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Forsidebillede: Mona L. Rasrnussen har modtaget,,aresplatten" af
sydkredsen.
Hun har fdet den for hendes store arbejde, som holdleder for det militare
landshold i "Biathlonorientering" og sin vilje til, at hjelpe sin klub HTF, ndr det
bliver kaldt pd hende til vore arrangementer.



FonmnruosoRD JANUAR 20041

Godt nyt labe hr til ALLE HTF-erne, hvor vod hAb er, at 6ret
2004 mA blive liges6 godt, som 2003 og det kan vi alle bidrage
tit.
EMIT Vi har haft et msde med Eva og Michael, samt Jorgen
Thingvad vedr. forvaltning af EM|T-materiel, sAledes disse er i

overensstemmelse med vore naboklubber og kredsens.
Det har resulteret i udarbejdelse af vedtegter for "Brikken".
Ny kasserer i HTF: I mine sidste "formandsord" efterlyste jeg en ny kasserer?
F6 dage efter, at klubbladet var kommet ud skete det positive vi ikke er vandt til i

foreningslivet, al der kom en positiv mail fra et positivt emne, som gerne vil vare
HTF's nye kasserer! NAr sd vedkommende tillige er velkvalificeret er dette jo en
"gave" til alle vore medlemmer!
Som formand vil jeg byde VELKOMMEN til Else Marie Rasmussen og efter at Else
Marie har varet med til sit forste bestyrelsesmade er jeg sikker p6, at vi fAr et godt
samarbejde. Else Marie er gift med Kaj Ove Rasmussen (meget aktiv til tr-lob) har
bl.a. veret klubbens kasserer for og senest veret kasserer af vores "dobbelt-
arrangement" pAR@M@.1 ovrigt har Else Marie en storebror, som var klubbens kas-
serer i 10 6r tilbage i Arene 70-80erne. Se portral af Else Marie.
Samtidig vil jeg sige den afgSende kasserer Bendt Bossen TAK, fordi du med kort
varsel trAdte til som kasserer, da Eva trAdte ud af bestyrelsen i for6ret.
Du sagde ved din indtraden, at det kun var til Generalforsamlingen du vil hjelpe
klubben og kunne vi ikke finde et nyt emne var du til at overtale til et Ar mere.
Vi har forstAelse for, at du er valdig aktiv pA dit arbejde og din fritid og onsker dig al
mulig held og lykke fremover med alle dine goremil. TAK for samarbejdel Bendt!
Julelsb: lnge Grarup, Jorgen Thingvad og Steffen Alm havde i 6r ansvaret for afvik-
ling af vores traditionelle "Julemavedellelab" fra Torning Molle.
TAK til de ansvarlige for "De gode rammer" for defte arrangement.
TILLYKKE til Daniel og Jens Peder, som vandt "Fiduslsbet"l
Desvaere for Mogens Thomsen og jeg blev vi udtaget til, at lave "Fiduslobet" til ne-
ste 6r. Vi havde ellers lavet bestemmelse om, at de| skal gA 2 Ar imellem dette an-
svarsom16de.
Langdistancelob den 18 januar: Afholdt HTF langdistancelab i Sogaard, hvor det
var beskeden deltagelse. Argeligt for Steffen Alm, som havde lagt et stort arbejde i
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banelegningen m.v. Der var 4 baner pi hhv. 10-12-16 og 20 km.
Hans Erik Hansen havde ansvaret for EM|T-beregning.
Arrangementer i 2004: Aret byder ikke p6 de store krevende arrangementer for
HTF. Traditionen tro skal vi afuikle den 28. Vikingedyst, den fsrste weekend ijuli.
Organisationen til dette skal vi snarest have pA plads. Meld dig snarest til mig, hvis
du kunne tenke dig 6n af "de tunge poster"?
Desuden skal vi afholde SM-stafet den 23 maj i Lindet.
Den 12. september skal vi atuikle et C-lob pARAM@ S@NDERLAND, hvor der er 2.
divisionslob og der er allerede er et par klubber, som vil afvikle deres klubmesterskaber
denne dag, s6 selv om del arrangementsmassig er lagt op til "et stille 6r", kan vi godt
fA jeres lyst til at arrangere OJob styret.
Klubbladet: Desvarre har regeringen i deres finanslovsforlig fjernet bladtilskudet
pA 85 mill. , selv om de ved deres tiltradelse sagde, at det skulle vere lettere
med det frivillige foreningsliv!
Vi forsoger for ojeblikket, at ansoge "bladpuljen" om kompensation for dette og lige-
ledes har vi gjort Fardselsstyrelsen opmarksom p6, at vi er momsfrie.
At fjerne den billige postforsendelse er noget af en katastrofe, som vil koste HTF over
10.000 kr, , hvis vi fortsat skal postbesorge klubbladet p6 saedvanlig mAde til vore
medlemmer og vore samarbejdspartnere.
lser for vores klub, som ingen klubhus har, er klubbladet det vigtigste og eneste
bindeled til vores medlemmer. Dette har jeg gjort opmarksom pA over for en journa-
list fra "ldratsliv", da hun ringede til mig i f.b.m. en artikel i deres blad.
Aresplatten: I 96r aftes var jeg til Reprasentantskabsmsde i Sydkredsen og da blev
"aresplatten" givet til vores medlem Mona L. Rasmussen, hvor motivationen var
hendes store arbejde, som holdleder for det militare landshold i "Biathlonorientering"
og sin vilje til, at hjalpe sin klub HTF, ndr det bliver kaldt pd hende til vore arrange-
menter. Motivator Per Kristensen Kolding sammenlignede Mona lidt med hAndbold-
stjernen Joakim Boldsen!
Hjertelig TILLYKKE Mona.
NY O-udstyrssponsor: Desvarre har "Moller sport" opsagt deres sponsoraftale med
annoncering i klubbladet og stotte til Vikingedysten. HTF siger TAK for mange 6rs
godt samarbejde.
Som det fremgAr af dette nr. af klubbladet, har "O-BUTIKKEN' fra Sjalland overtaget
de samme forpligtelser og rettigheder, herunder ststte af Vikingedystenl
Vi glader os til det nye samarbejde og hAber medlemmerne slutter op om dette!
Forste division den 21 marts; Jeg vil opfordre jer til, at vi bakker op om vores delta-
gelse, s6ledes vi kan komme liges6 godt fra start, som sidste 6r.
Vi torner ud allerede den 21 marts i Brandeskov ved svendborg, hvor vi arrangere
bustransport, s6ledes det ikke er nogen undskyldninger for ikke at deltage.
Naste match finder sted den 29. august i den nySbne B-skov Jorgensgaard ved
AabenrA Fjord. Det er planen, at vi naste Ar fhr 3 matcher.
Desuden vil jeg opfordre jer til at deltage i P6skelsbet og klubturen til Sjallandsk 5-
dages, sdledes vi kan f6 noget klubsammenhold her.
Generalforsamling m.v. Ellers vil jeg opfordre jer til, at mode op til Generalforsam-
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lingen den 21 .februar, hvor vi indleder med bespisning af deltagerne kl. 1200. Tilmel-
ding til bespisning gores til Bendt Bossen inden mandag den 16. februar.
Vi vil herunder hylde vore medaljevindere, samt klubmestre.
Man kan ogsA nojes med at deltage i Generalforsamlingen, da behsves ingen tilmel-
ding.
Vi ses!

Jsnne

Klubtur til Dansk S-dages lob

Klubtur til Dansk S-dages lsb I 2004 arrangeres der S-dages lob i forbindelse med
Europamesterskaberne pA Sjelland med stavnecenter i Roskilde.
Man kan opleve verdens bedste orienteringslobere dyste om det Europeiske
mesterskab, samtidig med at man selv kan deltage i Dansk S-dags.

Lobet bestAr af 5 etaper i nogle af Danmarks bedste terraner. Tre af de forste fire
etaper teller til den sidste dags jagtstart. Der er baner for alle aldre og i alle
sverhedsgrader, sA det er IKKE kun for de rutinerede.
At holde en uges sommerferie med andre HTF'ere kunne fx vere en god start for nye
O-lobere til at lere orienteringsverdenen at kende. De andre gange vi har afholdt
s6danne klubture, plejer vi at lege og hygge os pi campingpladsen efter lsbene, s6 det
96r ikke kun op i lob.

Lobet foregir den 10 til 17. juli 2004.

