-
program O r:vice muligt at tildele et:,

,fast brikkenurnmer til hver lober.
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Salg af FilF's klub-lobetol

.,',i' ', .;.ne.r4oj,ltetrrobe,*l 6.ukerne med dobbelt fiont). = t-i .'
,,r; =:: P gene4 2OO-:for'6u r,agm,ZOor..,foroveragbegjen,- i',,',i

Toi* kan bestilles og kefoes hos Eva i kiosken.

_.
T-shirt med FIIF's logo kan ogsA kabes hos Eva i kiosken for kr. 49,9i.

Desuden har Evi 
"gsa 

utitiet og kompas (se pris under 'Trenin gslob"lt.
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GRATIS

PRoFtvoPilK
6je for den du er

8 65OO Voiens . Ill.74 54 15 5t

Vagn med klubbens labedragtph.
Billedet er taget ved Vesterskoven.
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Billede fra
Hytterkobbel

ResurrerrAvLEN

HTF pl vei til Landsfinalen i orienterlngslebl

OK-HTF, Haderslev gjorde d. 4 maj "rent bord" iorienteringslobernes Fsrste Division
ved at vinde ALLE 3 matcher i "De Kongelige skove" i Gr6sten siledes, at HTF tog et
meget vigtig skridt til Landsfinalen ved Vordingborg den 28 september.
Men inden dette er afgjort skal HTF ud i returopgor, som finder sted den 17 august i

DamgArd skov ved Fredericid.

HTF slog Esbjerg 94-89
HTF slog Odense 92-86
HTF slog Kolding 103-66

Sidste 6rs finaledeltager Odense blev ogs6 sl6et af Esbjerg med 92-86, Men Esbjerg
var ogs6 Sydkredsens finaledeltager i 2001. lkke siden 1996 (vandt solv i 96 og guld
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i 95) har HTF taget et s6 vigtigt skridt pA vejen til Landsfinalen, men HTF stillede ogs6
i dag med et meget optimalt hold p6 64 deltagere!

HTF besatte forstepradsen pa 7 af de 11 baner, der brev konkurreret p6!

Folgende HTF'ere talte tilholdet:
Bane 1 Jakob Physant, Gunnar p. Friis, Frederik schiotz og Henning schmidt
Bane 2A: steffenAlm (nr.1), Finn Jorgensen, Jens pederJ"n"en ogbt" Feddersen.
Bane 28: Mona L. Rasmussen, Tina o. Haarup, Herga skot os M+ B. Niersen.
Bane 3A: Hans Nielsen (nr. 1) og Jsm Andersen.
Bane 38: GudAlm, Maja Alm (nr.1 og 2) og Lise Nielsen.
Bane 4: Jorgen Thingvad og Ove Kaj Frederiksen.
Bane 5: Peter Berg (nr.1), Niels physant, Daniel H. Jensen og RasmusAndreasen.
Bane 6: Diana Jessen (nr. 1) og lnge Grarup.
Bane 7A: Flemming Jessen (nr. 1) og Lasse Alm.
Bane 78: lsabella Toft (nr.1), lngerlise Baden, FrejaAndersen ogAnne Bertelsen.
Bane 8: Marie Bertelsen, Ronnie Romanow Hansen og Louis H. Jensen.

Det senderiyske mestenskab i stafetorlenterlng aftiort d.l6 majt

Der blev lsbet om det sonderjyske mesterskab i stafetorientering i Rsnshoved skov
ved Kollund!

Traditionen tro lob Fam. Alm med sejren ved Guri, Maja og steffen Alm.
Nr. 2 og nr. 3 blev 2 hold fra OK-syd.
Nr. 4 blev holdet med carsten euist Jorgensen, Lasse Alm og Hans Nielsen.
Nr. 5 blev holdet med Lars, Solveig og Keld B. Nielsen.

I alt deltog der 20 hold i stafeften, hvor de 3 hold kom fra Kolding, 7 hold fra oK-syD
og de sidste 10 hold fra HTFI

HTF vandt Gransedysten meget overbevlsende torsdag d.29 maJt

For '12. gang i rap vandt HTF den 6rlige Gransedyst imellem de Nordtyske klubber
og de sonderjyske klubber. Gransedysten blev afuiklet iArup skov,"oAo"nri, .o,
arrangor!
De Nordtyske klubber fik 6s point og de sonderjyske klubber g6 point, heraf fik HTF
alene de 66 point, alts6 for fsrste gang kunne Htr atene sl6 de Nordtysker klubber!
Men oK-HTF satte sig ogs6 p6 forstepladsen p6 de 9 af de 15 klasser der blev
konkuneret p6!
HTF-resultateme:
D-l2nr.l MarieBertelsen,nr.2AnneBertelsenognr.3MarieH.Jensen(alle3piger

