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FonunnosoRD .luumAnEDEN 20031
N6r jeg nu her lordag den 6. dec. skriver mine formandsord
er det et 6r siden vi afholdt 40-6rs jubilaumsreception p6
Norskovgaard med overveldende deltagelse.
Aret 2003 vil blive husket for, rigtig mange aktiviteter af en
rimelig kvalitet til glade og gavn b6de for os og for vores
falles forbund. Der har dog ogs6 veret hendelser, vi godt
kunne have undvaret!

Blodtransfusion: Siden sidst har vi modtaget indmeldelse af ikke mindre end 16
nye orienteringslobere, heriblandt flere unge (flere er pA vej), som jeg vil bede
ALLE medlemmer om, at tage godt imod, s6ledes disse efterhAnden kan f6 de
samme gleder af sporten som os!
I som medlemmer er de bedste ambassadsrer, vi har til at rekruttere nye i vores klub,
samt at vare med til at fastholde disse!
Ungdomskurcus: Ved ungdomskursetden 15-16. nov. herhjemme og iSverige havde
vi ikke mindre end 12 ungdomslobere med i alderen optil 16 6r, sd det tegner meget
lyst for vores klub HTF!
10-irs Ledergeming: HTFhavde den glade at kunne indstille 3 medlemmer til Ha-
derslev Kommunes Lederfest for jubilarer for nylig.
De 3 HTFere som har tjent klubben med lederarbejde i 10 6r var: Eva og Michael
Christensen, samt Jens Peder Jensen. TILLYKKE til jer alle 3!
Voksenkursus: Samme weekend som ovennavnte ungdomskursus afholdt HTF
voksenkursus for kredsen, hvor den teoretiske del foregik pi Realskolen og den prak-
tiske del i Vesterskoven. TAK til de 3 instruktsrer Kjeld W. Thomsen, Karsien Jshnk
og Soren Kjar, som havde aren af dette velgennemforte kursus.
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Landsflnalen: Den 28. september meget tidlig tog 65
HTFere - blandt andre Borgmester Jens Christian Gjesing -
til Landsfinalen for klubhold i Viemose skov ved Msn. Vi
havde en dejlig hyggelig og dyr klubtur dertil i godt vejr, hvor
vi sportslig mAtte boje nakken for 2 hold, som var bedre end
HTF. For forste gang i klubbens historie kunne vi hjemfore
Bronzemedaljen. I 1992, 1993 og 1996 hjemforte vi Sslv-
medaljen og i 1995 gik vi helt tiltops og tog Guldmedaljen
p6 Harrild Hede!
TILLYKKE til Farum og Silkeborg med hhv. Guldet og Sol-
vet! Det er ingen skam at tabe til nogle, som var bedre end
os!
Selvom vi havde et par vitale afbud havde dette ikke andret p6 resultatet, hvor 0-63
havde lavet nogle gode rammer i en "intet sigende skov"!
TAK til Steffen og Guri, hvor Steffen var den habile Chauffor og Guri var den, som
havde samlet det optimale hold!

1.-Divisionslsb 2O04: Programmet for naste 6r er fastlagt til, at vi skal lsbe allerede
de 21 marts i "Brandeskov" ved Svendborg. Egentlig skulle vi have lsbet iAls Norre-
skov den 25. april, men af hensyn til Svendborg OK's tilbud blev det der, allerede 1

m6ned fsr. Neste omgang i 1. div.-turneringen finder sted den 29. august i den jom-
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fruelige og ny6bnet B-skov "Jorgensgaard" ved Abenr6 Fjord. sat x i kalenderen den
21 marts og den 29. august.
HS|-tilskud: Vi har ansogt HSI om tilskud fra "Udviklingspuljen,,til en ny "Farveleser-
printer" til kr. 5.000, samt tilskud til materialer for 2.500. Deite har vi f6et af HSl, som
vi siger dem mange TAK for. Forelobig har vi erhvervet en "Farveleserprinter Hp-
1500", siiledes vi kan udprinte kvalitets kort til vore traningslob evt. med baner p5,
som den nye kortpolitik giver mulighed forl
Endvidere har klubbladsredaktionen fdet et nyt digitalkamera, kassereren har f6et et
nyt regnskabsprogram og materielmesteren nye plastposesvejsemaskiner!
Vi har ogsa ansogt og f6et sponsorbidrag af "ELDoMDO" og "BG-bank", som vi
ogs5 siger dem TAK for!
Rolttkoftene blev nomineret: Vi har varet s6 heldige (dygtige) at fa begge vores
2 nye kort pd RAMA, nomineret af de 3 kort i Sydkredsen tit Srets-kort. Defindet fra
sydkredsen er Krengerup p6 Fyn. Det er b6de godt og skidt at f6 2 kort kvalitets-
market. Skidt fordi stemmeme om Srets kort nu formenflig bliver fordelt pa begge
kort frem for 1 kort. Men jeg vil alligevel opfordre jer til at bruge jeres stemme [aDoF's hjemmeside, til at valge "Arets kort 2003" ud af de 9 nomineredet
orienteringsbiathlon: For forste gang stod HTF som arrangor af denne disciplin i
weekenden 'l-2. nov. i Abenr6 Sonderskov. Orienteringsbiathlon er nasten en tro
kopi af "skiskydning". skiene er blot skiftet ud med kort, kompas og lobesko.
Arrangementet var det Srlige "open championship" med deltageise fra Danmark,
Belgien, Norge og Sverige.
Arrangementsmassig blev det ogs6 en succes, hvor Lars J. Thestrup, Henry s. Ja-
cobsen, o. K. Frederiksen, Hans Frederiksen og Mona L. Rasmussen havde taget
hovedansvaret for, som I skal have TAK for.
sportslig gik det ogs6 de deltagende HTFere godt, hvor steffen Alm vandt klassen
over 45 6r og Tina O Haarup kun var 6 sekunder fra at vinde over en svensk kvinde i
den stark besatte kvindeklasse D-21 . Vort medlem fra Hviderusland Tanja prokhorova
viste ogs6 talent for denne disciplin ved at vinde introduktionsklassen uden en eneste
forbier i skydning, ligesom HTF's stortalent Maja Alm lob lige op med de allerbedste,
da hun sammen med Tina O. Haarup var med i sondagen! stafet.
Arets kredsmestre i HTF: Ved kredsmesterskaberne i klassisk i Stenderup-skovene
den 7. september blev det til 4 kredsmestre: Maja Alm i klassen D-1 5-16, hendes mor
Guri Alm i klassen D-40-44, Finn Jorgensen i klassen H-55-sg og Haagen E. Larsen
i klassen over 70 6r.
Den 3 oktober havde odense indbudt til KM-nat pa et bykort og det blev kun til en
enkelt mesterskab til HTF ved Lise Nielsen i klassen damer ovei 3s ar.
Den 26 oktober blev KM-langdistance atuiklet i Varde sdr. plantage. GuriAlm vandt
D-35-44, steffen Alm vandt H-45-54 og Finn Jorgensen vandt klaisen H-55-64 6r.
TILLYKKE til alle vore kredsmestre!
Arets sidste Dt-medaljer I HTF: DM-weekenden i Frisjenborgskovene ved Hammel
blev indledt med, at "De gamle drenge" i H-55-59 klassen nlemforte Guldmedaljen i
stafetmesterskaberne. undertegnede, som er "Det svageste led,, pa holdet lagde ud
og det jeg satte til ved manglende traning indhentede Hans Nielsen og Finn Jorgen-
sen p6 de naste ture, sSledes vi meget stolte kunne komme overst pdsejrspodiet af
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de 23 hold!
For mit eget vedkommende var dette fsrst min tredje guldmedalje ved DM.
Ved sondagens DM-indiviuelle mesterskab blev det til blot 2 Bronzemedaljer ved
Maja Alm og Finn Jorgensen. Maja havde ugen op til mesterskabet veret i praktik
ved forsvaret, som miske gjorde, at hun knap var s6 skarp, som hun plejer p6 de
sidste poster (forte det meste af lobet), men var kun sslle 1 cek. Fra Sslv og 1/z min
fra Guldet. Orienteringsteknisk set er Frisjenborgskovene ikke nogen anbefaling!!!