Der er allerede nu tilmeldt ca. 20 HTF'ere, heriblandt flere familier med born.
Vi har faet lov til at bo ved HSoK's klubgard, som ligger i Helsingor. Her kan vi evt.
have telt eller campingvogne staende ved klubg6rden. Man kan ogsa overnatte i

klubg6rden. I selve klubgarden, er der kokken, toiletter og 2 baderum, tallerkner og
bestik til mindst 20 personer. Vi planlaegger at lave falles aftensmad et par af dagene.
Mere herom senere. Man er ikke mere bundet, end man ogs6 selv kan arrangere ture til
f.eks. severdigheder eller andre steder.

HTF betaler for overnatningen, sd du skal kun betale ksrsel og startafgifter (startafgifter
betales dog for ungdomslobere under 21 hr). Er du interesseret, kan du henvende dig til
mig pr. email: qma@roedekro.dk eller telefon: 74 69 46 63.

sidste rettidige tilmelding til mig er den 29. april 2004. Man kan lase mere om lobet p6
folgende hjemmeside: http:/lwww.eoc2004.dk/da15davs invitation.htm.

O-Hilsen fra Guri



Generalforsamling

ORIENTERINGSKLUBBEN HTF INDKALDER HERMED TIL oRDIN.€R GENERALFoRSAMLING

LORDAG DEN 21. FEBRUAR2OO4 KL. 12,00, HVORVI STARTER MED FALLESSPISNING,
GENERALFoRSAMLINGEN STARTER KL. .I3.OO

PA ToRNING MgI-u, HAMMELEV.

KLUBMESTRERNE BLIVER HYLDET UNDER SPISNINGEN.

Ad2:

Ad 3:

Ad 4:

Ad 5:

Ad 6:

Dassorden ifolse lovene:-t. 
VAg 

"f 
di.ig*t 

"g 
stemmeoptellere

2. Formandens beretning herunderudvalgsberetning
3. Forehggelse afdet reviderede regnskab
4. Budget for det kommende 6r, herunder kontingentfastsettelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Yalgafbestyrelse
7. Yalg af 2 revisorer
8. Valg afrevisorsuppleant
9. Eventuelt

Beretningen starter pi side 7 (se indholdsfortegnelse)

Regnskabet vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen. Et eksemplar af
regnskabet kan rekvireres en uge for generalforsamlingen ved henvendilse til
kassereren

Budgettet vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen

Forslag, der snskes behandlet pi generalforsamlingen, skal vere bestyrelsen
(formandens adresse) i hcnde senest en uge for generalforsamlingen.

Pil ordiner valg er:
formand:
2 bestyrelsesmedlemmer:

Pi valg er:

Pi valg er:

Ad7:

Ad 8:

Jsm Andersen
Jette Honord Jensen
Inge-Merete S. Grarup

Hemy Jacobsen
Jorgen Thingvad

O.K, Frederiksen

(onsker genvalg)
(onsker genvalg)
(onsker genvalg)

TILMELDING TIL SPISNING SENEST D. 16 FEBRUAR TIL BENDT BOSSEN.

Tilmelding kan foreg&; tlf.nr. 7450 4807. Email: 301639@hiv.dk

Man behover dog ikke tilmelde sig, hvis man kun vil deltage i generarforsamlingen.
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FonmaruoENs BERETNTNG ron 2003.
I Ar 2003 blev den ordinare generalforsamling afholdt den 22. februar pA Torning
KRO. Der var msdt '16 stemmeberettigede medlemmer frem.
Valgt som dirigent blev Ove Brix Therkildsen. Jette H. Jensen blev valgt som referent.

Beretninger og regnskab blev enstemmigt godkendt.

Det irlige kontingent blev uendret fastsat til:
Ungdom: 125,-
Senior; 225,-
Familie: 375,-

NYT! Passiv: 100,- (incl. familien)
I overensstemmelse med vedtagterne blev folgende valgt til bestyrelsen:
Valgene: Kasserer Eva Christensen og de 2 bestyrelsesmedlemmer Guri Alm og
Yvonne Gregersen modtog ALLE 3 genvalg. Eva trAdte senere ud af bestyrelsen
p.g.a. arbejdspres ( og Michael's forventede flytning) og blev erstattet af Bendt Bos-
sen pA den ekstraordinare Generalforsamling.
Som revisorer var der genvalg af Henry Jacobsen og Jorgen Thingvad.
Til revisorsuppleant Ove Kaj Frederiksen.

Mooen

Der har i 6rets lob veret afholdt 6 bestyrelsesmoder samt el mode umiddelbart fsr
generalforsamlingen.
PA det fsrste mode konstituerede bestyrelsen sig som folger:
Jorn F. Andersen formand og kortansvarlig, Guri Alm nastformand, Eva Chrislensen
kasserer, Yvonne Gregersen traningsudvalgsformand, Jette Honore- Jensen
ungdomsudvalgsformand og lnge Merete Schultz Grarup Kommunikations-
udvalgsformand.

Der har varet afholdt de sadvanlig e 2msder med de sonderjyske klubber for koordi-
nering af SM, Gransedyst, Klubmatch og traningslob.
HTF siger TAK til Mogens og Edith, som hver gang giver husly og forplejning til de

I*'rutsrrtr ttlmffif
Srrdlrlgdfl hlnL{glum

-ffiffi
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Klubben har veret reprasenteret ved kre?Jsens eftersnak og klubledeftref, kredsens
reprasentantskabsmode samt ved DOF's reprasentantskabsmode.
Klubben har ogs6 varet reprasenteret ved HSl, samt ved andre fora, hvor vores
eksistens eller vores fremtid, kan have betydning!

U orvtcRxe ls ER/HA DRr NGER

HTF trofaet blev givet til Peter Berg for i 6renes lob at have ydet en energisk, kam-
meratlig og sportslig indsats.
Maja Alm er blevet hadret af "DOF's VENNER" med en uges ophold i Sverige via
Team DK mobile center.
HTF's nye jubilaumspokal blev givet til Maja Alm for "6rets ungdomslober".
Haagen E. Larsen og Ove Kaj Frederiksen blev udnevnt til aresmedlemmer ved
vores jubilaumsfest pA Torning KRO.
Eva og Michael Christensen, samt Jens Peder Jensen blev hadret af Haderslev
Kommune for 10-Ars lederskab i HTF.
Vores dygtige korttegner Jens Peder Jensen fik begge sine kort over ROMO S@NDER-
LAND og R@MA NORRELAND kAret, som de bedste kort i Sydkredsen! Det erforste

,hlolagEr'I1
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gang, at en klub har fAet 2 kort nomineret.
Pd kredsens Reprasentantskabsmode blev Mona L. Rasmussen hadret med'ARES-
PLATTEN' for sit arbejde som holdleder af det militare landshold i
"Orienteringsbiathlon".
I forbindelse med Haderslev kommunes arrangement "Vundne Mesterskaber" blev
der uddelt erkendtligheder til HTF'ere for DM resultater og Jyske mesterskaber. Fol-
gende var reprasenteret: Maja og Steffen Alm, Finn Jorgensen, Tina O. Haarup,
Henry S. Jacobsen, Keld B. Nielsen og Daniel H. Jensen. Mona L. Rasmussen og
Jorgen Thingvad var forhindret.
Ved Rsdekro kommunes uddeling af erkendtligheder til idratsudovere fra kommu-
nen, var der erkendtligheder til Maja Alm og Lasse Alm.

TILLYKKE rr- JER ALLE!

KluaeeNs MEDLEMsTAL

Den 31-12 2003 er der 180 medlemmer i HTF. Det er en fremgang pi 12 medlem-
mer i 2003! Der har varet en tilgang pi 22 nye medlemmer.
8 har meldt sig ud, heraf 2 familier og 2 er blevet slettet for restance.
Vi ligger hermed, som nr. 8 p6 DIF's 'ToP 10'over landets storste o-klubber kun 2
medlemmer fra Kolding.

KLugaRRATGEMENTER

Der har varet afholdt arrangementer bdde
med Grill, ableskiverog Glogg, iforbindelse
med treningslob iLindet Honning, og Stens-
bek med Eva Christensen som primus mo-
tor.
Den 15. januar afholdt vi klubaften pd Flyve-
station Skrydstrup med godt 20 deltagere.
Vi var forbi min daglige arbejdsplads, hvor
vifik et indblik i helikopterberedskabet, hvor-
efter vi sA filmen fra HTF's jubileums-
arrangement, som var Kredsungdoms-
matchen i Grdsten-skovene.
Vi havde en hyggelig klubtur til Landsfinalen
for klubhold ved MZN, hvor vi havde samlet
70 HTFere. TAK til Steffen for at vare bus-
transportor.
Herudover var vi pd klubtur med ca. 40 til
PAskelsbet ved Nr. Snede.

o
o
o
o
o
o

o
o
o

ooo
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Desuden har vi i 2003 samlet flere HTFere til vores 1. divisionsmatcher end tidligere.

