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Referatet af.Gen. F.-er gengivet idette krubbrad isin furde identitet, saredes at dem
:?T.'ljl9_d"lt9g ogs6 kan se, hvad vore medtemmer har mest fi ni6rt", 

"i-"prrS" 
tirTILLYKKE^til Maja V. Jorgensen, som brev 6rets ungdomsrsber, Jens p"o"i.l"n""n,

som blev arets HTFer og Haagen E. Larsen som dLn mest a[tive veo iieningstou,endda de sidste 3 6r. GJot eksimper tor vi anoie'unge, da Haage n er 74 arrTAK til Jette og rnge, som rod sig genvarge for en ny periode og TAK tir Erse Marie,fordi.du !1 getaoet dig kassererjobbet, hior leg synes du e,. r,oi,,n"t joot ira start.ogs6 en TAK tir Bendt Bossen for din periodes5m'kasserer og ,"J;i,i hi;rp tir dennye kasserer, saledes hun kan^komme godt ind isageme. Be-ndt harfortsat lovet, atla-ve andre opgaver for HTF, sd det glaier vi os til.
Mit ene_ste problem med den nye b6styrerse er, at jeg igen er brevet eneste ,,hane 

igArden", men det md jeg jo lere at leve medl
Representiantskabsmsde i DoF: Dette kunne jeg fortelle en masse om, men vilhenvise til det, som man kan rese om i referatet ba 

.ooFi nj",irJo";, eiler detsom kommer til at st6 i det kommende blad "OrienteringsloO . dt"t
Dog vil jeg tillage at sige forgende, modsat vores bestyierse trenger vores forbund iy,j s:11t]l at f6 indvargt nogre kvinder. Here hovedbesiyrelsen 

",. 
lrn ,*no, i 

"tt 
t tsrK...5amflrge ovrige stabsfunktioner er ogs6 besat med mand, 11 stk.. ogs6 her.Hvad varre er: Eritens redere 9 stk. i alt ei det kun den assisterenoe ;uni#ri-it"tr*n",Lone Hansen, som her kan pivirke kvinderige synspunkter! Her er det vard, at be-marke, at den kvindelige.senior landstranei og6a 6r af mit eget Lsn. 

: -
Ja, om det sd ikke var nok, sa er vores 2 konsirenter og spoiscnet ogs6 meno!
Selv vores reportere fra "Orienteringslob . dk" 5 stk. i alt er mand!
Hvad er der nu gart med mend, vir DoF-formanden m6ske sporge2?? Ja, vi er fra
naturens h6nd nok fodt egoistiske. M6ske fordi der inderst inde i oi atte staoig oor enjager, hvis vigtigste opgave er at overreve og forsorge famirien. For at anskr-ieriggore

FonnanruosoRD FoRARET 2004.
Sikken en forrygende start p6 den nye s@son, som vi alle kanglade os over!

f.opt tit vi en ri_gtig god Generalforsamting atuiktet p6 Torning
Molle, hvor jeg ikke kan huske, at vi p6 no-get tidspunkt for har
varet s6 mange til en Gen. F. i HTF.
Mdrden vi afuiklede denne pi med lidt mad ved ankomst er
nok noget vi skal gore fll en tradition. TAK til den afgdende
kasserer Bendt Bossen, som havde formidlet dette.

denne p6stand om forskellen mellem mend tg winoer kan jeg nevne bare et entelt
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eksempel - nemlig at dobbelt si mange kvinder som mend er organdonorer.

Fordi vores idreikan spores tilbage til liveb begyndelse, behsver vores ledelse jo

ikke at indrette sig som de gjorde for kvinderne fik stemmeret!?
Mit budskab med dette er blot, at vi i vores medlemskreds (ogs6 uden for bestyrel-

sen) har kvinder, som vil vare velegnet til et af de nevnte job. SA jeg vil opfordre DIG

til, at sige JA, nar du bliver spurgt og iser i denne tid, hvor "mandene" vil have et

"Anderledes DOF"??? Nok om dette emne!
1. divisionslsb i Brandeskov: Den 21 marts oprandt dagen, hvor vi skulle forsvare

vores fOrsteplads fra sidste 6r. I et forrygende regn og stormvejr satte bussen kursen

imod Svendborg, hvor en del havde valgt at kore selv. Vi vandt over F6borg og Es-

bjerg, men tabG til Odense med 25 point. Vi manglede ca. 8 stykker af dem, som

piejer, at gore en forskel og havde de veret med var det blevet et tet opgor med

bO-"nse, som s6 ofte for. Men vi er p6 vej i den rigtige retning resuhatm@ssig i HTF,

s6 jeg tror p6, at vi slar odense n@ste gang, men om det bliver med nok point ma

tiden vise n6r det er returopgor i "Jorgenlgdrd" ved Abenrd den 29. august.

Mens jeg skriver dette har vi lige fiet indmeldelse af en super god svensk O-lsber!

Oet eitiffert som klubformand at konstatere, at samtlige 51 lsbere (enkelte havde

meldt afbud ved sygdom) kom til start og kun 3 udgik i et vejr, hvor lsbet nok burde

have veret aflyst p.g.a. stormen af arrangoren, fordi traerne faldt omkring os og det

var jo tet derp6 en mand mistede livet denne morgen!
Positivt om lsbet var, at det var et rigtigt flot og godt printet kort vi lsb efter!