E_-
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inden for 1 min.)
D-13-16 nr. 1 MajaAlm,
D-17-20 nr. 1 Maja B. Nielsen,
D-21-34 nr.2 Mona L. Rasmussen, (1 min. fra nr. 1)
D-3544 nr. 1 GuriAlm,
D-45-54 nr. 2 Solveig B. Nielsen (20 sek. fra nr. 1).
H-12 nr. 1 Lasse Alm,
H-13-16 nr. 1 Daniel H. Jensen,
H-17-20 nr. 2 Lars B. Nielsen,
H-21-34 nr. 3 Henning Schmidt,
H-3*44 nr. 1 Gunnar P. Friis,
H-45-54 nr. 1 Steffen Alm,
H-55-64 nr. 1 Hans Nielsen, nr.2 JsrnAndersen og nr. 3 Kaj Ove Rasmussen,
H over 65 Ar nr.2 Haagen E. Larsen (lobets aldste deltager p6 73 6r) og nr. 3 Henry
S. Jacobsen.
Som s6 ofte fsr hjemforte familien Alm 4 farstepladser ved Lasse, Maja, Guri og
Steffen Alm.
Ud over de 40 HTF'ere i Gransedysten valgte en del HTF'ere at deltage i Vester-
skovs-motionslsbet, men det sommeragtige vejr var jo ogs6 pragtfuld til udendsrs
aktiviteter!

HTF nr. 3 og,l i Vellestafetten d. I junil

OK- HTF, Haderslev blev nr. 4 i Vejlestafetten p6 den klassiske distance. Lobet fore-
gik i den flotte Ssnderskov.
Traditionen tro vandt Kolding, Odense pi anden pladsen, Hillerod pi tredjepladsen
og HTF pA ferdepladsen kun 2 min efter, hvilket er samme placering, som HTF har
fAet de seneste 3 Ar!

Holdet bestod af Steffen Alm, Hans Nielsen, Maja Alm og Jens Peder Jensen.
Maja Alm blev i ovrigt noteret for den hurtigste tid pd damebanen, trods sine kun 15
6r!
HTF's havde yderligere 3 hold med i denne stafet, men de placerede sig langere
nede i klassementet-

HTF's ungdom fik en fomem tredjeplads iden nyoprettede klasse, som primert erfor
ungdom og nybegyndere.
De fire HTF ungdomslsbere var: Lasse Alm, Anne Bertelsen, Marie Bertelsen og
Daniel H. Jensen.

6Glrr fidselar pl vlnderholdet I Cafe'-Nolr-ctaFtten d.{5lunt 2003t

OK-HTF, Haderslev vandt klassen D/H 130 (Lobeme skaltilsammen vare mindst
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130 ar) ved cafe'-Noir-stafetten i Bramdrup Nord. Holdet bestod af Jarn Andersen,
Hans Nielsen og Jakob Physant. Jorn Andersen havde ellers ikke en god fsrste tur,
hvor han blot blev nr. 9, 12 min. efter, men s6 tog Hans Nielsen fat med en forste
plads. Hans der dagen havde valgt at fejre sin 60-6rs fodselsdag blandt klub-
kammeraterne fra HTF og hentede sAledes de forste 6 min. De sidste 6 min. hentede
Jakob Physant p6 sidste tur, hvor han spurtbesejrede odense og Kolding til stor jubel
i HTF-lejren!
Det samme hold havde ogsA en forsteplads fra 2001 og en anden plads fra 2002, al
forsvare!
I dameklassen blev HTF-damerne nr. 3 (6 min. efter Odense og Kolding). Holdet
bestod af Guri Alm, Maja Alm og Mona L. Rasmussen.
Bedste HTF-hold i MlX-klassen, som nr. 8 blev Maja B. Nielsen, Niels chr. Schultz og
Arne Bertelsen.
Som nr. 9 kom et familiehold med Daniel H. Jensen, Marie H. Jensen og Jens peder
Jensen og som nr. 11 ligeledes et HTF-familiehold med Keld B. Nielsen, Solveig B.
Nielsen og Lars B. Nielsen.
HTF blev ligeledes pramieret for at have flest hold med, nemlig g hold i alt!

Michael
Christensen i
miloplobet fra
DM klassisk i
2002.

ri-
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Postbesorget avis
50721 8245 (ARC)
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