"BRIKKEN"

Se under beretningen for "Brikken".

HTF annaruGEMENrER I 2003

Arrangementerne er som folger:

30 marts: SM individuelt i Pamhule, hvor der var 80 deltagere
Banelegger og stevneleder: Yvonne Gregersen
EMIT: Hans Erik Hansen

Den 27 . Vikingedyst blev afviklet i weekenden 4-7 . juli i Honning (kortdistance), Pam-
hule og Revss. Der deltog 185 i kortdistancen og 387 i det klassiske lob, hvilket er
det hojeste siden "ADAM" raserede vores skovel
Der var deltagelse fra 9 forskellige nationer! Tat p6 deltagerrekord!
Banelaggere: Hans Nielsen, Finn Jorgensen og Soren Bertelsen.
EMIT: Peter Berg og Hans Erik Hansen.
Stevneleder: Niels Physant og Jorn F. Andersen.

"Dammen Rundt" blev afviklet tirsdag den 12. august med 96 (99) deltagere. Lobet
blev afuiklet med Gunnar Friis og Hans Erik Hansen som stavneledere.

Den 29. august var der "Lob I Natten", som blev afviklet i samarbejde med arrango-
rerne af ldrets- og kulturnatten i Haderslev. Der var 163 (130) deltagere.
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Koordinator og EMIT Hans Erik Hansen.

Samme aften havde vi introduktion af orienteringslsb i "DAMPARKEN' .

Koordinator: Christian Schrsder

Den 30. august afviklede vi DM i kortdistance og DM i mellemdistance p6 'RAMA
NORRELAND" med 550 deltagere.
Banelagger: Jens Peder Jensen
EMIT-international
Stavneleder: Erland Skot, Niels Physant og Jorn F. Andersen

Den 31. august afviklede vi "Midgdrdsormen" p5 "R@MA S@NDERLAND" med 607
deltagere.
Banelagger: Lars J. Thestrup
EMIT: Peter Berg og Hans Erik Hansen

I weekenden 1-2 november afviklede HTF "Open Championship" iorienteringsbiathlon
i AbenrA Sonderskov med deltagelse fra Danmark,
Belgien, Norge og Sverige. Der var 108 deltagere begge dage.
Banelagger: Lars J. Thestrup
Stavneleder: Mona L. Rasmussen

Herudover har vi afviklet "Pravelab" for DM-kort og "Midgirdsormen"!

En sarlig TAK skal det lyde til vores naboklub Kolding, der leverede de fleste "nogle-
personer" til vort arrangement pA RAM@I

Uoraceuse:

15-6rige Maja Alm blev udtaget tiljuniorlandsholdet ved "Baltic- Junior Cup" p6 Sjal-
land.

KUM: Ved den Arlige "Kredsungdomsmatch", som i 6r foregik i Mols Bjerge fik HTF
ikke mindre end 9 ungdomslobere udtagetl
De 9 HTFere var folgende: Anne Bertelsen, Marie H. Jensen, Maja V. Jorgensen,
Maja Alm, Mette Gregersen, Maja B. Nielsen, Daniel H. Jensen, Rasmus Andresen
og Lasse Alm. lkke siden "ADAM-99" har HTF haft sA mange ungdomslobere til KUM
udtaget.
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ResulrereR

(Vindere, samt medaljetagere navnes).

DM-L- A- N- G pA FANO: Guld til Maja Alm i piger optil 16 6r, Sslv til Hans Nielsen i

klassen H-60-64 6r og Bronze til Mona L. Rasmussen i D45-49 6r.
DM-kort phRZM@ NORRELAND: lgen fik Maja Alm Guld i piger optil 16 6r, Sslv til
Mona L. Rasmussen i D45-49, Solv til Hans Nielsen i H-60-64 Ar.

Bronze til Steffen Alm i klassen H-45-49 hr.

DM-stafet i Frisjenborgskovene: Guld til "De gamle drenge" i H-55-59 klassen ved
Finn Jorgensen, Hans Nielsen og Jarn F. Andersen.

DM-klassisk i Frisjenborgskovene: Bronze til Maja Alm i D-15-16 Ar (1 sek fra Solv),
Bronze til Finn Jorgensen i H-55-59 6r (95 delt.)

DM-nat i B-skoven "Folehaven": Sslv til Mona L. Rasmussen i D-45-49 6r og Solv til
Steffen Alm i den samme aldersgruppe

EM i Biathlon-orientering: Tina Overgaard Haarup vandt Bronze til Danmark ved stafet-
mesterskaberne i Frederiksh6b den 3. august. Den anden pd holdet var Nina Hoffmann
fra Koldlng.
"Open Championship" den 1-2 november i Abenrd Sonderskov. Her vandt Steffen
Alm Guld iklassen H45-54 og Tina O. Haarup vandt Solv i D-21 kun 6 sekunderfra
den svenske vinder.

DM i Biathlon-orientering den 1 maj i Vesler Thorup Klitplantage: Solv til Tina Overgaard
Haarup i D-2'1.

Landsfinalen for klubhold den 28. september. HTF vandt Bronze!

KneosuHoooMsPoKALER:

Folgende HTFere vandt ungdomspokalerne: Soskendeparret Lasse og Maja Alm.
Anne Bertelsen og Daniel H. Jensen blev nr. 2.

AltsA ikke mindre end 7 HTFere til "ldrattens dag" i Haderslevl
"ldrattens dag" finder i 6r sted mandag den 10. maj.
Herudover skal jeg have aftalt med forvaltningen, hvordan vi fejrer de 70, som var til
Landsfinalen for klubhold??

t'
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DtvrstorusruRNERlNGEN :

Resultatet af 1. division Sydkredsen.
KMP

1. OK-HTF 6 10 565 point
2. Odense OK 6 8 541 point
3. OK Esbjerg 6 4 520 point
4. Kolding OK 6 2 472 point

Kolding rykker ned og bliver erstattet af FAborg. Modsat sidste Ar!
HTFerne bakkede gevaldigt op, som resulterede i en flot point-sejr over sidste 6rs
vinder. Noget bedre end sidste 6r, hvor vi fik 539 point!

PA landsplan ser det sAledes ud:
1. Farum OK 12MP 635 point
2. Silkeborg 10 MP 581 point
3. OK-HTF 10 MP 565 point
4. OK-PAN 10 MP 555 point
5. Odense OK 8 MP 541 point
6. FIF Hillersd 6 MP 556 point
7. OK Esbjerg 4 MP 520 point
8. OK OST 4 MP 495 point
9. Aalborg Ok 2 MP 498 point
10. Horsens OK 2MP 491 point

Jysk- fynske mesterskaber klassisk pA ',SLETTEN,'.
Lasse Alm blev Jysk-Fynsk mester i klassen drenge 11-12 Ar.
Maja Alm vandt ligeledes Guld i klassen D-15-16 Ar.
Hans Nielsen vandt ligeledes Guld i klassen H-60-64 Ar
Finn Jorgensen vandt Sslv i klassen H-5S-59 Ar
Steffen Alm vandt ligeledes Solv i klassen H-45-49 hr.
Bronze til Guri Alm i klassen D-40-44 Ar.

Jysk- fynske mesterskaber i stafet pA "SLETTEN,'.
Solv til max.-43 holdet ved Daniel H. Jensen, Lasse og Maja Alm.
Bronze til D-35 holdet ved Mona Rasmussen Guri Alm og Tanja prokhorova.
Bronze til H-55 holdet ved Hans Nielsen, Finn Jorgensen og iorn Andersen.