Negativt var, at den LETTE bane, narmest var mellemsvar til sver!
Deivarre er dette tredje gang vi oplever dette i Svendborg, s6 nu bliver jeg attsA nodt

til at skrive om dette og snakke om dette i "det offentlige rum"!

Banen var 3.275 km.7-A mend lob pd tider imellem 34.28 - 64.42.7-B kvinder lob pir

tider imellem 40.09 - 89.301 (se kortet modsatte side) Vi havde 6n med, som bebu-

dede, at dette var hans sidste o-lob! Laren er: At begynder og Lette baner SKAL

folge reglementets krav, det er her vi mister dem, inden de knap er begyndt pa vores

dejlige sport!
fAflif Obm som havde lavet kaffe og kager til turen og iser til lngerlise Baden for de

smurte rundstykker.
En sarlig TA( skal lyde til Gud og steffen. Guri fordi hun iherdigt havde samlet det

bedst mrllige hold sitidligt p6 sasonen. Steffen fordi han pA vanlig sikkervis styrede

os ud og hjem nasten p€r klokkeslettet.
Et stort ioriinket TILLYKKE, at i begge to ofrede jeres kobberbryllupsdag pA klubben.

Det er meget ydmygt af jer, uden at fortelle os dette, saledes vi havde mulighed for,

at hylde lei OenneOag og at vi andre kunne have gjort bussen ren, i stedet for, at I

selv skulle gore dette pA jeres festdag!
DMJang i Straso og *r. Vosborg: Sikken en start pi den nye DM-sason' Vi fik ikke

mindre end 3 X GUlD-medaljer ved Maja Alm (forsvarede den fra sidste 6r) Mona L.

Rasmussen og Finn Jorgensen. Ja selvom sidste 6r var rekordAr i medaljehost' har

vi allerede i 6i3 guld-medaljer, som vi ogsi havde sidste 6r'

Kun pAN i Arnus fit ogs6 3 guldmedaljer! 55 det er det bedste nogensinde for HTF!

Lidt argerligt, at de 2 meOatfnaO: Tina og Hans missede en post under lsbet.

Et stort TILLYKKE til Maja, Mona og Finn.

Piskelsbene 2004: F6 dage efter DMJang deltog 42 HTFere i det traditionelle pAske-
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lsb, hvor arrangorerne var GORM i Jelling og Kolding OK.
Her hsstede vi ogs6 de bedste resultater nogensinde i klubbens historie.
Vi blev ganske enkelt den mest vindende klub med samlet 5 forstepladser!
De 5 HTFere var de 3 x Maja: Maja Alm, Maja V. Jorgensen og Maja B. Nielsen.
Desuden Finn Jorgensen og Hans Nielsen. lmponerende - Hvis Mona havde veret
med, var det givefuis blevet til 6 samlede vindere? For Maja V. Jorgensen var det en
ekstra triumf, da pAskelobene var hendes forste og hun var efteranmeldt i en klasse
hojere end hendes alder berettiger hende til. Den var ledig, og s6 tog Maja denne!
Et stort TILLYKKE til jer alle.
Et stort TILLYKKE skal det ogs6 lyde til de 2 arrangorklubber GORM og Kolding!
Kritikpunkter kan man altid finde ved s6 store arrangementer, men generelt synes
jeg, at piskelobene 2004 var et af de allerbedste jeg har oplevet og jeg har deltaget
i samtlige siden 1971, enten som deltager eller som officials.
Fremtiden: I samarbejde med Lindet statsskovdistrikt er vi den 2 maj med i "skovens
dag" i Honning plantage, hvor Erland har lavet "En R@D hdnd bane", sir tag born og
bornebsrnene med i skoven denne dag, hvor temaet er " Bsrn -sundhed - naturen"!:
Vores Miljominister har lovet, at vere til stede i skoven denne dag, hvor det skal
markeres, at det storste plantningsprojekt efter ADAM er afsluttet!
Ja, den 14. ma1 er det tilladt at se bryllup.
Den 23 maj inviterer vi til SM-stafet i Lindet skov, hvor Erland har lavet et nyt kort
henover efterdret og vinteren, som skal indvies. Alle kan v@re med her p6 en bane
der passer. Banelegger er Ssren B. Kontrol er Vibse, Peter Berg styrer Emit og
Jorgen Thingvad er stavneleder.
Fredag aften den 28 ma1 er Mona styrende pd et Biathlon-st@vne , sandsynligvis i

narheden af Pamhule. Forhor dig n@rmere ved Guri? Eller Mona?
I samarbejde med Haderslev stiatsskovdistrikt ved Gitle Andersen og Friluftsr6det er
vi med i 2 projekter i uge 24 i Vesterskoven. Det er "Parkbanko" og aktivitet for virk-
somhederne i omrAdet. Styrende her er Henry S. Jacobsen og Christian Schrsder.



