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FonmaruosoRD sepr.-2003!
Puh-ha, hvor har det vreret travlt i HTF de sidste 2-3 mdr.
garanteret den mest travle periode i klubbens 40-6rige histo-
rie!
Fsrst med en meget vellykket Mkingedyst med knap 400
laberelra 9 nationer i den forste weekend ijuli. Omtale andet
sted.
Sa havde vi pravelob pa "Midgirdsormen" den 9. august i Arup skov, hvor HTF
havde 3 hold med, men det ene var kombineret med solide officials fra Kolding!
Provelsbet var jubilaumsgave fra de ovrige sonderjyske klubber.
Den 12. aug. Afviklede vi traditionen tro motionslsbet "Dammen Rundt" med ca.
100 deltagere, hvor Gunnar P friis var stavneleder og Hans Erik Hansen edb-
ansvarlig.
Gladeligt atde2 skovfogeder H. J. Ellemann Pamhule og Svend Hansen Jels, som
vi samarbejdede med ved Vikingedysten tog imod tilbudet om, at deltage i "Dammen
Rundt" og for ovrigt klarede sig flot i lobet.
Den 17 . august kvalificerede vi os pd sikker vis deltagelsen i Landsfinalen for klub,
hold i Veismose skov pA Sydsjalland. Slut op om denne klubtur. Se omtale andet
sted.
Ja, sd den forlsbne weekend: Den startede fredag aften i f.b.m. kulturnatten i Ha-
derslev, hvor Kedde havde "lntroduktionslsb" i Damparken med begranset interesse,
da det var regnvejr.
Senere pd aftenen stod HTF for "Lgb i natten", hvor Hans Erik Hansen var stavne-
leder. Der var knap 170 deltagere idette lsb
Lordag formiddag kl. 1000 gik starten sd for indledende heat ikortdistance pl
RAMO. Kl. 1120 var der debut for eliten i Mellemdistancen og kl. 1430 gik starten til
finalen i kortdistance.
Da vi ved 1700-tiden var fardig skulle vi flytte til ny stevneplads, hvor
"Midgardsormen" skulle foreg6. Godt at Vagn og undertegnede allerede torsdag
begyndte, at indrette denne plads, ellers havde vi haft mere end travlt!
Der vartilmeldt 13 hold iTHOR med 8 ture,40 hold iODIN med '10 ture, 12 hold i

FREJA med 5 ture og 11 hold hos de yngste med 3 ture i alt 76 hold.
Begge arrangementer forlob meget flot, som vi har fSet utrolig mange roser for,
som jeg vil viderebringe til alle de ca. 80 berarte HTF'ere!
Den forl
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Vores store stjerne Maja Alm lab fra alt og alle ved Fransk S-dages, hvor hun vandt

alle 5 etaper og et solidt forspring foran en pige fra Tjekkiet og Schweiz.

Maja har ogs6 vundet "Ost Gotas 3-dages" i Sverige i sommerferien. Vel 6n af Maja's

storstesejretil dato. ljagtstarten p6 3. etapegik Maja ud som nr. 1. Hun bommede

12 min pa post 2 og blev overhalet af flere lsbere i klassen, men keempede bravt

videre og vandt alligevel!!!
TILLYKKE ltaial
Den 1 - 2 og 3. august blev der afviklet europamesterskaber i O-Biathlon i Vingsted

og FrederikshAb med deltagelse af HTF'ere.
Mest spandende var det at overvare stafetmesterskabet i FrederikshAb, hvor Tina

O. Haarup var p6 Danmarks fsrstehold, sammen med Nina Hoffmann fra Kolding.

Tina lsb sidste tur p6 DK-holdet og kom ind til sidste disciplin stAende skydning,

hvor Tina forvandlede en plc., som nr. 6 til en BRONZE-medalje ved at ramme plet i

alle 5 skud. Sikker en jubel og hvor var det utrolig spandende at oververe dette!

TILLYKKE Tinal
Den 17. august i Damg6rd skov hvor holddisclplinen skulle st5 sin prove.

Det gjorde den: Vi er stadig den klub, som har mindst frafald og flest gennemforte!

Gledeligt, at vores Borgmester Jens Chr. Gjesing ogs6 var med pdt holdet og var
med til at give holdet moralsk opbakning. Jens Chr. har bebudet, at han ogs6 deltager
i Landsfinalen den 28 september.
Vores lobere kom fra Belgien, Sverige, Arhus, Viborg og Fyn, s6ledes vi kunne stille

med optimalt hold. Vi vandt 1. division i Sydkredsen med 10 matchpointforan Odense,

som fik 8 matchpoint og vi var sa suveran, at have 26 lobskpoint flere end Odense!

TILLYKKE tII ALLE HTFETE!
Den 23-24 blev de Jysk-Fynske mesteEkaber afgjort omkring Himmelbjerget.

Her fik vi 3 GULD, 2 SALV og 1 BRONZE-medalje i det individuelle lob.

Guldet gik til Lasse Alm i klassen H-11-12, storesoster Maja Alm i klassen D-15-16

6r og Hans Nielsen i klassen H-60-64 6r. Sslvet gik til Steffen Alm i klassen H-45-49

5r og Finn Jorgensen i klassen H-55-59 6r. Bronzen gik til det fjerde medlem af fam.

Alm og vores nastformand Guri Alm.
I stafetten gik det knap s6 godt: Her fik HTF kun 1 solv og 2 x bronze

Solvet gik til max.-43 holdet ved Daniel H. Jensen, Lasse og Maja Alm.

Bronze gik til D-35-holdet ved Mona L. Rasmussen, Guri Alm og Tanja Prokhorova.

Bronze gik til H-55-holdet ved Jonne, Hans Nielsen og Finn Jorgensen.

TILLYKKE til jer alle.
SA her i weekenden pA RAMA, hvor HTF ogsA havde sportslig succes:

Her blev det til 1 GULD, 2 gange SOLV og en gang BRONZE.
Maja Alm levede op til favoritvardigheden og vandt Guld i piger optil 16 6r. Hendes

andet GULD ved DM i 5r! Maja var ellers i gevaldig knibe i indledende heat, hvor hun

havde svert ved at kvalificere sig sammen med Mona. Men i finaleheatet viste de

begge styrke, hvor Mona L. Rasmussen tog sig af solvet (som sidste €rr) i klassen D-

45-49 Ar. Hans Nielsen tog sig ligeledes af sslvet i klassen H-60-64 5r.

Bronzemedaljen gik til Steffen Alm i klassen H-45-49, hvilket var meget flot, da Steffen

i 1 mdr. har varet alvorlig syg af en virus, som han havde pidraget sig i Frankrig.

Ved "Midg$rdsormen" havde vi ogs€r et hold med ioDlN-klassen, som blev nr. 16 ud

af 40
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hold, samt et hold i TJALFE-klassen, som blev nr. ? ud af 11 hold.
Et stort TILLYKKE til alle medaljevindemet
De kommende mAneder bliver mere afslappede, hvor det eneste HTF skal legge
navn til er, de 6bne nordiske mesterskaber i O-Biathlon, som foreg5r i weekenden
den 1-2. nov. Her i det sonderjyske. Her har DU ogs6 muligheden for at deltage,
enten som officials eller deltager. Desuden skal vi til Veismose skov pd sydsjelland
den 28. september og hente en medalje af 6n eller anden karat!

Jeg vil snske alle et godt og sportslig efter6r.'

Jonne

Tll.lvxxe

HTF OTTSxER NEDENSTAENDE MEDLETUIMER HJERTELIG TILLYKKE MED DEN

RUNDE Fc'DSELSDAG.