Meget gladeligt var det, at se 3 tidligere HTFere p5 sejrspodiet i stafetten.
Rikke Nyg6rd var med til at hjemfore guldet til hendes nye klub FIF Hillersd i den
fomemme dameklasse.
Walther Rahbek var med til at vinde solvmedaljer for hans nye klub Aborg OK.
Walther Rahbek er i ovrigt ogsA blevet formand deroppe i Alborg.
Palle Breuning var med til at vinde solvmedaljer for sin nye klub i Helsingor.

Den 11. oktober blev 6rets sidste DM, som var DM-nat, afviklet i B-skoven "Fole-
haven" ved Horsholm.
Her hjemforte Mona L. Rasmussen og Steffen Alm hver sin SOLV medalje i den
samme aldersklasse D/H-45-49 Ar.

TILLYKKE til alle medaljevinderne.
I ovrigt har HTF i 2003 hjemfort det stsrste antal medaljer nogensinde: 3 af GULD,
5 af SZLV og 5 af BRONZE. De 2 af GULD har Maja vundet ved DM-lang og kort.
For forste gang er vi kommet p6 forbundets TOP-10 liste med en placering som nr. 9!
Baltlecup: Maja Alm var after udtaget til "Balticcup", som er en landskamp imellem
de baltiske lande, Polen, Sverige og Danmark. Maja var med til at vinde SOLV i

stafetten og blev nr. 8 indiviuelt kun sm6 2 min. efter Bronze.
Nu pA onsdag bliver Maja og Lillebror Lasse fejret p6 behorig vis pri Rodekro R6dhus
for deres guldmedaljer ved hhv. DM og de Jysk-Fynske-mesterskaber.
Klubmatch 2003: HTF fik kraftig revanche over nederlaget sidste 6r i den 6rlige
klubmatch imellem de sonderjyske klubber = OK-SYD og HTF. Dejligt at se, at ogsd
vores nye medlemmer kan vere med i denne konkurrence og Rasmus Andresen fik
sit gennembrud med en fornem andenplads pA bane 3. Vi vandt samlet med 240
point imod OK-SYD 105! Vi stillede ogsd nred et meget starkere hold end sidste 6r,
som igen beviste, at hvis Vl VlL, sA kan vi! Lobet foregik i "De Kongelige skove" ved
Gr6sten.

Kursustllbud: I defte blad er der forskellige tilbud om kursus, som jeg vil opfordre
vores medlemmer til at deltage i. Der er givefuis noget for enhver smag, som kan
gavne bAde dig selv og ikke mindst HTF.
Ny kortpolifk DOF's nye kortpolitik ser ud til, at kan blive gennemfort efter en lang
og meget berettiget debat, hvor forbundet nu lagger om til, at kort filerne bliver i

klubberne, hvor disse horer hjemme. Afgifterne bliver formentlig p5 10 kr. ved alle
terminslistelsb og medlemsafgiften stiger med 20 kr.

Passiyt medlemskab: HTF har jo ved den ekstraordinare Generalforsamling den
27. maj indfort passivt medlemskab, som ogs6 DU har mulighed for at tilmelde dig.
Se andet sted i bladet vedr. defte.

c
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Generalfonsamllng m.v. P6 vores sidste bestyrelsesmsde drsftede vi, hvordan vi
kunne fd flere til at interessere sig for klubbens fremtid, som jo bl.a. bliver droftet ved
Generalforsamlingen og nogle af os, der tager ansvar for klubben er pA valg!
Vores nye kasserer Bendt Bossen vil gerne aflsses, da han har meget arb€jdspres
og Keld B. Nielsen, som havde bebudet overtagelse af denne vigtige post ved gene-
ralforsamlingen, har meddelt, at han ikke mener, at p6 grund af sygdom og andet
fritidsjob for tiden ikke har tid til dette endnu.
SA kare medlem, hvis penge og orden er dit interesseomrdde for HTF's ,,ve og vel,,,
vil jeg gerne have "Et lllle vink fra dig"! Vi har en "god tone" i vores bestyrelse.
Generalforsamlingen indledes i 6r med bespisning af deltagernel
Klubtur til $dages: Vi er en del som planer p6, at deltage i S-dages p6 Sjalland i
uge 29, sa hvis DU har planer om, at ferien skal byde p6 aktiviteter s6som motion og
socialt samvar med klubkammerater s6 tilmeld dig. t-ldgangspunktet er Roskibe og
hvis du tilmeher dig inden 6rsskiftet slipper du billigst.
Europamesterskaber i orienteringslsb afuikles samtidig med S-dages.
som det kan se af disse formandsord er der ingen grund til at gA i depression over
sm6ting, n6r der virkelig er sA mange positive ting, at berette om i vores klub!

Alle medlemmer i HTF onskes-en "Gladellg jul og et lykkebrlngende Nytlr..l
Jonne
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NYE MEDLEMMER

HTF siger velkommen til folgende nye medlemmer:

1266 Jens Peter Hommelhoff Argang 1957
lnge-Karin Hommelhoff Argang 1961
Christoph Hommelhoff Argang 1960
Lena Hommelhoff Argang '1993

Andreas Hommelhoff Argang 1996
Familien Hommelhoff kommer fra Maugstrupskov ved Vojens.

1267

M

1271 Peter Ren6 Sebelius Argang 1973
Peter kommer fra Jegerup ved Vojens.

1272 Nicolai Lyst Madsen Argang 1991
Nicolai kommer fra Rsdekro.

Velkommen iblandt os, hvor det er vort hdrb, at I mA falde til i HTF og fdr fornojelse af
orienteringssporten.

Helena Steffensen Argang 1994
Michael Steffensen Argang 1997
Emmelie Steffensen Argang 2003

Familien Steffensen kommerfra Hinnerup ved Rodekro.

1268 Ssren Kristensen Argang 1967
Soren kommer fra Jegerup ved Vojens.

1269 Jens Jorgen Andersen Argang 1957
Jens kommer fra Vojens.

Poul Steffensen
Eva Steffensen

Argang 1959
Argang 1963

Argang 19741270 Bo Julius
Bo kommer fra Haderslev

I
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HTF UNSKER ilEDENST DE MEDLEMMER
HJERTELIG TILLYKKE

MED DEN RUNDE FODSELSDAG.
Eva Steffensen. Hun blev 40 6r d. 4 november.

Guri Alm. Hun blev 40 6r d. 20 november.

Bendt Bossen. Han blev 40 6r d. 22 november. -L
Henry S. Jacobsen. Han bliver 70 ir d. 29 december Xs

Charlotte Rasmussen. Hun bliver 40 6r d. 30 december.

Carsten Quist Jorgensen. Han bliver 60 6r d. g januar.

Lilian Ssrensen. Hun bliver 70 6r d. 19 januar.

Ronnie R. Hansen. Han blivell0 Ar d. 28 januar.

Hans J. Jacobsen. Han bliver 70 dr d. 11 februar.