.D-91 
2A: Vikingedyst: 56. er stavneorganisationen p6 plads til den 2g. udgave af

Vikingedyste-n 
-o-g lagt pd hjemmesiden. DoF's hovedbestyrerse har patagt oysten

den-"store afgift" p6 25 kr. pr. lsb, s6 derfor har vi valgt at attyse uir.in!"iy.1tort i o"njomfruelige "soldaterskov". Hans Frederiksen er ellers teioig med"tohet, men viventer med at indvie dette ved vores tredje afdeling af klubmisterskaberne lordag
den 18 september, hvor Mona har lovet, ai vare banelagger.
Vikingedysten bliver som fsr med 2 etaper, hvor fsrste itipe gar i stensbak Nord
den 3. juli og afsluttes i Vesterskoven den 4. juli. lndvielsen af dtursbsl efter orkanen
har vi udskudt Her kan du deltage enten som lsber eller ofiicials.
Ny hjemmeside: sd skulle det vare "ganske vist" en ny hjemmeside er ved at varepA plads. Arbejdet er lavet af Hans Nie-lsens son Lars Nielsen.
lovrigt h-ar bestyrelsen haft forrygende travlt den sidste m6neds tid med diverse tingtil gavn for vores medlemmer_ bl. a, opdatering af vores datiabase, tilstudsregter m.v.Aftenlsbene startede den 14 april, som bleiet tillobsstykke med n*"t*]o o"tt"_gere, hvor vi havde selskab af Esbjerg oK i stensbek, hvor HTfFs stoie-sqeine rrrrala
Alm var banelegger og der var en dejrig atmosfare og hygge efter rsbet! Ja, serv
vore medlemmer fra Belgien havde fundet vej til Stensbak!

Ellers er der kun at sige denne gang: " Fortsat endelig i samme spor, som r er
begyndt pd 6ret"!

Vi ses i den fordrsgronne skov: Jsnne

#rrop-f,er.

1*C*C#€:#**ffi.
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Pokalen for sportslig, kammeratlig og energisk indsats 2003!

I HTF er der utrolig mange der laver en stor indsats uden for bestyrelsen, som fortjener en

pokal eller en stor hyldest, derfor kan det vare svart, at valge den ene, som for 2003 har
gjort sig fortjent til denne hyldest for sportslig, kammeratlig og energisk indsats! Egentlig

skulle vi have haft nogle flere af disse pokaler.
Men bestyrelsen har nu alligevel fundet det let, at udpege 6rets modtager af denne heder
og inden jeg komme ind pA den n@rmere begrundelse for tildeling af denne vil jeg afslore

hvem 6rets modtager bliver:

Det bliver for Ar 2003 Jens Peder Jensenl

Jens Peder er den rolige og stille leder, som er behagelig, at samarbejde med og som
man altid kan regne med, hvis klubben har en vanskelig opgave der skal lsses!
Hvis Jens Peder har sagt JA til en opgave bliver den altid lost til UG!

Jens Peder er nok et af de medlemmer vi har, som behersker alle facefter inden for vores

sport bedst! Det er vel kun inden for EMIT, han endnu ikke har afprcvet sig selv, men det

kommer maske?? Der hvor han hidtil har lagt den stsrste arbejdsopgave er inden for
korttegning, hvor det er hans fortjeneste, at vi har fAet begge de nye kort over R@MA

kvalitetsmarket iblandt Danmarks 9 bedste kort. Spandende bliver det at se i n@ste uge

om et af kortene ryger helt til TOP og bliver landets bedste orienteringskort'

Jens Peder er en dygtig banelagger og banekontrol, hvor han ofie hjalper andre klubber

med disse opgaver. Ved DM-kort og Mellem-distance p6 Rama var han banelagger
samtidig med det store korftegningsarbejde.
Jens Peder er ogs6 en dygtig underviser og ungdomsleder i sydkredsen og hjalper gerne

Jette med vores eget ungdomsarbejde i klubben.

Men intet arbejde er nedkvalificeret ved Jens Peder. Ved vort ekstreme Pirskelob i 2000

efter orkanen stod Jens Peder og solgte polser og passede born, hvilket fik andre
klubledere til at sporge om vi havde rrid til, at have en sAdan velkvalificeret banel@gger til

at st6 der? Jens Peder var fritaget for banelagning der, da han var korttegner pa R@M@

og han 6ret forinden havde veret banelagger og korttegner ved Dansk 3-dages i

Pamhule.

som i kan fornemme af denne beskrivelse er det en rigdom for HTF, at have s6danne
personer i vores kreds.

Hjertelig TILLYKKE Jens Peder med HTFtrofaet for 2003, du har fortjent det!

fn' rlm;r nt Utrt#*tt
$. udvilgst til l*lda oS hfiftt
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OK HTF INDSTILLEDE HERMED KLUBBENs FoRMAND,

Jgnr F. AruoensEN, soM MoDTAGEn er HSI-eoKALEN.