Kredsmesterskaber(KM) :

KM-klassisk i Stenderup
Maja Alm blev mester i D-15-16 Ar
GuriAlm blev mester iD-40-44 hr
Finn Jorgensen blev mester i H-55-59 Ar
Haagen E. Larsen blev mester i H-70-74 Ar

13



KMJang Varde Sdr. plantage:
GuriAlm blev mester i D-35-44 6r
Steffen Alm blev mester i H45-54 5r
Finn Jorgensen blev mester i H-55-59 6r

KM-nat p6 bykort iOdense:
Lise Nielsen blev mester i D-35-44 Ar

Sonderjyske mesterskaber i Pamhule:
Sonderjysk mesterskab klassisk. Folgende HTF'ere blev i 6r sonderjyske mestre:
Piger indtil 12 6r: Anne Bertelsen
Piger 13-16 6r: Mette Gregersen
Junior 17-20 6r: Maja B. Nielsen
D35-44 6r: Mona L. Rasmussen
Drenge indtil 12 Ar: Lasse Alm
Drenge 13-16 6r: Daniel H. Jensen
H over 65 Ar: Hans Jacob Jacobsen

NB: Et forholdsvis lille antal mestre, i forhold til tidligere, selvom der var "hjemme-
bane-fordel"!

SM nat: De samme som under HTF-klub nat

SM-lang:
Ud over de nevnte under KMiang blev Jorgen Thingvad SM-mester i H-65

SM-stafet: Familieholdet GuriAlm, Maja Alm og Steffen Alm

Klubmesterskab klassisk:
Folgende HTF'ere kan 61 2003 kalde sig klubmestre:
Piger indtil 10 Ar: Marie B. Bertelsen
Piger 11-12 Ar: Anne B. Bertelsen
Piger 13-14 6r: Maja V. Jorgensen
Piger 15-16 6r: Maja Alm
Piger 17-20 6r: Maja B. Nielsen
D-21-34 6r: Mona L. Rasmussen
D-35-44 6r: GuriAlm
D-45 Solveig B. Nielsen
Drenge indlil 12 Ar: Lasse Alm
Drenge 13-16 6r: Daniel H. Jensen
Drenge 17-20 Ar: Lars B. Nielsen
H-21-34 6r Arne Bertelsen
H35-44 Ar: Gunnar P. Friis
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H45-54 6r: Steffen Alm
H55-64 6r: Finn Jorgensen
H over 65 6r: Haagen E. Larsen

Klubmesterskab nat og SM-nat:
D-16 Maja Alm
D-35 GuriAlm
H-21 Steffen Alm
H-45 Arne Bertelsen
H-55 Jarn F. Andersen
H-65 Jorgen Thingvad

Grensedyst: HTF vandt denne dyst for 12. gang i trak og har vundel denne dyst 22
gange i alt. For forste gang kunne HTF alene sl5 de Nordtyske klubber.

Klubmatch: Den arlige dyst imod de ovrige sonderjyske klubber blev i ar narmest
"kattens leg med musen", hvor vi vandt med 240 point imod oK-syD 105 point. HTF
satte sig pi forstepladsen p6 alle 4 baner.

Andre resultater:
Der er i drets lsb opnAet mange andre flotte resultater ved diverse stavner, som har

i vores for vidt. at
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Top 3 over deltagelse ved HTF's treningslob:
1. Haagen E. Larsen 26 lob (klubbens aldste lober ph 74 Ar, som ogs6 var

nr.1 i2OO2)l
2. Kaj Ove Rasmussen 25 lsb
2. MichaelChristensen 25 lob

Trr-sxuo

Haderslev Ordningen 2.800,-
HSI"Nyudviklingspulje" 5.000,-
HSl"Materialetilskud" 2.500,-
SonderjyllandsAmt(l.division) 5.000,-

Korftegningstilskud:
BG-Bank vedr. Revss og Haderslev Vesterskov 3.500,-
ELDORADO vedr. Vesterskoven 1.000,-
Haderslev Kommune 10.000,-
DOF-tilskud R@MA 11.303,-
lalt: 40.203,-

Ororuon,tr

Se regnskabet med de tilhsrende kommentarer.

Der ronlgBNE AR

Bestyrelsen har i arets lob vedtaget og gennemfort mange ting forhabenflig til gavn
for vores dejlige medlemmers fremtid i HTF.

1. Vi har afholdt en flot jubileumsfest pA Torning KRO, hvor vi lik 2 nye ares-
medlemmer: Ove Kaj Frederiksen og Haagen E- Larsen.

2. Vi har atuiklel den 27. Vikingedyst med deltagelse fra g nationer og med na-
sten rekorddeltagelse. Lsbet blev afuiklet i en god kammeraflig atmosfare
iblandt officials og i en god kvalitet, hvor det var forbavsende f6 der udgik.
Procentvis det laveste i Sydkredsen iAr!

3. Vi har afviklet DM-kort og DM-mellemdistance (forste gang), samt
"MidgArdsormen" pA ROMO, selvom der var krafter i klubben, som mente, at
der ikke var vilje blandt medlemmerne til dette!
Det var endda plads til, at klubbens bedste lsbere kunne deltage b6de i DM-
kort om lordagen og "Midg6rdsormen" om sondagen!
Begge arrangementer blev gennemfort til nasten alle's tilfredshed, hvor HTF
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4.

5.

havde aktiveret ca. 85 officials!
Tillige har vi f6et begge de 2 nytegnede kort nomineret til de bedste kort iblandt
de9andreiDanmark.
Hvad det er mest vigtig for HTF er, at samtlige berorte lodsejere har meldt
positiv tilbage, at vi er VELKOMMEN til, at benytte deres arealer, ndr vi skal
arrangere "P6skelsb" ph R@MO Ar 2006!l!

Vi har prasenteret vores sport i f.b.m. "kulturnatten" i Damparken.

Vi har gennemfort "Open Championship" i Orienteringsbiathlon for forste gang,

hvor der var deltagelse fra Danmark, Belgien, Norge og Sverige. Vi har flere
medlemmer, som er begyndt p6 denne sport!

Der er virkelig ofret mange frivillige og "brodlose" timer af mange HTFere,
hvor mange tager et meget slort slab og heldigvis er det de fA, som siger nej

til enkelt-opgaver.
Men personer der vil tage et "fast job" bl. a. korttegning og bestyrelsesarbejde
er det langere imellem.
Men der er nok heller ingen anden idratsgren, hvor anangementerne kraver
si mange mandtimer som orienteringssportenl
Men vi har en forventning om, at dem som er meget aktive udadtil ogs6 er
dem, som er med til, at afvikle vore egne arrangementer!
Heldigvis for jer, vil de valgte for jer gerne fortsatte deres arbejde!

I

8.

HTF har modtaget okonomisk
stotte fra Haderslev Kommune,
Sonderjyllands Amt (1. divi-
sion), HSl, samt en hel del
sponsorer.
I alt ca. 30.000 kr.

Passivt Medlemskab: HTF har
indf art passivt medlemskab,
sAledes at vi
er blevet ligestillet med de an-
dre orienteringsklubber i Dan-
mark.

Alt i alt har det varet et "super
Ar 2003 for HTF", hvor det stort
set har varet fremgang over
"hele linien". Det galder kort-
tegning, "Top 10" i medalje-
fordeling, hvor vi ikke har va-
ret fsr. Medlemsfremgang, som

Den ka'
vi Ii' .."

9.
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M
Tid

TnaumcsloB

Skov Madested

Lo(. 14102 13.30 Anderup gstkant

Lar. 14102 13.30 Tral Skov skarm, Bovrup-Grastenvej SOK

Lar. 21t02 HTF-Generalforsamling

Lar. 21102 13.3O JorgensgArd P-midtiskoven AalG

Lar. 28102 13.30 Stursbol Troldeskoven

Lor. 28102 13.30 Kathrinelund Huholt Skole SOK

L6r. 6/03 13.30 Pamhule Chrisiiansdal

Lar 6/03 13.30 Froslev Syd Froslev-Sofiedalvei Aaig

Lsr 13/03 13.30 Vesterskoven Skydebanen

Lor 13/03 13.30 Oleskobbel Fynshav-Mommarkvei SOK

Lar 271O3 13.30 Arup Skov P-Arup Skowel Aaig

Lsr 3/04 13.30 Torning Molle Tsrninq mslle

Son 3/04 13.30 GrAsten P-Ravnsbierqvei SOK

Lar 14104 18.3O Stensbek P-Molbwei

Lar '14104 18.3O Als Noneskov Meldvedhus SOK

Lsr 21104 18.3O Hjelm Skov Stadion Aaig

Ons 28i04 18.30 Revso indk. Revsogard

Ons 28104 18.30 Aabenraa Sonderskov Farverhus, afm. Tsndervei Aaig

Ons 5/05 18.30 Arup Skov P-Arup Skowei Aaig

Ons 12105 18.30 Jels Skovene Voldstedet

ons 12105 18.30 Hjetm Skov iffi!{@ Aais

-
Son 26105 18.30 Pamhule indk. Marstrup

Ons 26/05 18.30 Blommeskobbel Fynshav-Mommarkvqi SOK

Ons 2/06 18.30 Revso indk. Revssgitrd

Ons 2/06 18.30 Ronshoved P midt i skoven. afm. oA A8 SOK

Se startstedet ved traningslob p6 www.okhtf.dk, eller ring til Yvonne Gregersen,
74542003. Ved traningslsb i AalG - ring til Jon p6 7469 4576. Posterne bliver
inddraget 2 timer efter forste start.