I



Generalforsamling

ORIENTERINGSKLUBEEN HTF INDKALDER HERMED TIL ORDINAR GENEMLFORSAMLING

LORDAG DEN 21. FEBRUAR 2OO4 TI. 12.00, HVOR VI STARTER MED F4LLESSPISNING'

PA ToRNTNG MoLle, Hnuu*ev

Dassorden ifolse lovene:
l. Valg af dirigent og stemmeoptellere
2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetning
3. Forelaggelse afdet reviderede regnskab

4. Budget for det kommende ir, herunder kontingentfastsettelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7 " Yalg af 2 revisorer
8. Valg afrevisorsuPPleant
9. Eventuelt

Ad2 Beretningen starterpi side xx (neeste klubblad)

Ad 3: Regnskabet vil blive fremlagl i kopi til generalforsamlingen. Et eksemplar af
regnskabet kan rekvireres en uge for generalforsamlingen ved henvendelse til
kassereren

Ad 4: Budgettet vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen

Ad 5: Forslag, der onskes behandlet pi generalforsamlingen, skal vere bestyrelsen

(formandens adresse) i hande senest en uge for generalforsamlingen'

Ad 6: PA ordiner valg er:
formand: Jorn Andersen

2 bestyrelsesrnedlemmer: Jette Honor6 Jensen

Inge-Merete GraruP

Ad 7: Pivalg er: HenrY Jacobsen
Jorgen Thingvad

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

Trlmelotnc

Man skal kun tilmelde sig, hvis man deltager i spisningen. Der er ingen tilmelding til

at deltage i selve generalforsamlingen.



Forslaq til bestemmelse af 1) Aktivt medlem 2) Passivt medlem oq 3) sekundart
medlem.
1) Aktivt Medlem:

a. Har startret til ethvert orienteringslob arrangeret i medlemsklubbens regi.
b. Har startret til ethvert orienterings treningslob i Danmark udbudt af klubben

eller af andre klubber under DOF.
c. Har startret til ethvert orienteringslob i henhold til DOF's officielle terminsliste -

Lsbskalenderen.
d. Modtager Dansk Orienterings-Forbunds officielle blad "O-Posten"
e. Har stemmeret pi klubbens generalforsamling.

NB! Enhver ny tilmeldt lsber til en klub tilmeldt midt i kalender6ret (efter '1. marts)
betragtes som "passivt medlem" dette 6r, og udlaser ikke klubafgift til DOF dette
kalender6r p6 basis af medlemmer i klubben.

2) Passivt Medlem:
a. Fysisk ikke orienterings lobeaktiv.
b. Har startret i orienteringslob arrangeret af medlemsklubben pd lette og p6

begynderbaner.
c. Har startret i orienteringslobs treningslob i Danmark pA lette baner og p6

begynderbaner.
d. Har startretj-op til 3 orienteringslob i henhold til DOF's officielle terminsliste -

Lsbskalenderen - pd lette baner og p6 begynderbaner inden for et kalender6r (f.
eks. divisionsmatcher).

3) Sekundert Medlem: (Medlem og startret for en anden klub i Danmark)
a. Har startret til ethvert orienteringslob arrangeret i medlemsklubbens regi.
b. Har startret til ethvert orienterings treningslob i Danmark arrangeret af klubben.
c. Har ikke startret til ethvert orienteringslob i henhold til DOF's officielle

terminsliste - Lobskalenderen - , pd grundlag af sit sekundare medlemskab.
d. Har startret til ethvert orienteringslob i henhold til DOF's officielle terminsliste -

Lsbskalenderen - p6 grundlag af sit fuldt betalende medlemskab i en anden
klub og i denne anden klubs navn. - Basisklubbens navn.

e. Modtager Dansk Orienterings-Forbunds officielle blad "O-Posten" i henhold til
sit medlemskab
i en anden klub under Dansk Orienterings-Forbund

f. Har stemmeret pi klubbens generalforsamling.

Dansk Orienterinqs-Forbunds Love:
$ 5: Klubbernes og deres medlemmers forpligtelser
5.1
c) her i landet at afholde sig fra deltagelse i offentlige orienteringslob, der stir

6bne for andre medlemmer end Danmarks ldrats-Forbunds medlemmer, eller
s6danne idretskonkurrencer, der ikke er arrangeret af klubber under Danmarks
ldrets-Forbund, medmindre Dansk Orienterings-Forbund har givet serlig
tilladelse hertil.

Passlvt medlemsskab :

Kan deltage i traningslob, men ikke i klubmesterskaberne eller andre sonderjyske
mesterskaber!
lnden for Dansk orienteringsforbund kan man deltage i max. 3 terminslistelsb i Be-
gynder og lette klasser!
Anmodning om passiv-medlemsskab, skal sendes til Jsnne senest 'l . februar 2004
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Lykonskning

Jone q Leif Giebel hor
den 19. september
f6et en lille ptge.

INDMELDELSESBI.AI\KE'T

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Tlf,nr./nrobilnr.:

Fodseldato og -6r:

E-nnil:

Indnrclder sig herved i Orienteringsklubben IITF, Iladerslev
Familie Senior Jr-rrior

Vcd foilicindrcldcle bcds dc trigc fanilicmdlm naw, to&clsdaffi og 5r nolsct

Sirlan ser HTF s nye indneldelsesblanket ud.
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KM-lang - mest for veteraner?

Al Soren Kjer

26. oktober var der kredsmesterskab pa langdistancen
i skovene lige syd lbr Vardes omksrselsvej. Og HTF
gjorde det igen det blev til hele 3 guldmedaljer,
som Stef'fen og Guri AIm og Finn.lorgensen lob hjem
til klubben. Og det var absolut eretulde
mesterskabstitler der stod pA spil, fbr konkurrencen var
hird i deres aldersklasser. En kred,;fbrnund hur mdnge pligter

ho.ftt Curi nedulje u/ StellLn

Langdistancen krever sit, og miske derfbr var det si som si med de unge klasser, hvor kun ganske
fi lsbere stillede op. Det var lidt synd fbr det gode arrangement, og vejret var oven i ksbet
liemragende pi dagen. Men hvem har ikke lidt sommerfugle i maven over at begive sig ud i skoven
i de naste to timer, miske lsbe ind i muren og miske endda t6 en skade med sig hjem. Det gjorde
Lis Nielsen, dagens uheldigste lia HTF. Vi andre kom godt igennem, ogsi Guri, selv om hun inden
lobet sagde at hvis det blev nodvendigt, ville hun bare begynde at gA.

Det var den gamle garde der reprasenterede HTF: ud over undertegnede og guldmedaljevindeme
var vi Jorgen Thingvad, Carsten Quist, Ssren Dall, Hans Nielsen. Og Arne Bertelsen som
yngstemand (i hvert fbld afudseende, heldige asen). Haagen var der ogsi, og O. K. og Jonne, sA

vidt jeg husker. Normalt er precision en €ressag, men OK-West har pillet resultatlisten af deres
hjemmeside, sAjeg er ikke sikker.

Men var det nu si hirdt? .lo, man blev tret, men ikke helt knoklet i bund. Tencnet var letlobet og
fladt, bortset lia et svinkeerinde ind over panserkoretojemes ovelsesareal, og orienteringsmessigt
var straekkene mere mellemsvere end svare. Gert Pedersen, Sydkedsens mand i fbrbundets
tekniske udvalg, syntes i hvert fbld at det var helt i orden. Det passede godt at de lange distancer
ikke skulle vere alt fbr svare, mente han. Miske ogsi under indtryk afden nys overstiede
diskussion afde megalange og -sv{ere baner ved DM-lang pi Fano.