Jsnne har varet med i HTF's bestyrelse i en 6rrekke. Han har ikke bare
siddet i bestyrelsen, men har altid varet et utroligt aktivt
bestyrelsesmedlem. F.eks. har han i mange 6r st6et for tilmeldingen i

klubben og forvaltet klubbens kortbeholdning. Sidelsbende har han tegnet
orienteringskort for klubben - mange kort er det blevet til tiltrods for at
korftegning er et projekt, der kan tage mange hundrede timer pr. koril Han
har varet stavneleder for mange store lsb, f.eks. p6skelsbene med over 1b00
deltagere, Dansk 3-Dages, KredsUngdomsMatchen 2002, ved de Danske
Mesterskaber p6 kortdistancen og ved Midgirdsormen i 2003. Hvis
stavneledelsen best6r af et team er det altid Jsnne der er den uformelle
krumtap.
Ud over dette er eller har Jonne varet bestyrelsesmedlem i Forbundets
bestyrelser og udvalg, og sidder i brugerrSdet for Lindet
Statsskovdistrikt. Desuden at han selvfolgelig er en af klubbens mest
aktive lsbere - ndr han har tid !! Det bedste sporbmessige resultat for
Jonne i 2003 er, bl.a., sammen med 2 andre HTF'ere, at have vundet
guldmedalje ved De danske Mesterskaber i stiafetorientering i klassen H55.
Det med tidspresset marker man aldrig i dagligdagen. Sender man noget eller
sporger man Jonne om noget kan man aftid vare sikker p6 at man hurtigst
muligt fdr et svar. Dette har flere af klubbens tidligere formend ogsA
erfaret i deres indksringsfase - "er du i tvivl sA sporg Jsnne!,' Hos Jsnne
er viden dog ikke magt - tvart imod har han ytret at han er bange for at
han kan virke for dominerende.
Det at vere leder er ikke altid en dans pi roser. Tll tider er det et sejt
og utaknemmeligt trek op ad bakke - specielt i 2003 har v@ret et h6rdt 6r!
Alligevel har han formdet at holde fanen hojt.
Jsnne er med andre ord en institution i HTF - eller som Haderslevs
borgmester sagde i sin tale til HTF's 40-6rs jubilaum i fjor: ,,Jonne er en
af de meget fA levende legender vi har!"

P5 HTF's bestyrelses vegne
Guri Alm
nestformand iOK-HTF

Jonnes kommentar:
Kare bestyrelseskollegaer!
Det var noget af en stor overraskelse, da jeg i aften var til HSI's Generalforsamling i ldretscentret,
hvor det startede med en motivation, hlrem der i 2003 skulle tildeles HSI's Lederpris.
selv om i har brudt loyaliteten ved, at jeg mente, at vi var enige om at indstille Jens peder, som jeg
har gjort, barer jeg over med jer, selvom jeg stadig mener, at han ogsa er verdig hertill
TAK for de meget smukke ord i motivationenl Dei varmede MEGETI



Fra den nederste del afresultat-listen

Da jeg i ir har 2 jubileer indenfor O-Lsbs sporten, for 25 it sidar begyndte jeg
at lsbe i Flyvevibnet og for 20 ir siden indmeldte jeg mig i en O-klub, fsler jeg, at
jeg m6 skrive en artikel til Klub-bladet, si her er den.

Nir udsvelsen af sport omtales bliver der nrsten altid fokuseret pi dem der
vinder og er bedst. Det er ogsi i orden fordi hvis man ser tilbage i historien, helt til
bage til det antikke Grekenland, (det der med de Olympiske lege !) hvor vinderen flrk

alt og nummer 2 ingenting (hvorfor ogsi ribe hurra for en taber !)

Denne artikel skal derfor tilegnes dem der deltager i et sports-stevne for at

skabe grundlag for at andre deltagere kan kalde sig vindere.

Eftersom jeg ikke har deltaget i Dansk Piskelsb i 9 ir hiber jeg at gentage mit
resultat fra for 15 6r siden, da jeg blev nummer l0 i min klasse. Atjeg siden er blevet
10 kilo stsrre er forhibentligt kun symbolsk I

Fortrening : Naturligvis skal man fortrrne hvis man vil vinde, derfor tog jeg

til Kolding og brugte tilbudet i MARIELLIND til at finpudse min teknik.
Den fsrste gang jeg lsb her var i 1991, jeg skvattede omkuld og forstuvede min

ene ankel dagen forjeg skulle deltage i "Midgardsormen" nede ved Fiborg, dette for-
hindrede dog ikke mig i at deltage, dajeg "tapede" foden godt op og gennemforte Sta

-fetten med et godt resultat.
Men tilbage til fortraningen, banen var godt lagt, terranet passede mig fint og

min lobstid vm tilfreds-stillende, si det lovede godt for min deltagelse i Pisken. Jeg

bsr nok have meget mere fart pe sefremt jeg regner med at komme med i Jagtstarten !

Miske uforstieligt havde jeg kun 2 smi bom, den 1. fordi jeg ville undgi nogle
brornber og lob udenom dem og dermed lsb forbi posten, den 2. dajeg fokuserede

pi en forkert terrengenstand og dermed mitte lese mig ind pi kortet igen.
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Piskelsb 1. dae : I dag lobes der i GYTTEGARD , her har jeg labet en gang
for som forhrning til Flyvevabnets mesterskab, men hvomdr husker jeg ikke, men
omkring 1986-88, jeg husker dog tydeligt at Seniorsergent N.Udsen var arrangar.