=." ;::;" ; ;-: ;:: : ::H"T""' R
BusrnaruspoRTplAN TrL DM ron KLUBHoLD DEN 28.
SEPTEMBER

6.20 Modetid i Haderslev, ved Gammelting (overfor politistationen)
6.30 Afgang fra Haderslev
6.40 Opsamling ved afkorsel nr. 66 ved Christiansfeld (den lange
parkeringsplads ved motorvejen)
7.05 Opsamling ved afksrsel nr. 58 ved Middelfart (stor p-plads)
7.45 Opsamling ved afksrsel nr. 45 ved Nyborg (Mac D/tankstation).

Hvis I onsker at stige p6 bussen en af de andre opsamlingssteder end
Haderslev, sii giv lige mig besked, s6 vi ved hvem vi skal vente p6 hvor og
hvorn6r.
Sker der noget uforudset sondag morgen, kan du ringe p€r Soren Dall's (vores
buschauffor) mobilnr.: 2440 9996.

Fsrste start er kl. 11.00. Der lobes med Sportldent brikker. Det anbefales
fra lsbsarrangorens side, at man lober i brandenaldebukser.

Hilsen Guri
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DoeeeLrDEKKERen pA RAMAI
Ja, hvis Vikingedysten var vellykket var "Dobbeltdakkeren" p6 Romo liges6 vellyk-
ket, hvor vi b6de i mails, tlf. -opkald og pi diverse klubbers "Hjemmesider" kan lase
positiv omtale af weekenden pA R@M@.
De 3 allervigtigste ting ved et O-arrangement var helt iTOP: Nemlig - kort - baner og
beregning, men beregning er ikke iTOP, hvis ikke start og m6l er iTOP og dette var
det virkelig! Kioskfunktionen var i TOP. Speakningen var mere end TOP Pioner-
arbejdet var mere end TOP ved Vagn. Stavnesekretaren beviste ogs6, at hun kunne
"have flere bolde i luften p6 6n gang"!
ALLE ca. 80 officials lavede et meget godt kvalitetsbetonet arbejde!
Lidt malurt fik vi i bageret, hvor der kom en protest i H-40 klassen, fordi der ingen
kort var til ham, som sidst startende og lig med vinderen af forste heat!
Protesten blev afvist af stevneledelsen med den begrundelse, at han jo havde ac-
cepteret, at fd ny start tid. Derfor indgav han en skriftlig protest, som den udpegede
jury tog sig af. De afuiste protesten med den begrundelse, at fejlen ikke var s6 grov,
at denne kunne have indflydelse pA konkurrencen.
Ndr nu man bagefter 96r ind og ser "strak tider", kan man konstatere, at vedkom-
mende fsrte finalen hen til post 6, men "bommer" sA denne, s6ledes, at han m6
nojes med en Bronzemedalje, som han naturligvis ikke er tilfreds med. Post 6 havde
han nok bommet uanset starftidspunktet. Protesten skulle nok vare kommet, inden
han



havde provet banen!
Grunden til de manglende kort var dels kommunikationsbrist, og at lobere tog det
forkerte kort, som arrangoren nasten ikke kan tage hojde for, heller ikke n6r dette
sker i en stafet!
Synd at vifik denne "lak" p6 vores dobbeltdakker p6 RAM@, men jeg vil ikke klandre
nogen af vores egne for at have svigtet her!
Det jeg var mest ked af var, at vi kun fik 2 toiletter af Skarbak kommune, hvor vi var
sponseret 5 stk. toilefter, 3 dame -wc, 2 herre-wc samt 3 herre-pissoirs, men var ved
en fejl udl6nt til "Tsnder Festival"! Da jeg konstaterede dette fredag kl. 1400 havde
jeg ikke tid og energi til at f6 fat i mere kapacitet p6 dette omride, men m6tte accep-
tere dette.
Fra lardag aften havde vi jo yderligere toiletter i RAMA lF's klubhus!
Skarbak kommune har for ovrigt undskyldt dette, og at intervallet for tomningen
heller ikke var blevet koordineret! Til gengald dakker de den flagstang, som blev
stj6let!
Negativt var det ogs6, at Erland fik afbud fra hjemmevarnsfolket (8 stk.) 3 dage for
stavnet, sSledes vi p€r dette sene tidspunkt skulle finde erstatning for disse.
SAdant noget stresser stavneledelsen unodigt, men heldigvis fandt vi erstatning af
en god kvalitet, endda fra vore egne rakker og som gav udtryk for, at det havde
varet spandende at sidde pA posterne, og at vi var VELKOMMEN til at sporge en
anden gang!
Det var ogs6 negativt at konstatere, at tyskerne kun havde start ret i D/H-21 klas-
serne, s6ledes dette forsinkede vores startlister og instruktioner p6 nettet, indtil vi
sondag aften den 24. august fik den nodvendige dispensation fra TKU til disse. N6r
forbundet forlanger, at der skal forelagge en indbydelse pA engelsk pA nettet, sd m6
arrangementet, ogs6 kunne byde VELKOMMEN til udenlandske lobere i andre klas-
ser end DIH-211 Her m6 vi have reglementet tilpasset det p6galdende dobbelt-
arrangement, ellers vil andre arrangorer ogs6 fA de samme problemer, som vi havde!
Af de andre negative ting undervejs i forlobet vil vi i stavneledelsen holde for os
selv! Men som det et par gange blev sagt: "DM-kort er et lorte arrangemenf'!
Dopingkontrol: Lige pludselig meldte der sig en pan delegation fra Ksbenhavn,
som kaldte sig "Dopingkontrol"! Defte havde vi naturligvis taget hojde for, s6ledes de
kunne komme ind iet sarskilt opvarmet rum og foretage deres nodvendige "stikprove-
kontrol". Derfor kunne pramieoverrakkelsen heller ikke forceres!
Vi har ikke hsrt, om der har varet prover, som var positiv, men det tror jeg nappe,
for med doping folger der koncentrationsbesvar og det er ikke s5 heldigt, hvis man
vil finde posterne i hurtig rakkefolge!
Vi fik indviet et nyt flot kort over "RAMA NORRELAND", som Jens Peder har anvendt
ca. 600 timer p6, ligesom han var banelagger p6 DM-kort og DM-mellemdistancen.
Jens Peder er den person, som har anvendt flest timer pA "dobbeltdakkeren" og
som vanlig, altid kvalitetsarbejde!
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Resultaterne viser, at banerne var helt iTOP i begge arrangementer, hvor en meget

lille procentdel er udg6et!
Jeg kan ikke mindes, at kun 4 hold ud af 76 hold i "Midgardsormen" er udg6et, n5r

man tanker p6, at de 40 hold var 10 m/k stafet!
Dejligt som formand at klikke ind pA vore "Hjemmeside" sondag aften og konstatere,

at resultater fra DM-kort og DM-mellemdistance var lagt p5 kl. 1230 og

"Midg6rdsormen" allerede kl. 1530, alts6 lange inden lsberne var kommet hjem til

Nordjylland og Sjalland!
Positivt var det at hilse af med stavneplads ejerne, hvor vi var mere end VELKOM-

MEN en anden gang. Nu mangler jeg at sende takkeskrivelser til de ovrige berorte
lodsejere og samarbejdspartnere 18 stk. ialt. Jeg har lovet dem det nye kort over

omr6derne, og jeg vil samtidig sende et eks. pl. af HTF's jubilaumsskrift.

En stor TAK skal det lyde til Vagn og "STEMAS", Niels Chr. Nielsen "Roager Kloak-

service", samt min nabo Ejvind Leegdrrd for en stor del af arrangementsmateriellet.

Uden deres hjalp var det ikke blevet til den kvalitet, som det blev! Et flot speaker hus

og nogle flotte informationstavler var sponseret af vores medlem Niels Chr. Nielsen!

TAK skal du have for defte, Niels Chr.