Men heldigvis slap vi fbr den helt udmarvende stroppetur. Det kan godt give blod pA tanden til den
neste langdistanceudtbrdring, og den kommer allerede i Sogird '18. 

I . Jeg tror jeg tager med, og
hvis der er unge mennesker under 40 der ogsi tor, mi de geme komme med i bilen.

f;;n;;;]
l":.r.,i: l*

l*Jile,e. ti lL 
x*ti ;;'a. *

+"ig9.u,,Tl*1 ,ffi .,r 
.
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Si er der igen i ir julelob pi Torning Molle ved Hammelev.

Datoen er som altid d. 26 december kl. 1000.

er der social samv@r, udtrakning af vinderne af julekonkurrence' glogg og
ableskiver.

Si kom lidt ud og fi rort jer lidt efter al den gode iulemad. Vi ses efter en god og
forhibentlig vel overstietjuleaften og I iuledag'

Julelsb
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SmA poRTRETTER AF HTFs uNGDoMsLoBERE.

lnterviewene er lavet i forbindelse med indsamling af stof til Jubilaumsskriftet sidste
6r, hvorfor jeg har tilladt mig at tare enkelte detaljer up-to-date. Skrevet oktober /
november 2003.
I interviewet stillede jeg nogle sporgsmdl, som 96r igen ved hver enkelt ungdoms-
laber.

RasuusAttDREsEN

Rasmus er 14 Arog loberi klassen H 'l 3-14.
(Fra januar 2004 i klassen H 15-16)
Rasmus bor i Vester Linnet uden for Grarn.

Det farste Rasmus deltog i var Sydkredsens
U't sommerlejr Ar 2001 i Sverige, helt uden
at kende de ovrige unge pA det daverende
Ul og uden at have snuset til rutinerne pi
U1 weekendlejrerne.
Billedet af Rasmus er herfra.
Det skabte ikke nogen problemer overhove-
det, og det m6 siges at de svenske skove
ikke er de nemmeste at starte med.
Senest har Rasmus siddet forvarslingspost
sammen med sin far. De stillede sig velvil-
ligt til r6dighed under afviklingen af
Midgirdsormen pA Romo. Godt g6et Ras-
mus, for det var midt om natten. Men Ras-
mus er ikke sA pjattet. Rasmus er nu rykket
op i U2 og har senest varet med pA
weekendlejren til Sydsverige i november
2003.

Hvotdan bliver man en god orient*ingsbber? Jeg lober en tur i skoven en gang
ime/lem. Gram Storskou. Jeg er rkke sd tit trl trenings/ob. Jeg har deltaget i U/-
sommerley' to gange.
Dy**duandreidtebgene?Badminton om vinteren og.1'eg cyk/ertilsko/e, hvlket
giver godt 5 km hver vej.
Er Uf -sommerlejr qt weekendv md tll at holde getsten ved lige? Ja, siger Ras-
mus,
Hvor meget taner du per uge? lkke serltg meget, deltog i divrsbnsturnerng sid-
ste weekend og JFM-slafet i denne weekend.(Husk sporgsmdlene b/ev stillet sbste
sommer)
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Har du vant dl ltb I udlandet I andrc En ner end & danske? ./a i Sveige ogr
provet at cykle i Tyskland og at cykle bag efter min far Han lobetranede ved en
campingplads i OsW, det varpd en feie fomge dr Det uar der; jeg begyndte at lobe
o-/sb.
Fdrdu nogur tanhg af dlne foral&e? Mn far har skygget mig en gang ved et lsb
i Chistiansdal.
Sd harftg fdet lidt h1alp til signaturer i starten.
llud t M sJoveste ved elgb i din al&r? Rasmus var /3dt da nteruiewet blev
/avet.
Far siger det er en god a/der at starte i. Far staftede selv i milrtaret og kunne i staften
ikke finde ud af det (Det skal lrge siges at fa4, Mandus Andresen, i dag er en habrl H
40 /ober).
U/ er sjovt Man moder mange andre unge fra Sydkredsen.
Er o-lsb md lll at glre dig dygiligere frl andrc tlng? Bedre kondition, mere udhoh
dende, kan tage flere omgange pd stadbn oppe pd skolen end for Men jeg kan
bedre lide at lsbe en tur i skoven.
O-/ob er sjottt, men ikke ndr det regner Det er godt, ndr man nesten er i mdl og ikke
har bommet alt for meget.

Llsse Alu (rwenvrEwET soMMEREN..:

20021

Lasse er ssn af den navnkundige Sydkreds-
formand SteffenAlm og dennes lige sd beromte
hustru, vores allesammens tilmelder; Guri Alm.
Lasse Alm er 12 Ar nu og lober i dag H11-12.
Fra januar2004lsber han iklassen H 13-144.

Hvordan btlver man en god orlenterings-
ttb{?
Deltager i en masse /ob. Jeg traner lob /-4 .-

km-
ca. en gang i ugen, men det er forskellrgt. ::ri:

Jeg lober bare selv- over til McDonald's og tilbage
rgen, for at hente fodselsdagskuponer Det er ca. 2 km.
Ellers deltagerjeg i U/-sommerlejr og weekendkurserne,
ndr det kan passe nd.
ffi* du andrc idrabgnne? A f andre idratsgrene
dyrkerjeg badminton, fodbold, Cross og skak. Det er mest i uintersasonen.
Er Uf-sunm*tejr q w*kend*md frl at hol& Wlsbn ved lige? Ja U/ som-
merlej4 huis ui fik /ov at beslemme /idt mere se/u
Hardu ffiet I udlande0 Ja, i Sven:ge og /talren i dr (2002). Belgien i fordred neste
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dr skal ui til Frankng. /talien var sver/me//emsuar Del var rkke sd /et som i Danmark
he//erikke pd de lette baner Men jeg /ob dog foran Rasmus B/omquist fra Helsingor
Fdrdu nogur taning af dine foteldre? Ja ui snakkernogen gange om /obet bag-
eftet men el/ers er det mest pd U/ at jeg /arer teori. Nogle gange /arerjeg signatu-
rer tr/ tranings/ob.
Har du lart noget otn lobsanangement ved at uerc medlem af HTF/ se din mor
eller hr over skulderen? Jeg har provet mdl staft, kiosk og bornebaner Sd har ui
telefonstorm derhjemme p,g.a. tilmeldinger. Der ringer ca. ti hver dag og ieg tager
ogsd te/efonen.
Kunne du selv tunke dlg at lagge baner ell*planlagge andet? Nej nej det er
rige/igt med ti/me/dngerne. Jo, mdske kiosk, el/ers er det andet for kede/igt.
Huad er det sjoveste ved o-lgb i din alder? Ndr man ska/ ti/ 5.1-a//and og sldr en tur
omkring TIVOL/ og Kobenhavn. Det er slovt at lobe andre steder end der hvor man
p/ejer Ogsd /ta/ien.
Haro-leb g17btt dig rygfig til andre ting? Ja, trl Cross og /ab og at/etik (det har/eg
gdet t//). Jeg harprovet nasten a//e sportsgrene som er a/mindelrge i nin alder und-
tagen ridning. Jeg er den bedste i matematrk, men ieg tror ikke o-/ob har gjort min
koncentration bedre.
Har du nogen mdl br dit o-lsb? Nej det harjeg aldng, for huis jeg skulle satte md/
for a//e mine sportsgrene, sku/le jeg sefte mindst tyve md/ per dag.
Er du nogen gang tat af o-lsb? Hvis noget andet kommer i vejen, sd er der tre ting
at valge ime/lem. Hvis mor og far bestemmer at jeg ska/ med.
frlan kan rc1'se ud med orfenteringslob og lage sin udannelse i et andet land,-
kunne du Enke dig detT Nejieg vr//e ikke flyfte trl Norge bare fordet, men det erfint
med o-/obs ferier

Mm Vonstu Joncetset
Maja bor i Marstrup og gdrr i 7. klasse p6 Hop-
trup skole. Maja kom ind i orienteringssporten
via o-lsb p6 skolen og naboska,b;til Daniel og
Marie Honor6 Jensen.