Men jeg mi hellere fortalle om dagens etape ; I . post er nem, lob indtil vildt-
hegn, folg vildthegn NO - retning, derefter folg bevoksnings-grense til 2. slugt og
posten vil vrre til venstre, men da jeg ankommer til 2. slugt er der ingen post ! Jeg
lsber lidt rundt og finder posten, men der er altse noget galt ! Af sted til post 2, "Hov,
der kommer en bevoksning som ikke er pi kortet ! "

Jeg ser nu at kort og terrrn ikke passer sarnmen lige her, derfor fandtjeg ikke
straks post I !

Nu er jeg godt pi vej til post 2, jeg fanger bevoksningsgrensen, derefter en
tvergiende sti, rigtigt ! Men nu kommer jeg lidt i tvivl, fordi en sti jeg nu skal folge
kan ikke findes ! Jeg folger dog stedigt den kurs jeg har lagt og lober han til en post
der har det rigtige nummer. Pi vej til post 3 ser jeg den sti jeg manglede lige for !

Jeg nrrmer mig nu post 6, lober udenom nogle veltede treer, ser en stigning i
terr@net, rigtigt ! Si kommer den lavning jeg skal bruge, men der er ingen post !

Jeg spener nu rundt som en halshugget hone uden nogen som helst plan i ca. 1. 1.12

minut, erkender si at jeg nok er lsbet forkert og begynder at soge tilbage hvorjeg
kom fra. Ner de tidligere navnte veltede traer serjeg en stigning i terrenet, s6 en
lavning og Yesl en post.

Da jeg lober vek fra post 6 moder jeg en dame som jeg hilser pant p6, hun
sporger "Ved du hvor vi er ? " Og det gorjeg ! Jeg kan fortrlle hende, hun ktm er ca.
100 meter fra hendes n@ste post og handes retning er helt rigtig !

Min post l0 ligger i et omride med mange faldede treer og da jeg har dirlig
erfaring i at rmdgi veltede traer, kravler/gir jeg stedigt direkte til og vrek fra denne
post over tr@eme (langsomt !)

Mellem post 10 og 11 moder jeg en ung dame pi min egen alder jeg naturligvis
hilser pi, hun sporger "Skal du ogs6 have post nr. XX ? " Jeg svarer "Oh, nej,' Hun
sporger si "Ved du hvor vi er ? " Selvfolgeligt vedjeg det og hun bliver glad da det
viser sig at hun kun er lidt ude afkurs.

Ved post 17 stir der en dreng med et lidt betrenksomt udtrylq jeg sporger ham,
"Ved du hvor du er ? " Det garhan ikke, men han ved at han skal til ',Denne her
post" ( Han viser mig sit kort !) Jeg forteller han si at den stir lidt hngere nede af
stien som vi star p6. Han forsvinder i en sky af grastaw og grankviste, i en fart jeg
kun kan misunde.

J3'*.#* *.;lrv*-*
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Efter at jeg er kommet i mil foler jeg at det faktisk ha gaet rimeligt godt og de
smi fejl jeg lavede ikke har haft nogen srerlig stor berydning for helheden, jeg er ogsi
tilfreds med min tid. ( Jeg har helt bevidst fortrangt den kendsgeming at jeg er langt
nede pi resultat-listen ! )

Jeg mi hellere slutte af med at erkende, at de problemer jeg omtalte omkring
post l, sandsynligvis ikke skyldes at kortet var unojagtigt !

Dae2 z Dagens etape foregik i
FREDERIKSHAB VEST, her har jeg
aldrig lobet for, si jeg gledede mig til
allabe i et for mig ukendt terren.

Og jeg blev ikke skuffet, terren-
nets karaker passede mig fint, de fii
uregelmassigheder jeg oplevede har
kun haft ubetydelig indvirkning p6 mit
lsb. At det ikke kun er nogetjeg selv
mener bevises ved, at mit navn er
kommet meget hojere op pi
resultatlisten efter denne etape !

Das 3 : Piskelsbets sidste etape foregik i FREDERIKSHAB OST , her har jeg
lsbet en gang far, i 1996.

Mit lsb var en gentagelse af 2. dagen, kort og terren passede sammen, posterne
var blevet sat rigtigt ud ogjeg vendte ikke kort eller kompas forkert. Hvad kunne s6
vrre bedre ? Miske at jeg skulle have lobet noget hurtigere ! Jeg rykkede dog lidt
hojere op pi resultatlisten.

Konklusion : Jeg har haft 3 gode dage i skoven ogjeg synes at mine baner var
godt lagt, atjeg alle 3 dage blev generet afonrider med frelde treer kan ikke lregges
arrangsreme til last, da det er noget man mi finde sig i vores sport.

At vejret var rigtig fint gar jo heller ikke oplevelsen dirligere, jeg lsb her i
pisken for fsrste gang i ir uden at have regnjakke pi og pi 3. etape fikjeg ikte
engang vide fsdder. Pi 2. dagen blevjeg lidt vid fordi jeg absolut skulle krydse en
mose fordi jeg si nogle andre gore det. (Det var faktisk ogsi det bedste vejvalg lige
der !)