En sarlig TAK skal lyde til vores kontrollanter og hjalpere fra vores naboklubber,

hvor isar Kolding OK trak et stort las. Det har varet en fornojelse at samarbejde

med jer, og vi h6ber, at vi kan gore gengald en anden gang.

Nogle af vore medlemmer (og Sjellandske deltagere) har spurgt, hvorfor vi har sagt

JA til 2 s6 store arrangementer i samme weekend, hvor det normalt er 2 klubber om

at arrangere disse 2 arrangementer??
For ca. 5 6r siden lagde vi billet ind pA "Midg6rdsormen", da vi aldrig fsr hat arrange-

ret denne, og sebdes ikke f6et vores klubmarke p6 denne "slange".!

For ca. 2 €rr siden kom forbundet krybende, at de ikke kunne finde en arrangor til

DM-kort, som vi for ovrigt heller ikke har provet fsr, hvorfor bestyrelsen besluttede

sig for ogs6 at indfri defte snske. Der har varet "roster i gang i klubben", at der ikke

var vilje blandt medlemmerne til dette, og at vi skulle aflyse begge arrangementer??



enden beviste, at alle officials arbejdede med en "ildhu" og et "teamwork" med det
m5l, at vi skulle levere 2 kvalitetsstevner, som jeg tror p6, har styrket klubben. I kan
roligt rette ryggen og nyde "laurbarrene", som 6n af vore kontrollanter fra naboklub-
ben skriver i sin mail!
Vi kan glade os over, at der kom ca. 80 deltagere mere end vi har budgetteret med,
som ogs6 var 80 mere end sidste 6r i begge arrangementer! I alt ca. 5g0 lsbere i
DM-kort og 597 lsbere i "Midg6rdsormen"!
om det har varet hardt?? JA, 1 times sovn natten til sondag tog h6rdt p6 migl
Heldigvis havde jeg fri 10 dage for arrangementet og jeg kan bagefter se, at det vir
nodvendigt med alle de mails og flf. -opkald, som skulle besvares, samt andet der
skulle koordineres. onsdag den 27. august blev der sat mail-rekord med 2g stk. vel
at merke relevante mails!
Men hvor var jeg trat og glad, da Vagn sondag aften kl. 1g30 satte mig af p6 bope-
len, efter vi havde afleveret materiel hos "srEMAS" i vores depot p6 Hjortebro-sko-
len og tommer hos naboen. Jeg havde meget ondt af Vagn, da han p6 dette tidspunkt
skulle endnu en tur til R@MCI efter et las, men vi kan sige, at "dobbeltdekkeren,,
kom sikkert i havn i Havneby paRZMa, da Erland, og Vagn kl. 2030 sondag aften
afleverede de sidste borde og stole ved ul6neren i Havneby!
Men hvor var det lakkert derude p6 stavnepladsen, at Vagn og stavneledelsen ikke
var alene tilbage efter stavnet, for at rydde op, men hvor vi var en ca. 20 stk. tilbage!
Til slut vil jeg rette en stor TAK til alle officials, samt en sarlig TAK til stavne-
kontrollanten Bent Jacobsen Kolding og mine 2 medstavneledere Erland og Niels,
samt stavnesekretaren Guri for et godt samarbejde.

"Vi giorde det"!

Jsnne

Salg af HTF's klub-lobetoj

Lobetoj i klubbens farver (bukseme med dobbelt front).
Prisen er kr.200,- for bukser og kr. 200,- for overdelstraien.

Toiet kan bestilles og kobes hos Eva i kiosken:

T-shirt med HTF s logo kan ogsA kobes hos Eva i kiosken for kr.49 gS.

Desuclen har Eva ogs6 brikker og kompas (se pris under ',Trenin gslob,,).



Ncsre sroP - LANDSFTNALEN!

llTF raere rrr- OO r DvrsloNsMATcHEN I DeueAno 17. eucusr' MEN

sr-urrER BEDsr r SYoxReoseru

Jovist lykkedes det for HTF at komme i

landsfinalen for klubhold! Den overbevi-
sende indsats i Gr6sten ifor6ret banede
vejen, og takket vare massiv opbakning
fra klubbens bredde lykkedes det at klare
sig s6 tilpas godi i den sidste divisions-
match i Sydkredsen at der nu er fri bane
til landsfinalen for klubhold i Viemose
Skov pA Sjalland. Den 28. september
skal vi dyste mod de to andre kreds-
vindere Farum og Silkeborg.
Jonne er godt i gang med at arrangere turen, og man kan bare forestille sig atmo-
sfaren i den godt og vel stopfyldte turistbus med kamplystne HTF'ere. Som vel kun

kan overg6s af en ditto bus p6 vej hjem til Sonderjylland med sejrstrofaet! Det bliver
Arets oplevelse - her skal vi bare med alle sammen!! Meld jer med det samme til hos
Guri - ikke bare for jeres egen skyld, men ogs6 for klubbens. Hvem ved, m6ske
bliver det netop din indsats der bliver afgorende pA den store dag.

Chancer for sejr?
Silkeborg bliver nok en h6rd nad al knakke, selv om det bestemt ikke er umuligt.
lsar deres ungdomslobere er sterke - pir det omrAde har vi dog ogs6 selv vore ikke
sarligt hemmelige v6ben. Og s6 er de mange n6r de stiller op. Til den sidste divisions-

match var der ikke farre end T0labere fra Sil-
' keborg..Akkurat en lsber mere end vi kunne

.,qlilfe npd i d.ivisionsmatchen i Damg6rd. Nu

er der lang vej til Sjalland fra Jylland, og det
e-r i hvertfald helt tankeligt at vi kan stille med

mindst lige sa mange lobere som de kan. Sd i

,,sig,le.lv' iir det at sl6 Silkeborg ikke nogen
uoverkommelig opgave.
Derirnod har Farum en kedelig statistik pii sin

' side:. Qqf er nu 11 . gang Farum deltager i fina-
. len, ogklubben har sejret 9 ud af de 10 ovrige

gaRge;, I 6stkredsens slutstilling pulveriserede
: Farurn de ovrige klubber med de 12 match-
point,somr:er maksimum, mens nastbedste

klub ikke kom hojere op end solle 6 matchpoint. Og i Midgirrdsormen vandt klubben
tre af de fire klasser - det smuttede faktisk kun for dem i Tjalfe-klassen. Deres
elitegruppe taller navne som 'Signe Eses; 'Maria Hoyer,'Allan Mogensen, Chris
Terkelsen, Mikkel
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Msrch.
56 m6ske skal vi forberede os p6 at vare glade for andenpladsen. Det er ingen
skam at tabe til et starkere hold, og s6 er de i ovrigt gode vindere i Farum. Las selv
deres beretning om Midg6rdsormen p6 deres klubhjemmeside, fuldstandig stovsu-
get for ordskvaldrende sejrsglade, og s6 skriver de i ovrigt til sidst: "samtidigt vil jeg
benytte lejligheden til at takke arrangorerne (oK HTF fra Haderslev) for et rigtig godt
arrangement uden vasentlige fejl." SA kan det vist ikke blive meget bedre.