Maja sprang lige ud i det med U1- weekend-
kurserne sidste 6r (november 2002) og har
hangt p6 lige siden. Lige nu er hun vokset til
U2 og er en af de fire HTF, der i november
2003 har veret i Sydsverige. Men lur mig om
det ikke nok skal gd ogs6, for Maja er en sej
pige, der allerede har skaffet sig mange ven-
ner blandt de andre fra Sydkredsen.

Billedet af Maja er fra Kredsungdomsmatchen
2003 hvor Maja var udtaget i klassen D 13-14
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Er du i tvivl om startstedet, s6 kan du gd ind pA h-ttp:/ihome5.he-l"teb.dUmvd
og se en del af startstederne under traningslob. Endvidere er der fremstillet et
lidt aeldre oversigtskort, som kan f6s ved henvendelse til TRU-formanden
Yvonne Gregersen pA t\t.74542003. AAIG har et tilsvarende oversigtskort over
deres skove - ring til Joh Mathiesen p6 tlf. 74694576.
Kortpris:
15 kr. for o-kort LindeVHsnning, Gram, Stensbak, Pamhule og Hytterkobbel.
10 kr. for l-kort, dvs. alle ovrige kort.
Priserne er inklusiv en plasticpose. Det er stadig en god fonetning at tegne
abonnement p6 kort til treningslob hele 6ret for 100 kr.

Posteme bliver inddraget 2 timer efter fsrste start.

IE

Ttd
Lsr. 20112 13.30

Fre. 26112 10.00

San.28112 1034
Lsr. 3lO1 13.30

Lar 3lO1 13.30

Lsr. 10/01 13.30

Lor. 10/01 13.30

Lsn 1710'1 13.30

Lor. 17lo'l 13.30

Lor. 24101 13.30

Lsr.31/01 13.30

Lor.31/01 13.30

Lar. 7lO2 13.30

Lsl 14102 13.30

Lal 1410213.30
Lsr.2'1102
Lsr. 2110213.30
Lsr. 2810213.30
Lsr 6/03 13.30
Lor 6/03 13.30
Lor 13/03 13.30
Lor 13/03 't3.30

Lsr 2710313.30
Lar 3lO4 13.30
Lsr 3lO4 13.30
ons f4l$4 18.30

Slrov
Hjelm Skov

Toming Molle

Hjelm Skov

Stenderup Norreskov

Oleskobbel

Revss

Froslevlejren

LindeUHonning

Kelstrup Plantage

Ssnderskoven

Haraldsholm
Als Noneskov
SogArd
Anderup

Tral Skov
HTF-Generalfors.
Jorgensg6rd
Stursbsl
Pamhule
Froslev Syd
Vesterskoven
Oleskobbel
Arup Skov
Torning Molle
Gristen
Stensbak

f,sdeded
StadionAalG

Msllen
Stadion

Arranger
Treening dag

Julelob

AalG

Aaig

SOK

Laverodde, afm. fra Stenderup By Kolding OK

Fynshav-Mommarkvej

indk. RevsogArd

P-nord for lejren

aftn. Arnum-Arrildvej

P-midt iskoven
Farverhus, skarm pA Tondervej
afm. pA Koldingvej

Fladbak
P midt iskoven
Ostkant

skarm, Bovrup-GrAstenvej

P-midt iskoven
Troldeskoven
Christiansdal
Froslev-Sofiedalvej
Skydebanen
Fynshav-Mommarkvej
P-Arup Skowej
P ved msllen
P-Ravnsbjergvej
P-MolbWej

Nyttilbud
soK

AalG

SOK

AalG

soK
AalG

SOK

AalG

Aaig
SOK



re
Dato

TenunsLrsrE

Type Kl. Sted Arranqsr

M
Bemarkn-

2003
December:
Fre 26. Julelob

2004
Januar:
Tirs 06. O-service kursus
Tors 08. Banelaggerkurs.
Son 11. Langdistancelab
Tirs 13. Baneleggerkurs.
Tors 15. Emiterfaringsudv.
San 18. Langdistancelob
Man 19. Treningsplanlag.
Tors 22. Banelaggerkurs.
Ssn 25. Fiduslob
Son 25. Langdistancelob
Tors 29. Condes+plotter
Fre 30. U2+junior kursus
Lsr 31. U2+junior kursus
Lar 31 . U1 kursus

Februar:

10.00 Toming Molle HTF

Sydkredsen
Sydkredsen
Nordkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen
HTF
Sydkredsen
Sydkredsen
Kolding OK
Nordkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen

Sydkredsen
Sydkredsen
Nordkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen
Nordkredsen
HTF
OKWest
Sydkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen

OK Esbjerg
Vendelboerne
Vendelboerne
Odense OK
Svendborg OK

Lar 01. U2+junior kursus
Lar 01. U1 kursus
Son 01. Langdistancelob 10.00
Man O2.Emit, beg.kursus 19.00
Tirs03.Banelaggerkurs. 18.00
Ssn 08. Langdistancelob 10.00
Lor 21 . Generalforsamling 12.00
Son 22. Langdistancelob
Fre 27. U2+junior kursus
Lar 28. U2+junior kursus
Lar 28. U1 kursus
Ssn 29. U2+junior kursus
Son 29. U1 kursus

Marts:
Ssn 07. C-lob 10.00
Lsr 13. Nordjysk 2-dages 12.00
Son 14. Nordjysk 2-dages 09.00
Lsr 2A. C-lan
Ssn 21. 1. divisionslsb 10.00

Brenderup Skole
Snabs klubhus
Vestre Plantage
Esbjergs klubhus
Brenderup Skole
Sog6rd
Snabs klubhus
Snabs klubhus
Hemmelig
Silkeborg Osterskov
Brenderup Skole
Fana
Fana
Kolding

Fana
Kolding
Nordre Feldborg Pl.
Brenderup Skole
Esbjergs klubhus
Fejso og Torsted Pl.
Torning Molle
Vrogum
Slagelse
Slagelse
Fyn
Slagelse
Fyn

Grindsted Plantage
Anbk Kitplantage
Tversted
Hesbjerg
Brandeskoven

19.00
18.00
10.00
18.00
19.00
10.00
19.00
18.00
09.00
10.00
19.00

1
I
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Leoenresr

Onsdag d.29. oktober var Jens Peder og jeg
til lederfest p5 Haderslev Kaserne.
Jens Peder var blevet indstillet af HTF
for ti 5rs lederskab og jeg var med som
"baglandet".

Det skal I have tak for og sikken en aften!
Jeg havde nok kun forventet lidt med et par
pindemadder og et borgmesterligt h5ndtryk,
men der var gjort meget mere ud af det.
Fsrst menuen, der ligesom ligger stilen :

Laksetournedos, indbagt oksemorbrad og
til sidst is med frisk frugt og serveret i

hjemmebagte nsddekurve.
Naturligvis var der vin til og efter dette kaffe med hjemmebagt kransekage og en lille
avec. Ja, bare en skam, at det var hverdag bagefter.