Kortpris:
kr. 10,- for alle kort.
Prisen er inklusiv en plastikpose.

Det er stadig en god forretning altegne abonnement pA kort til treningslob hele Aret

for 100 kr.
18
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M
Bemarkn.

TenmrrusLtsrEM
Dato ArranqorType

2004

Februar:
Man 02.Emit, beg.kursus 19.00 Brenderup Skole Sydkredsen
Tirs O3.Baneleggerkurs. 18.00 Esbjergs klubhus Sydkredsen
Ssn 08. Langdistancelob 10.00 Fejsa og Torsted Pl. Nordkredsen
Lsr 21 . Generalforsamling 12.00 Torning Molle HTF
Son 22. Langdistancelob Vrogum OK West
Fre 27. U2+junior kursus Slagelse Sydkredsen
Lsr 28. U2+junior kursus Slagelse Sydkredsen
Lor 28. U1 kursus Fyn Sydkredsen
Ssn 29. lJ!+junior kursus Slagelse Sydkredsen
Ssn 29. U1 kursus Fyn Sydkredsen

Marts:
San 07. C-lab
Lsr 13. Nordjysk2-dages
Ssn 14. Nordjysk2-dages
Lar 20. C-lob
San21. 1. divisionslsb
Fre 26. SpringCup nat
Lar 27. SpringCup klassisk
Ssn 28. SpringCup stafet

April:
Son 04. DMJang
Tors 08. Priskelabet
Fre 09. PAskelsbet
Lsr 10. P6skelsbet
Ssn 18. D]sb
Son 25. C-lab

Mai:
Lot 01. D-l6b
Ssn 02. SM-individuelt
Lsr 08. KUM
Son 09. KUM
Lar 15. D-lab
Tors 20. Grensedysten
Ssn 23. SM-stafet

10.00 Grindsted Plantage
12.00 AlbakKlitplantage
09.00 Tversted

Hesbjerg
10.00 Brendeskoven

Nyrup Hegn
Rude Skov

Grib Skov

10.00 StrAso/Sdr.Vosborg
11.00 Gytteg6rd
10.00 FrederikshebVest
10.00 FrederikshAb @st

Houens Odde
10.00 Als Norreskov Syd

Tybrind
10.00 AabenraaS@ndersk.

Jegersborg Hegn
Folehave

Norreskoven
10.00 Aabenraa Norreskov
10.00 LindeVHonning

OK Esbjerg
Vendelboerne
Vendelboerne
Odense OK
Svendborg OK
FIF/OK @st
FIF/OK @st
FIF/OK @st

Holstebro
Gorm
Gorm
Gorm
FROS
SOK

Melfar
AalG klubmesterskabslsb
Sollerod OK
Ssllersd OK
SNAB
AalG klubmesterskabslsb
HTF
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vi ikke har haft siden 1995! Flere ungdomslsbere pi kursus fra den yngre

Argang og ikke mindst vores deltagelse i Landsfinalen for klubhold, hvor vi

ikke har veret siden 19961

Jo, det er sandelig meget at glade sig over, bdde som medlem og som an-
svarlig for driften af vores klub 'OK-HTF, Haderslev"!

Der xommeNDE AR

Et dalende medlemstal er stadig et problem..... sAdan indledte jeg disse linier sidste
Ar, sA umiddelbart er dette problem blevet lsst! Det med henvendelse om at blive
medlemmer kommer lidt i perioder. Den "velkomstpakke" vi fik trykt sidste Ar, var lige
pludselig udsolgt, sAledes vi skulle have denne genoptrykt. Hvis det var "gevinstl'ved
enhver henvendelse havde vi fAet dobbelt sd mange nye ansigter i HTF!
Men - det er jo ikke nok med at f6 nye medlemmer, vi skal ogs6 have dem gjort
"fortrolig" med vores sport, forst og fremmest igennem vores traningslob, men ogsS

f6 dem med p6 de kurser, som kredsen tilbyder.
Korttegningen er stadig ifuld gang efter orkanen i 1999. Kortene bliver, i princippet,

opdateret i takt med at vi laver arrangementer i dem. Det er ogs6 et sted hvor vore
medlemmer kunne tilbyde at bruge adskillige frivillige timer i det kommende 5r til
gavn for dem selv og deres klub HTF.
I forhold til det forlsbne 5r bliver 2004 arrangementsmessig lidt mere stille, hvilket vi

ogsA tranger til, s6ledes vi kan koncentrere os, iser om de nye medlemmer, hvor de

etablerede kan gore en forskel!
Man kan stille sig nogle mAlsatnings??? Hvad er bedst for HTF???
Flere medlemmer? Landets storste klub? Mere korttegning? Afvikling af arrangemen-
ter? Forbedret skonomi? Bevarelse af korttegnere og arrangementsafviklere? Beva-
relse af adgang til private skove og et godt forhold til statsskovdistrikterne? FA flest
medaljer? Kom til Landsfinalen for klubhold? Klubture? Klubaftener? FA el tilholds-
sted i form af et klubhus? Og I kan selv fortsatte???
Men uanset ??? er det bestyrelsens hAb, at HTF er en klub, hvor det er godt at vare
medlem og en klub, som man har lyst til at representere ved O-lob!

HTF arrangerer igen Vikingedyst, Dammen Rundt og et lsb i natten Ar 2004.
Desuden et CJob pitR?M@ til efter6ret og SM-stafet.
SA vi fAr igen mulighed for at vise at vi har stor erfaring i at arrangere lob'
Det er mit og bestyrelsens h6b, at I vil bakke op om disse arrangementer.
56 er jeg sikker pA, at vi fAr et godt nyt 6r i HTF!

En seerlig TAK skal det lyde til de HTFere, som har p6taget sig de udadvendte job i

kreds og forbund. Det gelder ikke mindst kredsformanden Steffen Alm og DOF re-

daktsr Ssren Kjer, men ogs6 de 10 ungdomsledere fra HTF,som jeg umiddelbart ved

HTF hjrelper i Sydkredsens ungdomsudvalg: Det er folgende: Jette og Jens Peder

Jensen, lngelise og Arne Bertelsen, Guri og Steffen Alm, Lise Nielsen og Mona L.

Rasmussen, Henriette Finderup Andersen og Jakob Physant. SA man kan rolig sige,
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at HTF yder sit bidrag tir uddannerse af nye ungdoinsrsbere i sydkredsenr

illfilf,lJ'fl: ?LH!: 
tirsenerarrorsamringen virjes komme ind p6 andre

SLuTeeMaRKNINGER

Jeg vir tir srut i denne beretning sige tak tir mine,bestyrerseskoreger for et godt frugt_bart og royart samarbe;oe i zobs.-CJt"t"rn" t"r"l. for sig serv.Hvis nogle mener, at d-e kan grr" d;iil;;;, 
"a ".;"g bt.a. pd vatg.

;:j::,;i?*:J[1i"il+:, d"; il ;;; ;iri", 
"no"n 

med; ha;iavet et stykke ar_
Tak tir ate de medremmel sgm stiter op tir br.a. d.ivisionsrob p5 0pfordring, ikke fordide. er tgrndt p6 det, me1.f9rdi o" g"rn"-Ji' joite 

xruooen Htp.Tak tit Eva os Michaet christensei fo;;;"il"i,"n"d EM,T og ,,brikken,,.
Tak til materielmester vagn Hansen.vr 

srvvrvvr

Tak til vores sponsorm"nd Ove grix therkildsen.
Tak til vore sponsorer og vore ovrige samarbejdspartnere

Jil:':!:fi'""1"r";,tl?3;*: 
no"n..-a s"tlt"liJ,/i'"i,in".o! de privare rodsejere som

Tak til pressen for den qode 
^dekning 

af vore arrangementer og resurtater.Tak tit de kommuner viizooe ;;; ;"il;;ji"i,.n"0 isar Hadersrev Kommune.
Jarn F. Andersen

% r4ffitfatfor ugutchirq lit Fcnmtr b'Srre Ffu
r*peWrc**{ . ffitm r.fuffi" 'pms*ffim

Tt, I* !0,s rs. Ht fll il 15 f,r
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BrnrruNc FoR BRIKKEN

Vi har nu betalt femte og sidste afdrag, s6 hele l6net i HSI pa kr. 65.000,- er nu betalt'

Vi vil gerne benyfte lejligheden til at takke HSI for at have ydet l6net. Saldo p6 bank-

kontoen pr. ultimo 2003 er ca. kr. 14.500,-.