Divisionsmatch i pragtfu ldt sommervejr
Det kan ikke nagtes - HTF var ikke nogen overlegen vinder af divisionsmatchen i

Damg6rd. Men Odense fik kamp til stregen, selv om vi tabte. Det gode resultat
skyldtes god, pdlidelig indsats fra mange sider:
Jakob Physant var som sadvanlig starkt lsbende og blev nr. 4 p6 bane 1 , kun 4%
minut efter Bjarne Hoffmann fra Kolding. Jens Peter Jensen blev 3'er p6 bane 2, og
satte i ovrigt steffen Alm og Finn Jorgensen med 4 minutter i det interne HTF-opgor.
Mona Rasmussen og Tina Haarup var
henholdsvis nr. 5 og nr. 7 pA bane 28.
Hans Nielsen var som sadvanlig uover-
vindelig i H60, og var i ovrigt tredjebedst
sammenlagt p6 sin bane. Og Maja og
Guri Alm m6tte "nojes" med anden- og
tredjepladsen p6 deres bane et par mi-
nutter efter den gamle landsholdslober
Ayoe Berg fra Odense, mens LasseAlm
blev 2'er p6 bane 7 med Flemming Jes-
sen 20 sekundereftersig. Diana Jessen
lsb D17B over 10 minutter hurtigere end
nr.2 pit bane 6, men ogs6 Maja Jorgen-
sen, lnge Grarup og Vibse Moller plukkede point hjem til klubben p5 denne bane.
lngelise Baden, Anne B. Bertelsen og Marie H. Jensen blev henholdsvis nr. 5, 6 og 7
p6 bane 78 og Marie B. Bertelsen fik en syvendeplads p6 bane B. lnger Marie Haahr
blev 8'er iD50A.
Borgmester Jens christian Gjesing stillede ogs6 op for klubben i en undtagelsesvis
gasteoptraden og skilte sig hadedigt fra sin bane. Han havde testet formen ved
traningslobet i Tormaj et par dage forinden og viste da overbevisende orienterings-
teknik selv om det efterhAnden er et par 6r siden kompasset sidst blev stovet af. Men
Jens christian blev ikke hangende lange efter overst6et bedrift, for han skulle skynde
sig tilbage til Haderslev for at sprede glans pA stadion over de lokale fodboldheltes
dyst mod Herfolge.
Vi andre blev hangende i det herlige vejr. Det var svart at fa nasen vendt hjemad
n6r der var hyggeligt selskab omkring klubteltet, hjemmebagt kage i bradepanden,
sodavand til bomene og guldol til de voksne. En blid, ugidelig stemning forsodede
ventetiden p5 det endelige resultat, og ingen tog det sarligt tungt at resultatet helt
udeblev pa grund af koks i arrangorens computer. Det vi vil huske fra den dag, er
den pragtfulde udsigt til de to lillebeltsbroer og den flotte og atuekslende skov.
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Fnmtter. ALil's soMtTtERFERtETUR nl Fnansx 5-
Drees
Vi havde planlagt at starte turen torsdag over middag. Forste lsbsdag var mandag,
s6 i forhold til sidste 6r, hvor vi havde 24 timer til alksre til ltalien var der denne gang
masser af tid.
"Over middag" blev til 17.tiden, inden karavanen satte sig i bevagelse.
Efter 7 timers ksrsel skete katastrofen: En flyvende hollander med 200 km i timen
torpederede min bil og skubbede den sidelans hen ad motorvejen. Sidegevinsten
var, at bil og campingvogn klappede sammen. lngen kom til skade, men de materielle
skader var store.
Efter at have humbet hen til den narmeste politistation p6 et fladt caravandak og en
nat uden sovn p6 grund af uheldet kom vi p6 et varksted i narheden.
Vi - og ikke mindst varkstedet - var i tvivl, om vi kunne fortsatte turen, men hullet i

campingvognen blev dakket til og bilens sporing blev tjekket.
Da bilens sporing (toe in) var i orden (der var kun en vertikal vinkelforandring) - var
der'kun' et skavt trek og en skav vange p6 campingvognen tilbage. 56 p6 det
grundlag turde vi godt fortsatte turen.
Efter at have ksrt 20 km kom der en betjent og vinkede os ind til siden. 56 tankte vi
- nu er det umkehren og retur til Danmark.
Men til vores store lettelse var det en vegtkontrol - op p6 vagtene med camping-

vognen, der har en max. vagt pA 1 375
kg. Jeg stod ved venstre hjul og
begyndte at svede, da han afleste
vegte til 800 kg. Uden lommeregner
nAede jeg frem til at campingvognen
ville veje 1600 kg. Storvar min leftelse
derfor da der kom en Beamterlrahaire
side og sagde 600 kg.
Efter at have harceleret over den
skave vagtfordeling - noget der mest
kan tilskrives konstruktionen (bafteri,
koleskab, magasin, vand I samme
side) - fi(vi lov til at fortsatte uden, at
de kiggede nermere p6 det skave
trek. PYHA!
Da vi havde kort pi det fsrste franske
stykke motorvej til Paris, fandt vi ud
af, at det faktisk var ret dyrt - cam-
pingvognen medforte % gang ekstra
afgift! 56 efter Paris provede vi lande-
veje en tre timer. Det tog dog alt for
lang tid alkare p6, s6 vi vendte tilbage

Den ka'
rt Ii' ...

t2



til det behagelige, men dyre motorvejsalternativ.
Da vi var ved at vare fremme var det aften og nasten msrkt. Da vi har en
campingvogn med batteri og gasopvarmet vand, er vi ikke afhangige af_at komme
p6 campingpladser. Vi begyndte derfor at se os om efter et ydmygt ugenert sted,
hvor vi kunne stille campingvognen og overnatte. Da vi kom til en by, der hedder
Mimizan gik der en vej fra til hojre, hvor der kun var bebygget pA den ene side.
Der sneg vi os ind i h6b om at finde en naturplet, men vejen var blind og efter 300 m
endte vi midt i en gadefest, hvor hele gaden sad ved langborde for enden af vejen
Som om det ikke var nok, si var vejen sA smal, at det var meget svart at vende
vores vogntog. - FLOVT - og s€r oven i kobet i en bil, der ligner en krsllet old6se!
Vi trak os derfor tilbage og fandt en P-plads ved et Lidl-supermarked - der var dejligl
morkt, og de kunne da heller ikke have sondagsAbent. OgsA p6 dette punkt blev vi
klogere. . . .

Efter den naste dag at have bommet med en 20 km fandt vi byen, vi skulle campere
i St. Julien de Born (jeg lerte alddg navnet). Vi spurgte om vej ved en bagerkone,
som kun kunne fransk, men som havde en flot datter (eg tilbod for fremtiden at
hente morgenbrod)! Det betsd da ogs5, at vi ksrte ind pii en anden to-stjernet cam-
pingplads, end den vi havde udset hjemmefra. Men det var nu udmarket, sd vi blev
der. Vores problem var bare at f5 fanget Hanne og Karsten Johnk fra OK Syd, som vi
havde aftalt at skulle bo sammen med. De kom fsrst med fly natten til mandag, men
det gik da.
Sondag var vi p6 stevnecentret i Lite de Mixe, der modte vi fam. Balslev (OO) og vi
aftalte, at Ole, Chris og jeg skulle pravelabe sammen. De skulle forbi "vores" by (den
jeg ikke kan huske hvad hedder) og efter at vi havde ventet to forskellige steder pA

hinanden lykkedes det os da at komme i skoven,
Skoven bestAr udelukkende at Ostrigsk Skovfyr. Det er ca. 20 m hoje traer, som
skygger godt og derfor - kombineret med den neringsfattige sandbund - danner en
ret 6ben skovbund. Kurvebilledet er ret storkuperet i forhold til danske klitomr6der -

nogle steder dog med bregner og ud til stier og veje med en streg af noget meget
stikkende stads.

Chris_og_Steffen: Chris
Balslev fra Odense og
Steffen lober fortrening
sondag dagen inden
Fransk 5 dages starter.
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56 til lsbet:
Banerne var noget af et antiklimaks og absolut ikke ksreturen vard. 1. dag havde
jeg pA 1 km 3 poster, som kan sammenlignes med vore lette baner; op langs en sti
- 20 m ind efter posten - 300 m langs samme sti igen - virkelig en draber. Ufatteligt
at man ikke kvalitetssikrer denne vigtigste funktion til s6 stort et lob med over 3500
lobere.
Temperaturen var OK de fsrste dage, men den sidste dag- som ogs5 bar prag af
ringe banelagning - var det omkring 40 grader. I skoven var der ret skyggefuldt, men
denne sidste dag 16 alle vore poster oppe pd hojene i 6bne omr6der. Her dehydre-
rede jeg totalt, selvom jeg havde drukket 2 I veske inden start.