Vi hyggede os godt i selskab med Peders kollegaer fra HAGI og var til sammen med
pianistindens mand et helt lille selskab for os selv. Byens forende spillelarerinde
spillede lystigt under hele middagen, efter denne var der indlagt en lille ekstra gave i

form af nogle danse fra T6singe Slot, spillet af et ni-mands blaserorkester ( en
Nonette); alle kladt ud i 17-hundredetals dragter.
Samtidig er der jo hojt til loftet og guldspejle pA veggene i Officersmessen p6 Hader-
slev Kaserne.
Byen havde virkelig forsogt at give os en aften, vi skal prove at huske, n6r man ellers
nogen gange bare synes, man 96r og laver usynligt klubarbejde.

I alt var der 42 indstillede leder og vel lige sd mange ledsagere, sA det giver sm6
hundrede festdeltagere. De fleste var jo nok lidt gr5 i toppen, hvilket hanger sammen
med, at man modtager festen for 10, 20 eller 30 6rs lederskab.

Alt i alt har man provet at omregne alle disse og mange andre frivilliges arbejde til
antal lsnnede timer og det giver millioner af kroner, eller man skulle m6ske sige mil-
lioner af energiel som sA forplantes og gsr Haderslev Kommune og omegn til et
mere spandende sted at leve.

Som hdndgribeligt minde modtog Jens Peder ogs6 en enkel og pan vandkaraffel.
Tak for en dejlig aften, som jeg hAber vil komme andre HTF'ere til del.

Jette Honor6 Jensen
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Medajleslugerne ved irets DM'er.

De forste 10 klubber i statistikken er

1. FIF Hillerod 74 point
2. OK Pan 72 poinl
3. Farum OK 71 point
4. Silkeborg 59 point
5. OK Ost 47 point
6. Tisvilde Hegn OK 43 point
7. Odense OK 37 point
8. Kolding OK 25 point
9. HTF 24 point
10. HSOK 23 point

Pointene fordeles efter, om det er guld (3 point), solv (2 point), eller bronze (1 point).

(Kilde: Gunnar ved O-FlF november 2003)

Resultaterne af divisionsturneringerne i 1. Division.

1. division 6 matcher
Nummer Klub Kreds Matchpoint Lsbsooint

1 Farum OK Asl 12 635
2 Silkeboro OK Nord 10 581
3 OK HTF Svd 10 565
4 OK Pan Nord 10 555
5 o.o Svd 8 541
6 FIF Hillerod @sl 6 556
7 OK Esbierq Syd 4 520
8 OK @st Ast 4 495
9 Aalboro OK Nord 2 498
10 Horsens OK Nord 2 491
11 Tisvilde Heon OK Ast 2 484
12 Koldinq OK Svd 2 472

(kilde: Leif ved O-FIF november 2003.) ,r

E
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Julekonku??ence

Pramierne til de heldige vindere er: 1 . pr@mie : Arskort til HTF,S beningslob i hele 2004
2. Pr@mie : 1 6ske chokolade

Pramieme udtakkes notarius publicus og overekkes liliulelobet d.26 december.

send/mail mig losringen senest d.25 december eller gi\€ mig losningen inden kl. 1 1oo d.26 december.

kEe Grarup
Anemor€vej I
6500 VoFns
eflail: inge@grarup.dk

LssnirEen finder du \€d at samrnens@tte tallene i talrekkefolge.

Medlemsrr.: Nam

LosnirEen:
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Salg af FtfF's klub-lobetoj

Labetoi i klubbens farver (bukseme med dobbelt front).
Prisen er kr. 200;. forbukser og kr.200; for overdelstroien.

Tojet kan bestille og kobes hos Eva i kiosken.

T-shirt med HTPs logo kan ogs* kobes hos Eva i kiosken for kt,49,95.

Desuden har.Eva ogs&brikker og kompas (se pris under "Treningslabf').
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PLAI\ FOR KURSUSVIRKSOMHf,D TKU og VKU-SYD 2003-2004

http :llwww. orienteri ng. dk/svdkredsen/

DATOffID STED EMNE UNDERVISER/
KURSUSLEDER

DEADLINE

d.6t1u,
19-22

Brenderup
Skole

L)-servrce for
arrangarer.
Kurset er primart
rettet mod 6rets
stavneledere, men
klubansvarlige m6
oeme deltaoe

Gen
Pedersen/Gert
Pedersen

29t12
75 kr.

Betaling:5/1

d.8t1 04,
18-22
d.22t1 04,
18-22

Snabs
klubhus iVejle

Banelaggerkursus
for begyndere og let
ovede

Lars
Thestrup/Grethe
Buch

29t12
200 kr.

Betaling:6/1

d.13t1 04,
18-22
d.3t2 04,
18-22

Esbjergs
klubhus

Banelaggerkursus
for begyndere og let
avede

Lars
Thestrup/Hanne
Rsnn

29t12
200 kr.

Betaling:6/1

d.15t104,
't9-22

Brenderup
Skole

Emit
erfaringsudvekslings,
tilpasning af manual,
erfarne

Henrik og Annette
Sperling/Grethe
Buch

5t1
75 kr.

Betaling:
12t1

d.'tgt't 04,
19-22

Snabs
klubhus i Vejle

Treningsplanlagnin
g o-teknisk traning i

hverdagen, udveksle
erfaringer, ideer,
inspirere hinanden

Ole Gadsbol
/Grethe Buch
Breddekonsulent
Henrik Thomsen

9t1 04
75 kr.

Betaling:
12t1

d.29t't 04,
19-22

BrenOerup
Skole

uonoes tor
begyndere +
plotterkursus

Gen
Pedersen/Gert
Pedersen
Claus Lyngby

19t1
75 kr.

Betaling:
26t1

d.2t2M,
19-22

Brenderup
Skole

Emit for begyndere Annette
Sperling/Gert
Pedersen

23t1
75 kr.

Betaling:
29t1

Bliver afholdt med minimum 5 deltagere.
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KLuauesrne
OK-HTF, Haderslev har afviklet klubmesterskaberne i daglob over 3 afdelinger i hen-
holdsvis Hjelm skov, Marbak Plantage og Abenr6 Sonderskov.
Klubmesterskaberne i natlsb blev afuiklet i Sogdrrd skov.

Folgende kan anno 2003 kalde slg klubmestre i daglebt
D-10 Marie B. Bertelsen
D-11-12 Anne B. Bertelsen
D-13-14 Maja V. Jorgensen
D-15-16 MajaAlm
D-17-20 Maja B. Nielsen
D-21-34 Mona L. Rasmussen
D-3544 GuriAlm
D45 Solveig B. Nielsen
H-12 Lasse Alm
H-13-16 Daniel H. Jensen
H-17-20 Lars B. Nielsen
H-21-34 Arne Bertelsen
H-35-44 Gunnar P. Friis
H-45-54 Steffen Alm
H-55-64 Finn Jorgensen
H-65 Haagen E. Larsen

Felgende kan anno 2003 kalde sig klubmestre I natlebl
D-16 MajaAlm
D-35 GuriAlm
H-21 Steffen Alm
H-45 Arne Bertelsen
H-55 Jorn F. Andersen
H-65 Jorgen Thingvad

TncnrrlcslsB 2004
56 er traningslabene for sommeren 2004 blevet planlagt. Det er blevet til 1g lsb
fordelt over HTF's omr6de, men det kraver ogs6, at vi har lsbere, der vil pAtage sig
arbejdet med at vere banelegger.