Vi fik et tilbud pa udskiftning af vores gamle Mini Time Recorder (MTR-2) med den

nye model (MTR-3A). Denn6 model har bla. den store fordel, at man ikke skal huske

aivende batteriet efter brug. Dette tilbud tog vi imod'

islutningen a12003 blev dlt besluttet at dele vores beholdning af EM;T-materiel i 2

0"i".'En!"r iom skat anvendes ved afvikling af traningslob og 6n del som best6r af

resten og som skal anvendes ved ovrige HTF arrangementer og evt. til udlejning. Det

var stortlet muligt at dele materiellet ii begge form6l kunne tilgodeses. Det var kun

antallet af lsberbrikt<er, der ikke kunne deles tilfredsstillende. Da Msller Sport si sam-

iioigt snskece at nedbringe deres beholdning af udlejebrikker og derfor kom med et

goit titnuO om, at vi kunni erhverve "let brugte" Version 2 brikker lil75 o/' af normal-

firisen, besluftede vi at ksbe 10 stk. og sA overdrage de 25 stk. vi allerede havde til

buri for udlejning til Abne lob. Det sidste som sd mangler, er aflaserenheder som der

mA findes en losning P6.

Nuverende beholdning af EMIT-materiel:
30 stk. Postenheder
2 stk. startenheder (Post nr. 0)
1 stk. m6lenhed (Post nr. 100)
2 stk. afleserenheder (post nr. 250)

10 stk. lsberbrikker (Version 2)

EM|T-materiel overdraget til HTF:
81 stk. Postenheder
10 stk. startenheder (Post nr.0)
2 stk. mAlenheder (Post nr. 100)

1 stk. Minitime Recorder (MTR-3A) med Termisk Printer

1 stk. RTR-2 m6lur
25 stk. loberbrikker (Version 2)

1 stk. Ovation 2 til print p6 bakop lapper'

Bilag og kontoudskrifter medtages til HTF's generalforsamling

Eva & Michael
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BenermNc FRA TRANTNGSUDVALGET

Klubben har i det forgangene 6r afholdt 27 trenings lsb, det er lidt farre end de
foreg6ende 6r da vi valgte at koble os p6 flere af oK syD' tranings lob, samt at Ribe
tilbod at stA for flere af de planlagte lob.
Grunden til, at vi valgte at koble os mere pa oK syD er, at det stadig er svart at f6
lsbere til al skrive sig p6 listen som banelagger. Jeg h6ber, at flere ku-nne f6 lyst til at
skrive sig pa listen, for nar jeg ser tilbage, er det de samme lobere, der pAtager sig
jobbet som banelagger gang efter gang.
En stor tak skal lyde til dem, der patager sig arbejdet som banelagger, samt en tak til
skovens folk, med hvem vi har et godt samarbejde. Uden deres vlt-vitiigneo kunne vi
ikke dyrke vores sport.
En positiv udvikling er, at det har vist sig, nar laberne selv skriver sig p6 listen, sker
der ikke langere, at vi pludselig stdr uden baneleggere, som vi h"ai oplevet flere
gange for.
sidsle 5r blev der indfort en rabat ordning; for 100 kr. om drel kunne laberne betale
for alle tranings lsb i HTF p6 en gang, rigtig mange har taget imod dette tilbud, og det
er s6 op til den enkelte, hvor meget rabat de fik ali efter om, det blev brugt megetiller
lidt.
I samarbejde med Aaig blev der efter flere medlemmers onske, arrangeret fire nat
trenings lob som blev afholdt inden sM nat, lige som Jorgen Thingvad iien i 6r tilbod
at lave et nat trenings lob fra vojens fritidscenter, som er et godt omEde at prove
krafter med, hvis man ikke tidligere har provet at lobe nailab.
En stor tak skal ogsa lyde til Eva og Michael for, at de igen har pAtaget sig at mode op
med EDB systemet, kiosk m.m. Det er med til at give os et sociartiamrings pkt. ved
tranings lobene, som jeg syntes har manglet i efterdret.

Yvonne

NYE MEDLEMMER
HTF siger velkommen til folgende nye medlemmer:

1273 Mikkel Jespersen Argang 1996
Mikkel kommer fra Rsdekro.

1274 Lea Bork
Lea kommer fraTander

Argang 1991

Velkommen iblandt os, hvor det er vort h6b, at I m6 falde til i HTF og f6 fornojelse af
orienteringssporten.

T
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BenerrurNc FoR UttcoolusuDvALcer 2003

I den seneste tid har vi faktisk fAet den del
nye ungdomslobere og endda fra nye fa-
milier! Det er jo bare dejligt, sA derfor vil
jeg bruge drsberetningen til at fortalle de
nye, hvordan tingene fungere i forhold til
ungdomslobere.

Tilmelding til Ul og U2l Junior kurser sker
til mig, Jette Honor6 Jensen eller min mand,
Jens Peder Jensen. Jens Peder fungere
ogsA som traner pA U1 kurserne og sar-
ligt pA begynderholdet, si ham vil de nye i

mange tilfalde stifte bekendtskab med
fsrst. Selv er jeg forst pd det seneste ble-
vet lidt aktiv igen, men tager i fremtiden
ogs6 med pA Ul og hjelper til i kskkenet.

Det skal lige siges, at selv om Familien Bertelsen ikke officielt stAr i ungdomsudvalget,
sA er de nasten ogsS altid med p6 U1 og er faste HTF-folk her, sAdan at man har
nogle kendte at holde sig til - ogs6 som ny foreldre.

56 er der Abne lob og Divisionsturneringen: her er der tilmelding til Guri Alm og det
letteste er, hvis hun kan sende en mail til jer og minde jer og jeres foreldre om, at der
jo er for resten lige et lsb om to weekender og der kan HTF fx stille staffethold, hvis

du deltager. Nogle gange er Formand Jsrn Andersen (ogsA kaldet Jsnne) og igen
Jens Peder ogsA med til at sammensatte disse hold, sAdan at vi kan redde klubbens
are.

Da U1 og U2lJunior er et "lukket miljo" for HTF-lsbere med bsrn i den rette alder, har
jeg forsogt at skrive en rakke smA ungdomsportratter. De vil blive bragt lobende i

Klubbladet. Nye lobere skal ikke fole sig overset, vi skal nok komme raden rundt, og

nogle sporgsmAl kraver lidt erfaring at svare p6; derfor de gamle rave forst!

Ungdomsudvalget Jette Hono;"g Jensen
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BenerrulruG FRA KoTumumKATtoNSUDVALGET

I 6ret der gik har vi udgivet 5 klubblade. soren Kjar og lnge Grarup har indsamlel
stof, renskrevet og rast korrektur, mens Karsten Johnk har sat i<tubbraoet op iPageMaker.

Vores trykkeri er Nustrup Trykkeri. De fleste brade har veret gode, men der har des_verre igen i ar varet nogre upser, og jeg kan ikke sige oet iok gange; at har r f6et
nogle, som ikke er gode, s6 m6 r kontakte mig eiler sende klubbrajet ietur, sd r kan fd
et nyt' sa har jeg ogs6 noget at ha'det i, n6rjeg skar krage tirtrykkeriet.

Vedr. udkommelsesdatoerne, sa har de ikke passel til virkeligheden, da de fleste afklubbladene ikke er udkommet tit tiden. Enten har trykkerietiaft ;;;bt;,n",. med atsatte det op p6 grund af nyt system, deadrine er ikke brevet overhordt og derfor
blevet rykket frem, og andre problemer.

Derfor er del vores onske_ i6r, at I lige kigger i klubbladet, for der st6r deadlinedato, ogsender stoffet tir tiden. s6 briver deadlinen ikke probremet i 6r.