Steffen havde taget HTF's
gamle kasserede klubtelt med til
Frankrig. Det blev faktisk
Danmarks klubtelt. De fleste
danske lobere brugte teltet,
som skyggeplads, da det var sd
varmt, at man ikke kunne vare i

solen, s6 der var ret trangt i

teltet.

NA men det var jo ferie og da der var 2 fodselsdage (Ole den ene dag og Maja den
anden) var der en hel del kulinarisk samvar med fam. Balslev og Stamp - begge fra
OO, samt med vore naboer Hanne og Karsten. Hanne fik mig lokket til at prove en
fiskeplatte, men det kan dog ikke anbefales!

Dagen efter fransk 5 dages var slut
var der inviteret til Barbeque pd
stranden med efterfolgende dans.
Familien Balslev og vi havde
besluttet, at det ville vi gerne vere
med til. Men det var en ret stor
skuffelse. Maden var narmere den
slags mad vi ksber pa en grill-bar,
se det fristede ikke os. I stedet tog
vi hen pd Balslevs campingplads,
hvor vi spiste pizzaer m.m.

Efter lsbet ferierede vi i 4 dage - det var hammervarmt. Sidste dag tirsdag bookede
vi ud fra campingpladsen og tog til stranden hele dagen. Sidst pri eftermiddagen
korte vi mod nordost. MAlet var Cahors-distriktet, hvor Guri gerne ville se prins Henriks
vinslot. Det er utroligt s6 meget sand, de har dernede! De forste 200 km vi karte var
det ikke andet end sand og klitplantager.
Nu var det ved at vare ebbe i tanken, sA vi holdt p6 en p-plads ved et supermarket,
hvor vi kunne tanke billigt naste dag.
Men s6 brod uvejret godt nok los - det lynede, tordnede (det gor det jo for det meste
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n5r det lyner),og stormede samtidigt med, at regnen valtede ned.
Vi hsrte naste dag, at der havde varet orkan i det omr6de, Mont de Marsan, hvor vi
havde ligget hele ugen, s6 det var et utroligt held, at vi undgik, at forteltet blaste vak
eller, at et tra faldt ned over os. Der var ikke varskoet noget uvejr i dette formail
Men vi bojede fra inden vi n6ede Cahors og korte nordpA for at se p6 grotter og
hulemalerier (Grotte de Ruffignac), samt en drypstenshule - en stor oplevelse!
Desuden besogte vi en spogelsesby oradeur sur Glane som blev massakreret af
tyskerne under 2. Verdenskrig. Alt stod som da tyskerne havde forladt det efter at
have drabt alle indbyggere og brandt byen ned. Mendene blev skudt i tre garagel
kvinder og born blev gennet ind i kirken og skudubrandt af. Man kunne se, hvordan
kvinderne havde skubbet pa vinduesgitrene bag alteret for at slippe ud. 3 kom ud,
men de to en mor og hendes barn blev skudt. Meget knugende at opleve!
Derefter stod den p6 transit hjemad igen. Vi var heldige (dygtige) begge veje gennem
Paris at komme pA tidspunkter, hvor vi undgik ko.

Tak til de andre danske o-lobere vi var sammen med for at I var med til at gore det
til en god og mindevardig tur!

klassen D16. Da hun
skulle til premieoverraskelse var
hendes frygt, kindkyssene.
Franskmandene kysser 3 gange
skiftevis p6 hojre og venstre kind,
Her er Maja ved at fd de bersmte
kindkys.

SaIg oS montering af;
T*rrnoruder Yindqer og dgre
lsoferlnsE-opgover

Ffl klar besked

ffiil#ffi
Sandefjorduej 5 -

hl0HTIHtH
ilf. 7453 2996
61t10 Hadersleu
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tid sted medested
Lar. 27l\g tS.bO Sog6rO P midt i skoven
Lan 11110 13.30 LindeUHonning afm. Toftlund-Romovej
Lar. 11110 13.30 Als Nsrreskov Melvedhus
Lar. 25110 13.30 Rugbjerg P-Ostkant
Lal 1111 13.30 Pamhule indk. Marstrup
Lsr. 1l'11 13.30 Ronshoved P-Fjordvejen SOK
Lar. 8111 13.30 Rsms afmarkning fra lyskrydset Ribe OK
Lal 8111 13.30 Froslev Syd Froslev-Sofiedalvej AalG
Lal 15111 13.30 Haderslev Vesterskov P-Thomashus
lar. 15111 13.30 Blommeskobbel Fynshav-Mommarkvej SOK
Lar. 22111 13.30 Arup Skov P-Arup Skowej AalG
Fre. 28111 18.30 Vojens Fritidscenter skarm p5 Billundvej nat
Lsr. 29111 13.30 Als Nsrreskov Osterholm SOK
Lsn 6112 13.30 Bjergskov P-Hostrup So AalG
Lsr. 13112 13.30 Stensbek P midt i skoven
Lar. '13112 13.30 Kathrinelund Huholt Skole SOK Julelsb
Lar. 20112 13.30 Hjelm Skov Stadion AalG
Fre. 26112 10.00 Toming Molle Mollen

Julelob

Er du i tvivl om startstedet, s6 kan du gri ind p6 htto://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 111.7454 2003.
AalG har et tilsvarende oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen pA
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.

Posterne bliver inddraget 2 timer efter fsrste start.
Brikker og kompas:
Alle HTF's traningslob er brikkelsb. Det er frivilligt om, man vil deltage i dette.
I kiosken ved traningslobene selger og lejer Eva Christensen b6de brikker og kom-
pas.
Brikker kan lejes for kr. 5,-, men man mdr 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. 110,-.

r6
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AalG
Ribe OK
SOK
AalG
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M
Dato

TenurnslrsrE

Type Kt. Sted

September:
Son 21.2.ald.HTF KM 10.00 Marbak
Fre 26. SM-nat 19.30 Sog6rd
Son 28. DM-klubhold

Oktober:
Fre 03. Kredsm. nat 20.00 Dalumg6rd/Stenlose Odense OK
Ssn 05. 3. afd. HTF KM 10.00 Aabenraa Sonderskov MIG
Lar 11. DM-sprint
Lar 11. DM-nat 20.30 Folehaven Ssllerod OK
Lar 18. Klubmatch 13.30 Gristen SOK
Son 26. SM/KM-lang 10.00 Varde Sdr. OK West

09.40 St. og Lille HareskovOKT3
Junior og U2

09.00 ? Sydkredsens VKU

HTF KM er 1. af 3 lsb, som taller til HTF's klubmesterskab (2lab leller)

November:
Ssn 09. Jattemilen
14 - 16 Kursus
Lar 15. Voksentraf

M
Bemarkn.Arranger

Esbjerg OK
AAIG
Viemose Skov 0-63
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lndbydelse til SM i natorientering

AAIG's orienteringsafdeling

AAIG's orienteringsafdeling indbyder til Sonderjyske mesterskab i

natorientering fredag den 26. september 2003 i Sog6rd.

Stavneplads: P-plads midt i skoven indkorsel ved
campingpladsen' 

skarm ved indksrser.

Start: Forste start kl. 20:00

Kort O-kort Sog6rd 1:10 000 akv-2,5 m 2001

Postbeskrivelser: IOF-symboler.

Terrenbeskrivelse: Plantage med mange stier og let kuperet
(Hurtig gennemlobellg ),

Baner: 1: 6 km. Svar: H 17-20, H 21, H 35
2: 4 km. Svar: D -16, D 17-20, D 21, D 35, D 45

H -16, H 45, H 55, H 65-
3: 2,5 km. Let: Begynder

For lsbere, der ikke deltager i SM, er der fri tilmelding p6 alle baner, og det er
tilladt at labe2 eller flere sammen.