Der vil fra januar ligge en liste til treningslobene, hvor man kan skrive sig pA.

Jeg h6ber, at rigtig mange vil benytte sig af defte, da det lefter mit arbejde meget,
frem for at jeg skriver lobere p6 listen, og det s6 bagefter viser sig, at op til ca.
halvdelen meddeler, at de ikke kan eller vil lave treningslob den p6galdende dag.

Yvonne
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KOGEBOG for KIOSKDRIFTEN

Efter dobbeltlobet pi Romo, er der nu lavet en

KOGEBOG for KIOSKDRIFTEN.

Denne findes dels som papirudgave og dels som diskette
og kan rekvireres ved henvendelse til enten

lngelise Baden eller Jette Honor6.

Her stir noget om planlagning" borde og stole.
Dimensioner pA telte og sultne maver

samt en mengde andet,
sAdan at andre, der flr kioskhvervet, ikke skal starte

fra scratch hver gang.

I
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Det flotte trofe for vores 3.plads pd Sjalland ved
divisionsmatchen i Damgdrd d.28 sep.2003 .
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Bruxxen oc KoMPAs:

Alle HTF's traningslob er brikkelsb. Det er frivilligt om man vil deltage i dette. I

kiosken ved traningslsbene salger og lejer Eva Christensen bAde brikker og kom-
pas ud.

Brikker kan lejes for 5 kr., men man m6 gerne bruge sin egen. Nye brikker kan
ksbes for 320 kr. for version 2 og 565 kr. for version 3 (med display).

Man kan leje et kompas for 5 kr. Hvis man vil ksbe et kompas, koster det 120 kr

,,;itX;;!!# '+' '

,f #* --L fl-c -i ffia#wftgffi

Stemningbi//ede fra et tranings/ob i Pamhu/e
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KlOBrun

Klubtur i sommerferien 12004 anangeres der 5 dages lsb i forbindelse med Europa-
mesterskaberne pA Sjelland med stavnecenter i Roskilde. Man kan opleve verdens
bedste orienteringslobere dyste om det Europaiske mesterskab, samtidig med at
man selv kan deltage i Dansk S-dags.

Lsbet bestAr af 5 etaper i nogle af Danmarks bedste tenaner. Tre af de fsrste fire
etaper taller til den sidste dags jagtstart. Der er en del HTF'ere som allerede nu
planlagger at deltage i lsbet, si det kunne vare sjovt, hvis vi kunne lave en klubtur
ud af det. Der er baner for alle aldre og i alle svarhedsgradet s6 det er IKKE kun for
de rutinerede.

At holde en uges sommerferie med andre HTF'ere kunne fx vare en god start for nye
O-lobere til at lare orienteringsverdenen at kende. De andre gange vi har afholdt
sddanne klubture, plejer vi at lege og hygge os p6 campingpladsen efter lsbene, s6
det gAr ikke kun op i lob. Lobet foregAr den 10 lil 17. juli 2004.

Hvis man tilmelder sig inden 1. januar er der rabat pA startafgiften. Overnatning pA

campingplads eller skole kan bestilles samtidig med tilmebingen.
Er du interesseret, kan du henvende dig til mig pr. e-mail: gma@roedekro.dk eller
telefon: 74 69 46 63. Man kan lase mere om lobet p6 folgende hjemmeside:
www.eoc2004.dk/dalSdays_invitation. htm.

Hilsen Guri Alm Lobstilmelder

alg og monterfng of
Ielmonrder . Vilnduer trg dgru
lgofertngwfgfiyer

F* klar beslced

H0r Ef{
ilf. 7453 2996

SandefiordveJ 5 '6f 00 Hadersleu
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RESULTATTAVLE

Een GULD oS 2 X BRONZE til HTF d.13 og 14 septembert

HTF-lsberne hjemforte 1 GULD-medalje og 2 BRONZE-medaljer i DM-weekenden i

Frisjenborg-skovene ved Hammel.

Guldmedaljen blev lsbet hjem d.13 ved DM i stafet ved "de gamle drenge" i klassen
H-55-59 ved Jsrn Andersen, Hans Nielsen og Finn Jorgensen.
Der var 24 hold i feltet og guld, solv og bronze blev fordelt inden for 2 min. i et meget
tat opgor! Det er 5 ir siden HTF sidst har vundet GULD i stafet, dengang ved junior-
pigerne.
Men 2 andre HTF-hold var tat p6 BRONZE d.13.
Det var ungdom MAX. 43 5r hold, som blev nr. 4. Holdet bestod af Daniel H. Jensen,
Lasse Alm og Maja Alm.
H-45-49-holdet ved Steffen Alm. Kjeld W. Thomsen og Jens Peder Jensen var kun 1

min. fra bronze pd femtepladsen.

Ved DM. individuelt klassisk d.14 blev det til lidt mindre "metal" end ventet!
HTF's store stjerne Maja Alm havde problemer med den allersidste post og m6tte
denne gang nojes med BRONZE kun 1 sekund fra S@LV og 1/zmin. fra guldet. Men
Maja kan glede sig over, at hun vandt GULD i DM langdistance p6 FAN@ iforAret og
ligeledes GULD-medaljen i DM kortdistancen pA ROM@.
HTF's Finn Jorgensen sorgede for den anden BRONZE-medalje i klassen H-55-59,
som var stavnets storste klasse med 86
deltagere. 36 Finn kan vare godt tilfreds
med weekenden, da han jo var med p6
stafetholdet d.131

Men andre HTF'ere var tat p6 medalje:
Lasse Alm blev nr. 4 i H-11-12.
Steffen Alm blev ligeledes nr. 4 i H-45-49
Ar.

Hans Nielsen blev nr. 6 i H-60-64.
Daniel H. Jensen blev nr. 8 i klassen H-13-
'14 Ar.

Orlenteringslsberne fra OK-HTF, Hader-
slev har d.21 september deltaget I et C-
leb I Marbakved Esblerg.

Folgende opn6ede placeringer:

o
o
o
a
a
o
o
a
o
a

oooo
PROV

o o
o
o

KONTAKTLINSER 
O

GRATIS o
o
o
o
o
o

PRoFTN/oPnK
Oje for den du er

Cstsun 8 . 650O Vojenr . Tlf. Zd 54 15 5l
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Finn Jorgensen vandt bane 3A, med klubkammeraten Hans Nielsen p6 andenplad-
sen.
Maja Alm Vandt bane 38 med GuriAlm p6 andenpladsen.
Haagen E. Larsen blev nr. 5 p6 bane 4 med klubkammeraten Keld B. Nielsen 12 sek.
efier p6 6. pladsen.
Solveig B. Nielsen blev nr. 3 p6 bane 6.
Lasse Alm blev nr. 3 pd bane 7A.
Anne B. Bertelsen blev nr. 6 p6 bane 78.
Marie B. Bertelsen blev nr. 5 pA bane 8.

Lsbet havde samlet ca. 300 laberelra Fyn og Jylland.

OK-HTF, Haderslwfik BRONZE i landsfinalen d.28 sep.l

Orienteringsloberne fra Haderslev m6fte nojes med BRONZE-medaljen i Landsfinalen
for klubhold, da der blev kampet om medaljerne for klubhold i "Viemose skov" ved
Mon!

Guldet gik for 10. gang til storfavoritterne fra Farum (har kun tabt een gang og det var
i 1995 til HTF). Solvet gik til Silkeborg, som var deres fsrste SOLV-medalje i denne
sammenhang og HTF m5tte nojes med BRONZE, som var HTF's forste!