12



Men foruden at lobeoplevede jeg ogs6 andet ved stanmet, jeg fik hilst p6 folk
somjeg ikke ser si tit hvilketjo ogsi er vigtigt. Jeg fandt indbydelier til andie
stewer, f.eks. "Skotsk 6-dages 2005" (Der kunne jeg godt te.ke mig at deltage !)
Samt_"Dansk 5-dages" i ir som jeg stadig har planer om at deltage i.
. - - 

sl selv omjeg ikke kompi den overste dil afresultatlisten-harjeg haft 3 ind-
holdsrige dag her i Pdsken.

"tH Med O - hilsen Ssren Bertelsen
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Veon. poRTRAT oc DATA pA eeswRELsEsMEDLEMMER

Formand: Jarn F. Andersen (Jonne) 58 ir, har bestridt samtlige
poster i bestyrelsen, undtiaget er kassererposten.

lndmeldt i HTF i foriret 1970. Kom forste gang i bestyrelsen i 1 975.

Alle i familien er medlem af HTF. 3 dstre, 2 svigersonner og 4
barnebarn.

Har desuden varet med i kredsbestyrelsen over 2 omgange, hvor
jeg har bestridt folgende 3 poster: Formand for Teknisk udvalg (love
og regler) kredssekretar (referater) ungdomsudvalgsformand, samt
ungdomsleder for de 13-16 Ar i en 6rrekke.

Udadvendte job: Medlem af "BrugerrAdet" i Lindet statsskovdistrikt siden opstart af
dette, hvor jeg ogs6 er med i "Det digitale brugerrdd", her er det isar brugen af
RgM@ strand vi forsoger at lsse problemer inden disse opstit eller nir de opstdr.
Lindet statsskovdistrikt har onsket, at det er et bredere spektrum, som er "smags-
dommere"! Niels Physant er ogsd med her, valgt af Danmarks ldratsforbund.

Mitfavoritomr6de er korttegning, hvor jeg begyndte i 1975 og harstort set lavet kort-
projekter hvert 5r siden. Undtag el vat 1977 , hvor @sterskoven blev lukket for oriente-
ringslob lige efter jeg havde brugt 1 6r af min fritid pi at tegne denne!

Arbejde: Ansat pi Flyvestration Skrydstrup i knap 40 5r, med militargrad, som flyver-
specialist. Speciale er flybrandstof.

Serlige jobs: Tillidsmand, samt sikkerhedsreprasentant. Er sekreter i tillidsmands-
gruppen og forretningsudvalget. Har varet fagforeningskasserer i 10 6r.

Andre fomojelser: G6r en del p6 jagt, isar om efterAret. Har for ovrigt varet kasserer
i 10 Ar af den jagtforening, som jeg stadig er medlem af i Sommersted.

lngerlise og jeg har ogsd den fornojelse, at spille kort i 2 forskellige kortklubber, hvor
deltagerne ikke har relationer til orienteringsfolket.

Blev i 1992 optaget i Sydjyllands skovkarleklub.

Nastformand og lobstilmelder: Guri Alm, 40 Ar. Har veret
med i HTF's bestyrelse af flere omgange, bl.a. har jeg tidli-
gere stiet for udarbejdelsen af HTF's klubblad.

Jeg startede med at lsbe orienteringslob i ca. 1985. Der larte
jeg Steffen (min mand) at kende. Vi har 2 born: Maja p6 15
6r og Lasse pA 13 ir. Vi lsber orienteringslob alle 4 og er
nasten med til 6bne lsb hver weekend.

Treningslob er vi ikke sA ofte til. Orienteringslob er en livs-
stil for os.

Hvis der er lob bide lordag og sondag, elsker vi at trille til lsb med vores camping-
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vogn.

En del af vores sommerferie foreg6r ogs6 med campingvogn og orienteringslsb. Vi
har bl.a. varet i ltalien og Sydfrankrig. I Ar gAr det til Dansk 5 dages og S-Dagars i

Sverige. Vi prover at kombinere lob og ferie, s6 det ogsd bliver tid til sol og strand.

I orienteringssammenhang er Steffen og jeg ogs6 med som ledere ved Sydkredsens
U1-ungdomskurser/sommerlejr. Det er meget hyggeligt at vere med til og man fA en
masse bekendbkaber med b6de born og voksne pd kryds og fuars af de forskellige
klubber. Det er dejligt, nAr man kommer ud til 6bne lob og der bl.a. st6r en lille fyr pd
10 5r og siger hej og gerne vil fortalle om hvor godt han har lsbet.

Jeg har fuldtidsjob ved Rsdekro kommune i skonomisk afdeling. Med firmaidrat er
jeg med til bowling ca. hver 14. dag. Vi har ogsi en lille kortklub med nogle venner,
som ikke lober orienteringslob, Vi spiller nu og da, som der kan blive tid til. Vi har de
3 v'er: villa, vovse og Volvo (nd, nej det er en Saab), sA ofte kan det godt vare
hektisk at nA alt det man gerne vil.

Kasserer : Else Marie Rasmussen. Som det mdske efterhin-
den er de fleste af klubbens medlemmer bekendt, har jeg med
virkning fra 1. marts i Ar pAtaget mig hvervet som HTF's kasse-
rer.