Tilmelding: GuriAlm
Rugmarken 40
6230 Rodekro
tlf: 7469 4663
email: soqma@roedekro.dk

Vel msdt i skoven.
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SOK
Sonderborg
Orienteringsklub

INDBYDELSE TIL KLUBMATCH 2OO3

OK-SYD rnod HTF

Lordag den I 8. oktober 2003

i Gmsten Skov

Forste start kl. I 330.

Baner: Bane I ca. 7 km. svar 7 tellende lober pr. klub
Bane 2 ca 5 km. sver 7 tallende lober pr. klub
Bane 3 ca 4,5 km. mellem svaer 7 tellende lober pr. klubBane4 ca. 3 krn. let 4 tellende lober pr. klub

Der er fri tilmelding pi baneme.

Modested : P-plads. Ravnsbjergvej

Tilmelding senest den I l. oktober 2003 til Guri Ahn p6 telefon: 74 69 46 63 eiler pr.
rnai l: gma@roedekro.dk.

^*

i

It'nrf;ff fitlfgitsttrr!
Se rdva{get til henda ag hem

-ffiffi
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For alle motions folk....

Pressemeddelelse 26. april 2003

Blodsukkerblues - en bog om glykamisk indeks

De senere 6r er der sket en markant omvurdering af kulhydraternes vardi i vores kost.
Tidligere gjaldt devisen jo flere, jo bedre, men i dag er man blevet opmerksom p6, at
der skal v@re en balance mellem indtaget af proteiner, sunde fedtstoffer og kulhydrater.
Serligt skal man vare p6 vagt over for de mange hurtige kulhydrater, der hever
blodsukkeret meget i en kort periode efter mAltidet, hvorefter det falder drastisk. Dette
forer igen til en stor sukkertrang, og derved kommer man let ind i en erneringsmessig
ond cirkel. Den moderne, vestlige kost er rig pA de hurtige kulhydrater, og defte har bl.a.
medfort en epidemisk stigning i antallet af diabetes type 2 tilfelde.

Blodsukkerblues handler netop om blodsukkerets centrale betydning for sundhed og
velvere. Bogen bygger p6 viden om Gl, glykamisk indeks, der fortaller, hvordan
blodsukkeret stiger og falder efter indtagelse af kulhydrater, og anviser via opskrifter og
tabeller, hvordan man kan bruge Gl til atopn6 blodsukkerkontrol ihverdagen.
Gl-metoden vinder i ojeblikket frem som en succesfuld vej til oget fysisk velvere. Den
er et ideelt redskab, hvis man vil tabe sig eller optimere sine treningsresultater, og
desuden fungerer den som forebyggelse og behandling af diabetes, migrane og hjerte-
karsygdomme m.m.
Det gode ved metoden ligger i, at der ikke er tale om en storre kostomlagning, men blot
om en regulering af kulhydrater i kosten, som let tilpasses den enkelte - alt efter snsker
og m6lsatninger.
Alle kan have glede af Gl-metoden, og med Blodsukkerblues foreligger nu en
letforst6elig og anvendelig bog p6 dansk om emnet!

Fredrik Paul0n er erneringsfysiolog og forfatter. Han er en af Sveriges f arende
skribenter inden for ernaring, trening og sundhed. Fredrik Paul0n kan traffes pi tlf:
0046 86270000.
Han har ogsd egen hjemmeside: !uuyv']la-ulgn,q-0$

Blodsukkerblues er udkommet
Pris 269,00 kr.
lsBN 90-799-4-BB

Venlig hilsen
PP Forlag
3581 3500

I
1

1
I
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Her er vist de to versioner af brikker, som vi bruger!!

Brik version 3

med display
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SALGES

Da Dorthe og Kenneth lVlaihiesen er stoppet nred at
lobe o.lsb for at hellige sig fodboldens verden
(Kenneth spiller pA Aabenraas l. hold med tretring.3
grnge om ugen, herudover komnrer kampe) har de sat
deres lobeudstyr til salg
.::j= i ri.:::::::::::::::::::::: :::::::::::,, :j : i 1..::::-:i::!:::::::

llt 
". 

o**io .olf r..trer t a rotge*ce:
:,a. :::1:::11.;1'.;.11:,1.:.::::: i i;,,:l::..::::::, =':::r:r:;:ji:::::::::'r:i.=::
Et par nrsten nye HTF bbebukser str. XS selges for
75 lir. N'ypris 2ffi kr. De er lidr sml rit Lsrse,6i jeg vit
tro, de passer i stgrrelscn til Freja. Marie og Anne.

Henvendelse til Griri Alm, tdefonnr.: 74 69 46 6l eller
ernail : Em.{e roedekro.{rh.---:---------

Dnmefrisgr

Nras?rcn
SnICHXA.nnuLsffinT
Bag*vej tl . Il*.mmslrv . TLF.74 S0 74 79

T
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- VrrcnceovsrEN 20031

Den 27. Vikingedyst blev nok den hidtil bedst gennemfsrte, hvor det var en god
atmosfare og arbejdslyst blandt officials. Der blev leveret nogle gode udfordrende
baner af de 3 banelaggere Hans Nielsen, Finn Jorgensen og Soren Bertelsen. Jeg
har aldrig set sdr lille en procentdel udg6et, hvilket er tegn pA kvalitetsarbejde af vore
banelaggere og kontrollanter!
Vi var forgudet af godt vejr og nogle flotte stavnepladser, som naturligvis smitter af
p6 deltagerne, s6ledes de har en positiv oplevelse af Vikingedysten, n6r de evt.
samme mennesker naste 6r skal bestemme sig for at deltage i Vikingedysten.
Det eneste som voldte kvaler var ved etapen i Pamhule, hvor der var sket et par
fardselsuheld ovre pd Fyn, som forplantede sig til vores arrangement. Alle F6borg's
brikker var strandet i ksen, s6ledes vi m6tte til at tildele nye brikker til de F6borg-
lsbere, som var ankommet og tildele nye start tider til de sjallandere og fynboel
som kom for sent til Pamhule. Her blev der udvist stor smidighed fra HTF's 2 EMIT-
specialister Hans Edk Hansen og Peter Berg, samt startpersonalet! TAK for det.
Ved pramieoverrakkelsen p6 Jels skole sagde den lokale Skovfoged Svend Hansen
pene ord om samarbejdet med HTF, ligesom HTF's nybagte kasserer Bendt Bossen
som ODIN til hest sammen med de ovrige vikinger var med til at skabe glans over
finalen. Vi havde i 6r nasten rekorddeltagelse p6 knap 400 deltagere fra 9 nationer,
hvor vi for forste gang havde Gronlands deltagelse og Jorgen Spetzler fra FROS,
som er deres "spinddoktor" har bebudet, at de har lyst til at komme igen, men vi
skulle huske, at have lidt flere pramier pA i turistklassen!
For fsrste gang flyttede Vikingesverdet udenlands, idet de unge fra Falun vandt
denne ungdomsvandrepramie til opbevarelse i et 5r.
Lardag aften var ca. 30 officials samlet til grill i skoleg6rden i Jels, som var rigtig
hyggelig, ligesom torsdag aften i den folgende uge, hvor der igen var samlet 30
officials til "Vikingespil" p5 Jels Friluftsscene.
Tusind TAK til alle officials og min medstavneleder Niels Physant, som var med til,
at skabe disse gode rammer og vi h6ber, at I har lyst til at hjelpe igen naste 6r, hvor
lobs omr6derne bliver Soldaterskoven ved Tonder, Haderslev Vesterskov og Stursbol.