Del& ka'
vi Ii' ...

HTF har i 1992, 1993 og 1996 vundet
S@LV og i 1995 blev det til DM-GULD
for klubhold.

HTF havde 65lobere til start, heriblandt
byens Borgmester Jens Chr. Gjesing.
Folgende HTF'ere talte i dag til holdet:
Jakob Physant, Gunnar P. Friis, Fre-
derik Schiotz, Lars B. Nielsen, Steffen
Alm, Finn Jorgensen,
Jens P. Jensen, Ame Bertelsen, Mona
L. Rasmussen, Diana Jessen, Helga
Skot, Maja B. Nielsen, Flans Nielsen
(vinder), Jsrn Andersen,
MajaAlm (vinder), GuriAlm, Lise Niel-
sen, Henry S. Jacobsen,
Jargen Thingvad, Flemming Toft, Da-
niel H. Jensen, Niels Thingvad, Henri-
efte F. Andersen, lnge Grarup, lsabella
Toft,
Niels Chr. Schultz (vinder), LasseAlm,
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Freja Andersen, Anne Bertelsen, lngelise Baden, Jorgen Rasmussen, lngedise
Andersen og Ronnie Romanow Hansen.

Maja Alm udtaget tll'BALTIC-CUP'!

OK-HTF's talentfulde lober Maja Alm deltog d. 11-12 oktober i "BALTIC-CUP" p6
Sjelland.
Dette er en landskamp imellem Polen, de Baltiske lande, Sverige og Danmark.
Lordag lobes der stafet i Danstrup og sondag indiviuelt i Store Dyrehave.

Gode HTF-resultater d.5 oktober i Hjelm skov!

OK-HTF, Haderslev havde 26 lobere til start ved et C-lob i Hjelm skov i Abenr6 og det
blev til flere gode resultatert-

Jens Peder Jensen blev nr. 2 p5 bane 1 med klubkammeraten Gunnar P. Friis pA 4.
pladsen.
Guri Alm blev nr. 3 p6r bane 2.
Finn Jorgensen blev nr. 1 pA bane 3 med klubkammeraten Hans Nielsen pi 3. plad-
sen. Daniel H. Jensen blev nr. 1 p6 bane 5.
Solveig B. Nielsen blev nr. 4 p6 bane 6 med klubkammeraten Maja V. Jorgensen som
nr. 5.
Lasse Alm blev nr. 5 pA bane 7A
Anne B. Bertelsen blev nr. 4 pA bane 78.

Der deltog i alt 250 orienteringslobere i stevnet.

Maia Alm HTF klarede sig flot i -BALTIC-CUP' d. 4 - 5 oktober!

Maja Alm klarede sig rigtig flot ijuniorlandskampen
'BALTIC-CUP" i weekenden p6 Sjelland.

I stafetten om lordagen blev det til solvmedaljer
til Maja's hold, hvor Maja havde nastbedste
tid af alle p6 hendes bane.
Ved lordagens klassiske stavne blev det til
en 8. plads til Maja Alm kun smA 2 min. efter
BRONZE-medaljen.

BALTIC-CUP er en juniorlandskamp imellem de

It

44i""'#'!e
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baltiske lande; Polen, Sverige og Danmark.

2 Selvmedafertil OK-HTF om natten d.ll oktober!

OK-HTF, Haderslev sendte 5 lsbere til Sjalland for at lsbe Arets sidste DM, som var
de danske mesterskaber i natlsb, der foregik i Folehaven.
Folehaven er en sAkaldt beskyttet skov ved Hsrsholm.

Mona L. Rasmussen vandt S@LV i klassen D-45-49.
Steffen Alm vandt ligeledes S@LV i den tilsvarende herreklasse.
Maja Alm var tat p6 BRONZE i klassen piger op til 16 ar, men m6tte nojes med 4.
pladsen.

HTF vandt den irllge klubmatch imod de andre sonderiyske klubbed

HTF tog d. 18 oktober kraftig revanche fra nederlaget sidste 6r ved klubmatchen
imod OK-SYD, som er en sammenslutning af klubberne i Nordborg, Sonderborg og
Abenrdr. Lobet foregik i "De Kongelige skove" ved GrAsten!

Det blev nermest "kaftens leg med musen", hvor sejrscifrene blev 240 point til HTF
og 105 point til OK-SYD! HTF satte sig ogsA grundigt p6 forstepladsen pA de 4
baner, der blev konkurreret p6!

Folgende HTF'ere talte til holdet:

Bane I og vinder Steffen Alm, Finn Jorgensen, Peter Berg, Hans Nielsen, Soren Dall,
Flemming Toft og Arne Bertelsen.
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Bane 2 og vinder Jsrn Andersen, Carsten Quist Jorgensen, Ole Feddersen, Niels
Physant, Soren Kjar, Guri Alm og Lise Nielsen.
Bane 3 og vinder Erland Skst, RasmusAndresen, Heinz Schneider, Jsrgen Thingvad,
Haagen E. Larsen, Henry S. Jacobsen og Niels Chr. Nielsen.
Bane 4 og vinder Marie Bertelsen, lngerlise Baden, Jytte Hofiner, Eva- og Helena
Stefiensen, Lena Hommelhoff.
OK HTF, Hadeslev fik tre kredsmestre d.26 oktober.

l

I str6lende solskin afviklede OK West kredsmesterskaber i lang orientering p6 og .

omkring det militare svelsesterran syd for Varde.

o I klassen D 35-44 vandt Guri Alm i tiden 1.37 .17 , med endnu en HTF'er - nem-
lig Lise Nielsen - pd andenpladsen .

. I H 55-64 vandt Finn Jorgensen i 1.05.39.

o I H 45-54 vant Steffen Alm en suveran sejr i 1 .34.1 3 - seks minufter foran nr. 2.

Her blev Arne Bertelsen, HTF nr.5 i tiden 1.47 .03.

:"Open Ghampionship" i Orienteringsbiathlon d.1-2 novembert 
l

OK-HTF, Haderslev har i samarbejde med ldretsforeningen for Flyvestation Skryd-
strup i denne weekend afuiklet "Open Championship" i orienteringsbiathlon i skovene
syd for Abenr6, hvor der foruden Danmark var deltagelse af biathleter fra Belgien
Norge og Sverige.
Ud over arrangementsmassig succes var det ogsir sportslig succes til HTF.

Om lordagen blev de individuelle mestre fundet og om sondagen blev stafetten af-
gjort.
Tina O. Haarup var kun 6 sek. fra forstepladsen i den starke kvindeklasse D-21-34-
A. Forstepladsen gik til Emma Tryggeson fra "Majorna" i Goteborg. Tredjepladsen (6
tnin. efter) gik til Emma Anderson fra Strangenes i Sverige.
Steffen Alm vandt med 10 min. klassen H-45-U.

Ved sondagens stafet var det debut i denne sportsgren for 15 Arige Maja Alm, som
var pd hold med Tina O. Haarup og de fik en fornem femteplads, kun 11 min efter de
vindende norske jenter. Maja fik en flot debut, hvor hun var 3 min. bedre end sin
makker Tina, som i august vandt bronze ved europamesterskabeme i denne disci-
plin!

NB: Orienteringsbiathlon er nasten en tro kopi af skiskydning, som man kender fra
TV, hvor skiene blot ei skiftet ud med kort og kompas, og hvor man ogsA i stafeften
f6r strafrunder, hvis man'ikke kan ramme med salongevaret p6 50 meters afstand!
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Postbesorget avis
50721 8245 (ARC)
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