Egentlig var det min mand Kaj Ove, der blev spurgt, om han
ikke kunne tenke sig jobbet igen, da Bendt Bossen stod i en
situation, hvor han snarest muligt onskede en aflsser. Da Kaj
Ove i forvejen har 2 forskellige kassererjobs og diverse andre
jobs i forbindelse med de 2-3 andre sporbgrene, som han dyr-

ker, blev jeg af ham spurgt, om det ikke var noget for mig. Mit umiddelbare svar pd
dette var, at det kunne jeg vel let klare. Jeg var mere fuivlende, om klubben kunne
bruge en kasserer, der ikke havde deltaget aktivt i lob i mange Ar og nok heller ikke
kommer serligt meget til det igen. Men formanden forsikrede mig om, at det skulle
jeg ikke tanke p6, da man ogsi tidligere havde haft en kasserer, der aldrig havde
varet ude at lobe i skoven, men havde v@ret en sardeles god kasserer for klubben.

Men jeg m6 indrsmme efter at vere kommet i gang med kassererjobbet, at der er
noget mere at se til, end jeg havde regnet med. Det siger sig selv, at i og med jeg ikke
har fulgt med i, hvad der er sket inden for O-sporten de sidste mange 6r og ej heller
har deltaget i klubbens arrangementer, er der mange nye ting at satte sig ind i.

Min regnskabsmassige baggrund, mener jeg, fejler ikke noget, da jeg i godt 30 6r har
varet beskaftiget med regnskab og okonomi. De sidste 22 Ar hos CampJet ApS i

Arnum.

HTF's regnskab bliver nu fort via "Foreningspakken", hvilket er en internetbaseret
losning tilforeningers administration af regnskab, kontingentopkravning samt medlem-
styring, udbudt af DIF og DGl. Der er mange fordele ved denne interneflosning, men
6n af de mest indlysende er, at det er meget nemt at skifte kasserer. En ny kasserer
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skal blot have en adgangskode til "Foreningspakken', s6 er han/hun i gang. Da jeg

overtog jobbet blev der fra min side pr@ciseret, at jeg kke regnede med at varetage

dette job i flere drtier, men hojst et ir eller to. Si skulle der vrere nogen blandt HTF's

medlemmer, der snsker at overtiage posten, s6 kom enddig ud af busken. Jeg skal

nok hjelpe med at komme godt i gang.

Men indtil videre er det mig I skal henvende Jer til, hvis der skulle v@re sporgsm6l

angAende medlemsregnskab og okonomi i HTF.

Traningsudvalg: Yvonne Jerichow Gregersen. Mit job i

traningsudvalget er at sorge for, at der er banelagger til alle
planlagte treningslob, og sorge for skovtilladelser, samt plan-

lagning af terminslister to gange irligt i samarbejde med de

andre Sonderjyske klubber.

lndmeldt i HTF i januar 1992, men for den tid har jeg varet
medlem af Aaig i sidste halvdel af halvfierdserne samt lobet o-
lsb i forsvaret.

Jeg er gift med Werner der kun lober olsb til divisions match'

sammen har vi to piger Tina og Mette, der begge har lsbet o-lob, men det bliver ikke

til si meget mere.

I klubben har jeg varet banelegger til Vikingedysten flere gange samt til et enkelt

Sonderjysk mesterskab.

Arbejde: Jeg arbejder som padagog p6 Odinsgird i Vojens. odinsgard er en institu-

tion for voksne psykisk fysisk udviklingshemmede.

Andre fritids interesser: Er medlem af Sct. Georgs gildet iVojens, er hjelper i Vojens

ishockey klubs bingoafdeling samt forsoger at folge alle elite seriens hjemmekampe

fra min faste plads i skojtehallen.

Er medlem af en bowling klub hvor vi spiller Bowling en gang om mineden p6 hygge

plan.

Herudover modes Werner og jeg fast sammen med to venne-par ca. en gang om

m6neden for at spille kort, det har vi gjort nu i over tyve ir, det bliver dog ikke til si
meget kort spil lengere, sA hygger vi os og tager p6 weekend ophold sammen.

Kommunikationsudvalg: lnge S. Grarup. Har de sidste par 6r stiet for vores klub-

blad. Fsrst lavede jeg klubbladet sammen med Guri Alm og Karsten Jshnk. Derefter

sammen med Soren Kjar og Karsten Jshnk.

Normalt lober jeg kun treningslob, men nogle gange kan jeg ogsi overtales til andre

lob. Nir jeg er til treningslob, sd har jeg som regel mine to bsrn, Charlotte og Mark,

med, si vi sammen kan f6 lidt motion.

Jeg fik interessen for o-sporten via mit arbejde, som telegrafsoldat i tsnder. Nu arbej-

der jeg hos sanist6l A,/s i Haderslev som intern salger. Jeg har dog ikke kunne

slippe det at vere soldat, sa jeg er i hjemmevarnet nu. Jeg spiller ogs6 fodbold. SA

alt det jeg lavede og fik penge for for, det laver jeg nu i min fritid.
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Ungdomsudvalg: Jette Honor6 Jensen. Jeg er 42 6r og over-
tog ungdomsudvalget ca. 61 2000 efter Niels Physant. Det kom
sig nok af , at Daniel startede pd U1-kurserne og vi derfor blev
en del af foraldre gruppen omkring sydkredsens unge.