Jgnne
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PA run I soMMERFERIEN nl SventcE MED

Ooerse TImUTxRAFTcENTER

Fredag aften sad jeg itoget p6 vej til Vissenbjerg for at sove hos familien Spangsberg.
Naste morgen kl. 9.00 skulle vi nemlig til Sverige med Odense Talentkraftcenter.
Det var 11 lsbere fra Odense og TKC-Esbjerg. Det var med hojt humol at vi i en
minibus og en personbil korte mod Norrkoping. Dog holdt vi et stop i Sverige ved en
af de billige "Godis" butikker.
Hele ugen stod der orienteringslob p6 programmet og de svenske skove blev udtyn-
det for bl6bar og skovhindbar ... mmmm..
Hytten, vi boede i, havde senge til alle, og bad med tilhsrende sauna.
Hver dag ksrte vi til badessen, der 15 et kvarters ksrsel fra hytten. Vi havde konsta-
teret, at soen, som 16 hundrede meter fra hytten var lidt for boblende.

For lige at vanne os til det noget anderledes svenske terran, blev der sat poster ud
til en alm. O-bane lige efter ankomsten.
Sondag tranede vi 2 gange "Folg John".
Mandag lsb vi kun en bane for ikke at vare helt kvestede inden tirsdagens konkur-
rence "Ostg6tas 3 dages" lsb. Eftermiddagen blev tilbragt i Norrkdping city, s6 sukker-
depoterne blev fyldt op. Vel hjemme ved hytten igen, blev der spillet adventure-
petanque. Det er en mere udfordrende slags petanque med klipper, en lille mose og
hvad den svenske skovbund nu eller kan byde p6. Resten af aftenen stod p6 gen-
nemgang af dagens bane, spil og lasning af tsse-blade.

56 blev det tirsdag. Solen skinnede. Det blev 30 grader med hoj luftfugtighed og gat
hvem der havde taget vintertojet freqr! Ja; det havde jeg, Men jeg trak jo s6 i Otojet,
og lOb til Start. :r ':'i"':::-':ir1:'f i:i::r'

Efter at have startet opad en hdrd bakke kiggede jeg pA kortet og blev enig med mig
selv om, at det var en meget let bane. Der var en del stier i forhold til det, vi havde
lobet i dagene forinden, sA jeg satte farten op. Men ved post 4 gik det galt: jeg
bommede et par minutter. Efter hvad de andres resultater viste, havde de ogs6 set
lidt mere af skoven end nsdvendigt, s6 jeg vandt dagens etape, over alle de lokale
svenske lobere.

Da vi samledes til evaluering om aftenen blev vi enige om at sette ned pd tempoet
og op for koncentrationen.

Onsdag var et kortdistance lsb, men banen var meget let. Jeg startede jo som aftalt
dagen inden med at sefte farten ned. Det var ikke den bedste {ag til s6danne lunte-
ture og det var der ogs6 en svensker, der havde fundet ud af, 66'den dag endte jeg
med at blive nr. 2. Den dag silede regnen ned og jeg havde taget sandaler med, s6
det blev med hoppen uden om vandpytterne.
Men selv om det tordnede lidt i det fjerne, skulle vi da ogs6 lige en tur i badessen.
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P6 3. og sidste etape startede jeg ud som
nr. 1 ijagtstarten. Jeg startede et halvt mi-
nut for nr. 2. Da jeg bommede rundt ved
post 2 kom forst hende 2'eren op og vi
form6ede at lede sA lange at 3'eren, som
startede 8 minutter efter hentede os. Hende
fik vi dog hurtigt sat af, og da 2'eren la-
vede et lille svaj, satte jeg hende af og n6-
ede ind til en rimelig sikker sejr. Pernille
Spangsberg blev nr. 5 i samme klasse D16,
som mig. Maja Bramming fra Odense blev
nr. 3 i D18.
Pramierne var ret specielle. Jeg vandt et
boccia spil. Pernille fik en drikkedunk og
Maja Bramming en kampe havegrill.
Samme aften havde vi en sprint ved hytten
pA et lille men forstorret kort 1:1500. Et ret
skagt lob, hvor posterne var pi stonelse
med de skerme o-lsbere har hangende i

bilerne. Banen var 800 m en passende
langde efter min mening, men drengene skulle jo lige blere sig og lobe den to
gange.

Fredag skulle vi ud og have de sidste kilometer i benene. Formiddagens lsb var en
finorienteringsbane, sm6 strak med mange poster i et kuperet terran. Fin bane og
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alle kom ogsa godt igennem. Om eftermiddagen var momentet grovorientering og
ledelinier - et fint lob ligesom alle andre.
Vi gik tidligt i seng for tratte var vi. Naste dag skulle vi hjem til Danmark igen. Det
havde varet en uge fyldt med Trivial Persuit, melon, god solid o-lober mad, kortspil,
traning, badeture, lassevis af slik og selvfolgelig masser af o)sb.

Det var en sjov tur, som var rigtig godt tilrettelagt.

Maja Alm

, tt:::ta:.!::.ri;i
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Resurrarravl.ex

Sdages stavne i Sydrankrig.

Ved et stort internationalt S-dages stevne i orienteringslsb ved Atlanterhavskysten i

Mimizan i sydfrankrig vandt Maja Alm fra orienteringsklubben HTF en suveran sejr.

Det var et lob p6 5 etaper og der deltog ca. 3.000 lobere fra 28 nationer. Lsbet
foregik i kystplantager, sfr det var oftest i sand man lob og temperaturen var mellem
30 og 36 graders varme. Maja vandt samtlige 5 etaper i pigeklassen 15-16 ir, hvor
der var 69 startende, og hun vandt sammenlagt med hele 14 minutter ned til nr. 2 -
en pige fra Schweiz og 14 min. og 6 sek. ned til nr. 3, som varfra Tjekkiet.
steffen Alm blev nr. 5 i klassen H45 med kun 1 sekund ned til nr. 4. I denne klasse
var der ikke farre end 225 startende.
GuriAlm kampede sig til en samlet 18. plads ud af 115 startende i D 40.
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Pramieoverrekkelsen
fralobet.

Maja st5r med det
danske flag.
Nr. 2 er Sonja Feer fra
Schweiz og nr. 3 er
Marketa Kopalova fra
Tjekkiet.

*'*r;er;i#b'N'"

Den 27. "Vikingedyst" flk mange roser af deltageme!

Der var rigtig mange roser til orienteringsklubben HTF for en flot afviklet "Vikinge-
dyst", hvor deltagerne havde taget det gode vejr med, men de kom ogs6 langvejs fra!
Der var deltagelse fra Schweiz, Belgien, Holland, Tyskland, Finland, Sverige, Norge
og 4 lobere helt fra Grsnland!
Den svenske klub K€rre fra Falun dominerede de fleste forstepladser i ungdoms-
klasserne og for forste gang rog ungdomsvandrepramien "Vikingesvardet" uden-
landsk et iirs tid, da dette blev vundet af: Kajsa Risby, Erik Risby og Eva Tiselius fra
K6re. F6borg fik 2. pladsen.
Odense orienteringsklub vandt seniorvandrepremien en "Vikingeokse" ved Ayao
Berg, Preben Christiansen, Karsten Mogensen og Tom Andersen. Herning fik 2.
pladsen.
I det hele taget var der mange udenlandske lsbere, som lob med forstepladserne!
Vikingerne fra Jels var med til, at gore pramieoverrakkelsen festlig, hvor HTF's
kasserer Bendt Bossen forte and i vikingeudstyret med "Hil og Heja" til de pramie-
tagende lobere!
Arrangorklubben HTF havde kun 10 lobere til start, da op mod 50 HTF'ere var offici-
als!
Men nogle gode lokale resultater blev der dog til:
Ved kortdistancen fredag aften i Hsnning blev soskendeparret Maja B. Nielsen nr. 2
i D-17-20 og Lars B. Nielsen nr. 2 i H-17-20.
Ved det klassiske dyst i Pamhule og Revso blev det ogs6 til nogle HTF-placeringer i