?"r.ydgl. har viJiet nyt digitarkamera, da det andet var g6et i stykker. s6 vi tagerstadig billeder af ier, n6r vi.er g{e os servforgerig m6 r geire setu ftomre med jeres
billedel da det jo ikke er alre lsb eiler situationer, som vi er med til.

I m6 ogsS gerne selv ko.mnre med nogle indlag eller andet til klubbladet, s6 skal debare sendes til Ssren eller lnge inden deadlinel

12004 forventer vi igen at udkomme med 5 blade. Vi har pranragt folgende udgivelses_datoer: d. 9 februar, d. 3 maj, d. 2g juni, d. 6 septemb"r, og-Zg ,..'-ou",nn"r.

Karsten, Soren og lnge

*W H.lenrelrc nLLYKKE

Jllllllf u=o DEN RUNDE F,DSELSDA.

HTF oNSKER NEDENSTAENDE MEDLEMMER

Hans J. Jacobsen. Han bliver 70 6r d. 11 februar.

Peter Berg. Han bliver 40 6r d.1g februar.

R
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KORT.U DVALGSBERETN I NG 2003.

An 2003 HAR vERET ET AF DE ALLE BEDsTE AR PA KoRTTEGNINGsoMRADET!

Finn Jorgensen har nyrekognosceret VESTERSKOVEN. Kortet blev indviet den 4.
juni ved DM-kort "Prsvelsb"l Jens Peder Jensen ydede konsulentbistand.
Undertegnede har nyrekognosceret REVSO og jeg fik konsulentbistand af Jens Pe-

der Jensen. Kortet blev indviet ved anden etape af den klassiske etape af vikinge-

dysten den 6/7.
Jens Peder Jensen har tegnet et nyt kort over RgM@ NORRELAND, som blev indviet
ved DM-kort og DM i mellemdistance den 30. august.
Udarbejdelse af kortet er sket som led i et eksamensprojekt til Kort- og landmAlings-

tekniker 2003. Kortkonsulent var DOF's Ssren A. Nielsen.
Samme Jens Peder har i 61 2003 i samarbejde med undertegnede varet med til at

nyrekognosce reR/M@ S@NDERLAND, som blev anvendt ved "MidgArdsormen" den
31. august. Kortkonsulent var "Kliteksperten" Jens A. Ssrensen fra Varde'
Begge kort er blevet kvalitetsmarket af kortudvalget til at vare med iblandt de 9
nominerede kort, som kan blive bedsmt til "Arets kort"l
OgsA DU kan nA at vare med til afstemningen pi DOF's hjemmeside, som afsluttes
den 23. februar.
Vagn Hansen har opdateret Vojens Fritidscenter.

Planer og opgaver for Ar 20O4:
For sjeblikket tegner Hans Frederiksen p6 SOLDATERSKOVEN lige nord for Tonder,

som skal indvies ved vikingedyst kortdistance den 2. juli.

Nogen vil mAske sporge, hvorfortegne kort s6 langt hjemmefra klubbens omdrejnings-
punkt?? Det er fordi vi har fAet flere foresporgsler fra skoler og spejdergrupper i

Tonder-omr6det, som onsker sig et O-kort over dette nye omr6de.
Samtidig vil vi indvie kortet ved Vikingedysten, hvor gasterne sd kan proviantere ved

'CALLE", som alligevel mange benytter sig af n6r de er til Vikingedyst.
For ojeblikket tegner Erland Skot pd den nordlige del af LINDET, som gerne skulle

indvies ved SM-stafet den 23. maj.
Undertegnede er begyndt forberedelserne til nytegning af STURSB@L efterfotogram-
etisk udtegning, som det var meningen skulle indvies ved sidste etape af vikinge-

dysten.
Ved dette projekt kunne jeg godt onske mig noget hjalp af de erfarne, s6ledes vi kan

nA, at fi et ordentlig kort ud af dette. Hvis ikke, mA vi aflyse?? Sidst der var lermins-
listelsb i Stursbol var i 1998!

Hvis nogle af vores medlemmer nu sidder med en indre lyst til, at hjalpe deres klub

HTF med korttegnings opgaver, er det bare at sige til: Der er nok, at tage fat p5!!!

Korttegnings tilskud; Vi har igen ansogt Haderslev Kommune om korttegnings til-
skud og f6et 10.000 kr. som vi siger TAK for. Vores idratsanlag horer nok ogs6 til,

nogle af de billigste kommunen har at gore med!
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Som sredvanlig arrangerede jeg skoleorienteringslob for Stepping skole i efteraret.
Nogle herlige vel motiverede elever, at anvende en fridag p6. tiet kin godt vere, at vi
ikke fdr medlemmer "her og nu", men vi f6r udbredt kendskabet til 

"vores 
sport og

naturens muligheder!
Politik: DoF har forberedt ny kortpolitik, som efter alt sandsynlighed bliver vedtaget
PA Reprasentantskabsmsdet den sidste weekend i februar.
Dette indebarer, at vi ikke langere skal kobe vores kort af DoF, men selv skal st6 for
den okonomiske side af kortproduktionen.Til gengald er der bievet palagt 10 kr. pr.
hvert terminsliste rob vi dertager i, samt en 20 ki. forhojerse af medremiafgiften tir
DoF. Rent praktisk indebarer dette, at vi fremover lovligi m6 printe og formidle kor_
tene, dog med en kvalitetsmarkning ved terminslistelob.

statistik: Kortbeholdningen ved 6rets udgang var pa 1.400 stk. som dakker omr6_
derne vesterskoven, Revss og Tormaj. Desud-en findes der 2.6g0 kort af de ukurante
fra fsr orkanen 99. Alle de nevnte er klubkort. Beholdningen af O-kort er sendl retur
til forbundet og HTF har modtaget afregning herfor.
s_kovkontakt: Jeg vil benytte min beretning til, at sige TAK til de bersrte statsskov_
distrikter, hvor jeg faler vi har et godt samaibelde med.
Ligeledes en stor TAK til de ca. 155 private skovejere, som vi ogsa har et godt sam_
arbejde med og som velvilligt stiller deres skove til rAdighed forirores sport, som jeg
vil tillade mig at kalde Danmarks ,,smukkeste idratsplads',!
NB: Vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra de nye samarbejdspartnere pa
RAMA om brug af arealerne til ',p6sken 2006"i
Orientering er stadig en TDR/ET DER GTVER MENING!
Jeg vil slutte min beretning som sidste ar med en TAK til ALLE, som jeg har samar_
bejdet med i 61 2003, med h6bet om, at r fortsat vir bidrage tir vores tetteJoeoste. oervilogsa idet kommende 6r brive hdrdt brug for jeres rrivittige arbejder
"Y1ns9 kunne have gjort det bedre. AilJkunne trave glo* det anderredes. Mensidan har vi nu gjort det. og hvis vi ikke havde gjort iet, var det miske arorig
blevet gjort"!

Jsrn F. Andersen
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Treningslob ved Stensbek d,.13 I 12-03
Det var meget vadt den dag.

Julehygge med glsgg,
ebleskiver og levende lys.

Treningslob i Stensbak d.13
december 2003.

Salg af HTF's klub-labetaj

Labetai i klubbens farver (bukserne med dobbelt front).
Prisen er kr. Z00, forbukser og kr. 200,- for overdelstrojen.

Tojet kan bestilles og ksbes hos Eva i kiosken.

T-shirt med HTF's logo kan ogsa kobes hos Eva i kiosken forkr. 49,9s.

Desuden har Eva ogsA brikker og kompas (se pris under ,,Treni 
ngs!ab,,).

TTOT. VORF.ANNONO @RER, .B 5 s T@ IiAR osl
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TOP 10 over pqint$l$elt v.e,d-IITF ffnnine$lqb ?094

:: indtil'dil8 januar 2004.

lErland Skst
Heinz Schneider
Henry,S.Jaao.bson
HaagenE,Larsen
K.O.Rasmussen
Michael Christensen
SsrenBeitelgor., : ''

SArne Bertelsen
Carsten Lund
Christian Schr,sder
ChristOph Homrnelhoff
DavidKlemmensen .