det sammenlagte resultat: Lars B. Nielsen vandtH-17-20, Haagen E. Larsen blev nr.
2 i klassen over 70 6r med klubkammeraten Henry S. Jacobsen pii 3. pladsen. Sol-
veig B. Nielsen blev nr. 5 i D-45-49, Keld B. Nielsen nr. 6 i H-65-69 6r. Anne Bertelsen
blev nr. 6 i D-11-12 6r og Marie Bertelsen nr. 7 i piger indtil 10 6r!
Da HTF sidste 6r holdt 40-6rs jubilaumsreception forarede Vikingerne fra Jels HTF

en "Vikingehjalm". Den har HTF nu udsat som vandrepremie til den klub som har
flest deltagere med! Den forste klub, som nu f6r deres navn p6 denne bliver Herning,
som havde tilmeldt 34 lsbere!
NB: De eneste forstyrrelser "Vikingedysten" fik, var fra de fardselsuheld, som skete
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pe Fyn i lordags, som forplantede sig til "Vikingedysten", hvorved mange kom forsin-
ket til etapen i Pamhule og m6tte have nye start tider, som igen gav forsinkelse i
beregningen af tiderne.
Forbavsende f5 deltagere udgik af dysten ved de 3 etaper, som indikerer, at bane-
laggerne har lavet et godt solidt arbejde!

8 Forstepladser til HTF i Krengerup pi Fyn d.10 augusfl

Der blev lsbet B-lob i Krengerup p6 midtfyn, og varmen var 6benbart ikke nogen
hindring fo1 at ikke mindre end 8 HTF'ere blev nr. 1 i deres klasser, og dermed den
absolut mest vindende klub!

Vinderne blev:

H-13-14-A Daniel H. Jensen
H-40-44-A Jens PederJensen
D-15-16-4 Maja Atm
D-40-44-A Guri Alm
Over D-45-B Solveig B. Nielsen
H-60-64-A Hans Nielsen

De 2 fornemste klasser D-21-34-A og H-21-34-A satte HTF sig ogsdr p6 ved hhv.
Tina O. Haarup og Jakob Physant!!!

OK-HTF, Haderslev lob sig i

Landsfinalen for klubhold!

D.17 august blev det afgjort
hvem fra Sydjylland og Fyn, som
skal deltage i Landsfinalen for
klubhold den 28 september i

Veismose skov ved Vordingborg.

Efter et meget spandende op-
gor i DamgArd skov ved Taulov
imellem Esbjerg, Odense og
Kolding blev det Orienteringsloberne fra Haderslev som sammenlagt sluttede bedst
med 10 matchpoint. odense oK kom p€r andenpladsen med g matchpoint, idet
odense indtil d.17 august blot 16 pd 3. pladsen efter Esbjerg og Haderslev, men
odense vandt d. 17 august alle 3 matcher iForste Division, selvom det var med
knebne 5 point over HTF!

Esbjerg som inden i dag 16 pa 2. pladsen matte rejse hjem uden matchpoint, fordi de
ogsa blev sl6et af Kolding! Men det bliver Kolding, som igen m6 ned i 2. Division! I

lobspoint vandt HTF i dag med 27T imod odense, som fik 2Ts lobspoint og sammen
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lagt fra for6rets match slutter HTF i spidsen af Forstedivision med 566 lobspoint
foran Odense med 540 lobspoint og altsd 2 matchpoint flere end Odensel

HTF stillede med et meget optimalt hold pe 70 bbere, hvor Haderslev by's Borgme-
ster Jens Chr. Gjesing ogsS deltog og var med til, at give holdet moralsk stotte,
hvilket han ogs6 har bebudet, at gore til Landsfinalen den 28 september!

Sidst HTF var i Landsfinalen var i 1996, hvor det blev til en solvmedalje. Aret forinden
blev det til en guldmedalje og far 1995 har HTF vundet solv 2 gange i Landsfinalen,
hvor det er det bedste hold fra hver af de 3 kredse, som modes i den landsdekkende
turnering. Altsd stadig BRONZE-medaljen tilgode! Hvem de ovrige hold bliver er
ikke helt afgjort i Nordkredsen, men fra Ostkredsen er det Farum, som er kommet
tilbage efter et par drs fravar!

Der blev prasteret en god holdindsats og folgende scorede HTF point:

Jakob Physant, Peter Berg, Gunnar P Friis, Frederik Schstz, Lars B. Nielsen, Jens
Peder Jensen, Finn Jorgensen, Steffen Alm, Niels Physant, Mona L. Rasmussen,
Tina O. Haarup, Maja B. Nielsen, Hans Nielsen, Erland Skot, Maja Alm, Guri Alm,
Solveig B. Nielsen, lnge Marie Haahr, lnge Physant, Mikkel S. Andersen, Lars J.
Thestrup, Daniel H. Jensen, Diana Jessen, lnge Grarup, Maja V Jorgensen, Lasse
Alm, Flemming Jessen, lngerlise Baden, Anne B. Bertelsen, Marie H. Jensen, Marie
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B. Bertelsen, Ronnie Romanov Hansen og Nicklas Jessen.

OK-HTF 10 matchpoint 566 lobspoint
Odense OK 8 matchpoint 540 lobspoint
OK Esbjerg 4 matchpoint 410 lobspoint
Kolding OK 2 matchpoint 473 lobspoint

3 Guld, 2 Sslv og I Bronze ved de Jysk-Fynske mesterskaber d.24 august!

De Jysk-Fynske mesterskaber i orienteringslob blev afgjort omkring Himmelbjerget
OK-HTF, Haderslev fik 3 Guld, 2 Salv og 1 Bronze.

Guldmedaljerne gik til :

Lasse Alm i klassen H-11-12 6r.
Maja Alm i klassen D-15-16 6r.
Hans Nielsen i klassen H-60-64 Ar.

Solvmedaljerne gik til :

Steffen Alm i klassen H-45-49 6r
Finn Jorgensen i klassen H-55-59 6r.
Bronzemedaljen gik til :

GuriAlm i klassen D-40-44 6r.

Uden for mesterskabsklasserne var det en forsteplads til Solveig B. Nielsen i klassen
D-45-B og en andenplads til Marie B. Bertelsen i piger indtil 10 6r.

Ved stafetkonkurrence d. 23 august blev det til Sslv til Lasse Alm, Maja Alm og
Daniel H. Jensen i klassen max. 43 6r.
Guri Alm, Mona L. Rasmussen og Tanja Prokhorova vandt bronze i stafetten i klassen
D-35.
Jsrn Andersen, Hans Nielsen og Finn Jorgensen vandt ogsi bronze i klassen H-55-
59.

OK-HTF, Haderclev fik 4 kredsmestre sondag den 7. septemberl

Der blev lsbet om sydkredsmesterskaberne i,Stenderup-skovene ved Kolding (kendt
for at huse en LOS!) og orienteringsloberne fra Haderslev hjemforte 4 kreds-
mesterskaber og andre var tat ved.
Maja Alm vandt klassen D-15-16-4, Guri Alm vandt klassen D-40-44-A, Lasse Alm
blev nr. 2 i klassen H-11-12-A og Steffen Alm blev nr. 2 i klassen H-45-49 6r og i

denne klasse blev klubkammeraten Jens Peder Jensen nr. 3.
De 2 andre kredsmestre blev Finn Jorgensen i klassen H-55-59-A og Haagen E.
Larsen i klassen over 70 5r!
Uden for mesterskabsmedaljerne blev Kirsten Hansen nr. 1 i klassen Damer over
35-B og Solveig B. Nielsen ligeledes nr. 1 i klassen Damer over 45-8.
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