Finn Jorgensen
Flemming Toft
Helle Gurnpert
Inge Physant
Inge-Karin Horrmelhoff
Ingelise Baden
Jens Peter Hommelhoff
Jorgen Thingvad
Jsrn F.Andersen
Karina Jensen
Lars Nielsen
Lena Hommelhoff
Marie Bertelsen
Martin Prinds
Michael Jessen

Ole Feddersen
Peter Sebelius
Sven J.Meller
Vagn Hansen

OK-HTF
OK.HTF
OK.HTF.
OK-I{TF:
.OK.HTF

,. OK.HTF
OK-HTF.
otr<-I{TF
Gest
OK-HTF
OK-HTF
HAGI
.OK.HTF

OK.I{TF
Gpst
OK-HTF
'OK-HTF
OK.HTF
OK-HTF
OK.HTF
OK-HTF
Gest
Kolding OK
OK-}ITF
OK.HTF
Gest
OK-HTF
OK.HTF
OK-HTF
OK.HTf'
OK.HIF

2

2
2
2
2
2
2

1

1

1

1

1

I
I
1

1

1

I
1

I
1

1

I
I
1

I
1

I
I
I
1
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OppoRoRlr,tc:

J!iii*H"t:1i:: "Jffi::i"t;'fl::J; *' nu serv tirmerde sis 6bne rob p6 internetter

Jeg vir gerne opfordre HTF-s medremmer tir at benytte sig af denne murighed, da det:?ili[T:#:'ff ",.:rorre;rtirmerJi;;ilJltrminisr,e,.-a*d#;;;';;bstirmerderen

For at kunne tilmelde 
"lg l",b 

p6 hjemmesid"n:,^r!?l,r"l have et brugernavn og etkendeord' Dette kan f6s ved *s i"s tirird;r"r]g."t sende et brugernavn og et ken_deord til de' som ofte d^eltager iio"Jrro 
"g "i*;-"g ved har en emairadresse. Hvisdu ikke har fdet et bruoernavn og kendeordinJret fra-mio automatisk, kan du besti'eet ved mis (pr. emait: ;lrlql,"d;li,d;"],", 

0., *,"ro n: t4 6e46 63), sd f6r du dettilsendt samtidiq ra,. J13gra ilGr"d"iil iiit,.n"roing tir 6bne tab,viao_service,,.Programmet kan ogs6 bruges tir intem emaii-, terefon- og postadresseriste, som detenkette medrem serv kan noroe a;orr. o",f#;i;, du, n6i;, il;il;; io_service,
l?T?;eliil5JJil!ff1ffi1 ois ;"ru 

" 
J ""i *"'"' iri" b" ir,"""'ffii ;;," fejr i d et,

oBS: Hvis du tirmerder dig rob p6 sje'and eter i Nordkredsen, bedes du ud overtilmeldingen i o-service sende en ni"ir iii rig he.rom, ellers kan der desverre skedet, at jeg ikke ser oin tiimerdin!;n il,,;Jil ikke videresendt tir airlngoren.

Ir
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TOP 1O

qver point til4elt y$d HTF treninqslob 2003

1

2

4
5

Slutstillingen

Haagen E. Larsen
K. O. Rasmussen
Michael Christensen
Ssren Dall
Jorgen Thingvad
Soren Kjar
Heinz Schneider
Henry S. Jacobsen
Erland Skst
Jsrn F. Andersen

OK.HTF 26
OK.HTF 25
OK-HTF 25
OK-HTF 24
OK-HTF 22
OK-HTF 22
OK-HTF 20
OK-HTF 2A
OK-HTF 19
OK.HTF 19

m
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Da klubblads! kdn noget foralnket ud, sl kommor tll, Sa far I en chrnca mere.

P*mi€me til de heldige vindee er 1. pramie : A.sko,t til HTF,. t*ningslob i hele 2OO4
z. tsEmE : 1 eske chokolade

PEmieme udtEkkes notarius publids og overraktes tilgoneralioMmling€n d.2i isbruar
send/mair mig rosningen senest d. rg februal Dog kun l rosning per medremffamirie.

lnge Grarup
Anemonevej 1

6500 Vojens
efiail: inge@gErup.dk

Ltsningon fnder du ved at sammEnsatte tallene i talEkkerolge.
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JuLelseEr 2003

Aners BANELAGGEn vnR Srerreru Alu. Hen roRrcLLER HAN oM LoBET:

Julelsbet bliver hvert 5r afholdt i Torning med mollen som samlingspunkt. Jeg havde
valgt at lave lsbet som lidt af en kopi af Koldings berommelige Fiduslsb - d.v.s. som
parlob med samlet start.
Den vestlige del af Tsming Skov vidste jeg af erfaring var sA tilgroet af brombar at
jeg valgte kun at benytte skovomrAderne vest for Torning Mollevej som lsbsomr6de.
En stor del af forberedelsen til et fiduslob foreg6r ved skrivebordet, hvor man sidder
og studerer kortet for at finde entydige finurligheder, fx vestligste sten, bl6t ottetal,
mellem sorte kineserojne, brond med symetriakse - eller hvad med rendeknek13l'47??
:o)
Men jeg var ogs6 et par gange i skoven for at tjekke punkterne og for at lase skilte pA

traeme pA borghojen ved Toming Molle (forh6bentligt var det fx svert for deltagerne
at finde kampetre, for det var under 2 m hojl).
Loberne fik udleveret et opgavekort, hvor posterne gav forskellige point efter svar-
hedsgrad - og et kort uden poster pA. Posterne skulle de sA selv cirkle ind pA kortet,
der, hvor de troede de 15.

I 30 l0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t0 d o o o o o 0 0 0 0 040 t0 to 10 10 10 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 010 010 0010101010101010101
bnm qmgbeq

3010202515 0 040 0 030 0 0r010 05015154010 0 0 0 00
4

80
5

6

Jdren lder
sbefa & Fl€mmlng

, 30 02015 0 0

I 3010t0 d15 n orn n o o o n oio o5n n odnlnldlnlo 0 0totnldi0 01010i01
I

10

tr

li0t2 10 i0 10 t0

E=Ef!ffiT
l3

80

30l4 00000

Efler 1% time var alle tilbage (eller de fleste, for kom man for sent vankede der
strafpoint) og optellingen af rigtige klip kunne begynde.
Resultatet blev som folger:
Der er tradition for at udpegning af vindere og ikke mindst udpegningen af naste Ars

afiangarer er hamrende uretferdig - og det hAber jeg da at jeg har levet op til i Ar

34



ogse!
Mogens Thomsen og Jonne "vant baneleggertjansen medens Erland og Soren Kjar
vandt kokketjansen.
Desuden kunne julelobet bruges som en udmerket fortraning til det rigtige Fiduslob
- hvilket dog personligt ikke hjalp synderligt - vi (Gunnar og mig) blev nr. 20 - langt
under vores mAlsatning ....men neeste Ar, si!!!
Tak til Jens Peder, Daniel, Karsten, Hanne og Guri for at I ville samle poster ind - og
tak til Henry for hjalp i beregningen.
Steffen

HUSK HUSK HUSK!!!!

Hvis du tilmelder dig orienteringslob pi Sjelland eller i

Nordkredsen, bedes du ud over tilmeldingen i O-service, sende en
email til mig herom, ellers kan der desvarre ske det, at jeg ikke ser
din tilmelding i o-service, og sA bliver tilmeldingen ikke videresendt
til arrangoren.

Lsbstilmelderen skal nemlig ALTID godkende tilmeldingerne i O-service
inden lsbsarrangsren modtager dem. Det er ikke nok, at lsberen har
tilmeldt sig via programmet.

ResurrerrAVLE

Sasonstart i SogArd skov d.18 januar!

OK- HTF, Haderslev inviterede til "saesonstart" i Langdistance i skovene omkring
Sogirdlejren.

Af de 11 HTF'ere, som vovede sig ud p6 de lange distancer opnAede de 7 pane
placeringer.
PA 10 km blev Hans Nielsen nr.4.
Carsten Quist Jorgensen og ungdomsloberen Daniel H. Jensen delte femtepladsen
og kun 2 sek. efter kom ungdomsloberen Maja Alm, som bedste dame. Peter Sebelius
blev nr. 9.
PA 12 km blev Mona Rasmussen nr. 7 og bedste dame.
PA 16 km blev Arne Bertelsen nr. 2 kun 6 sek. fra forstepladsen.

steffen Alm havde lavet banerne og Hans Erik Hansen stod for den elektroniske
tidtagning.

I ovrigt var det jo et herligt vejr at atuikle Langdistancelobet!

I

I
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Postbesorget avis
50721 8245 (ARC)
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