Siden har HTF som bekendt arrangeret KUM( i 2002)- D6r var vi
ogs6 med.

N6r jeg skriver Vl, mener jeg iser Jens Peder, som hjalper mig
istort og smdt; men ogsA Daniel 14 Ar og Marie 11 Ar, som jo gor
at vi har foling med b6de U 1 og U2. I 2OO2 lik vi Louis, nu 1/z Ar

og lur mig om han ikke ogs6 kommer til at lsbe O-lob engang.

Jeg kom ind i orienteringssporten via Forsvaret, idet jeg i 1987/88 arbejdede som
tandlege pd Sergentskolen iSsnderborg. Her blev jeg kererste med Jens Peder og
de fsrste 6r var vi medlem af S.O.K ( Sonderborg Orienteringsklub). Gennem For-
svaret har jeg deltaget i Feltsports- og Terremsportskonkurrencer med lident glor-
v@rdige resultater , men med mange gode oplevelser til folge.Bl.a. en tur til Norge og
en anden til Svinklov Badehotel.

Arbejde: Tandlage ( nu civil) i Gram og patienterne er bide born og voksen. Tand-
lage har jeg varet i nu snart 17 Ar og har lsbet orienteringslob lige sd lenge.

Andre fornojelser: Min familie. Ferier med venner, mand og bsrn, helst ved vandet
og allerhelst i Norge.Slegtsforskning.At se p6 eller folge mine barn og forhibenflig
give dem og andre nogle gode oplevelser. Tegne, skrive.
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Tidspunkt

TncuncsLoB

Skov Madested Arr.

Ons 1205 18:30 Jels Skovene Voldstedet

Ons 1205 18:30 Hjelm Skov P-Enemarksvej, atn. Tondervej Aaig

Ons 26105 18:30 Pamhule indk. Marstrup

Ons 26105 18:30 Blommeskobbel Fynshav-Mommarkvej SOK

Ons 2/06 18:30 Revso indk. RevsogArd

Ons 2/06 18:30 Ronshoved P midt i skoven, afin. pA A8 SOK

Ons 9/06 18:30 Vesterskoven P-Thomashus

Ons 9/06 18:30 Froslevlejren P nord for lejren Aaig

Ons 16/06 18:30 Lindet afm. Arnum-Anildvej

Ons 16/06 18:30 Kelstrup Plantage afm. Honsnapvej SOK

Ons 30/06 18:30 Aabenraa Norreskov Hoje Kolstrup Skole Aaig

Ons 7/07 18:30 Grdsten P-Margrethesa, afm. Felstedvej SOK

Ons 14107 18:30 Pamhule P-Christiansdal

Ons 21107 18:30 SogArd P-Msdestedbro, afm. lejren Aaig

Ons 28107 18:30 Vesterskoven Skydebanen

Ons 28/07 18:30 Als Nsneskov Skovkroen, ved stranden SOK

Er du i tvivl om startstedet, sA kan du se en del af startstederne pA www htf dk under
Traningslob. Et lidt eldre oversigtskort kan fAs ved henvendelse til TRU-formanden
Yvonne Gregersen pA tlf. 74il 2003. Oversigtskortene ligger ogs6 i treningskassen,
som er med ved alle HTF's treningslob.
AalG har et tilsvarende oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen pA tlf'
7469 4576.

Kortoris:
Kr. 10 for alle kort. Priserne er inklusiv en plasticpose. Det er stadig en god ide at
tegne abonnement p6 kort til traningslob for resten af aret for 100 kr.

Posterne bliver inddraget 2 timer efter fsrste start.

Brikker oq komoas:
Alle HTF's treningslob er brikkelsb. Det er frivilligt om man vil deltage i dette. I

kiosken ved treningslobene selger og lejer Eva Christensen bSde brikker og kompas
ud.
Brikker kan lejes for 5 kr., men man mA gerne bruge sin egen. Nye emitbrikker kan

kobes 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 kobe et kompas, koster det 120 kr

I
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Dato

TERMrNsLrsrE

Type Kl. Sted Arrangar
N

Bemarkn.

Mai:
Lsr 01. SM-individuelt 10.00 Frsslev
01 .- 02. 3 etapersprintlob 12.00 Lribeck

Son 02. Skovens dag 10.00 Hsnning, brandbalte
nord for heden

Juni:
Tirs 01. Havbundslobet 18.00
Ssn 06. Vejlestafet 10.00
Son 13. Caf6 Noir stafet 10.30
Uge 26 Sommerlejr Ulijunior
Uge 27 Sommerlejr U2

Juli:
Fre 02. Fortrening
Lsr 03. Vikingedysten 14.00
Son 04. Vikingedysten 10.00
10.-17. Dansk S-dages

Ungdomshojskolen
Hojen
Marielund
Sverige/Polen
Norge

Revsg
Stensbak Nord
Haderslev Vestersk
Sjelland

AalG 1. afd. kl.

Ltibecker T Jagtstart pi
3. etape

Bl.a. HTF m. "Rod h6nd"

Vester Vedsted
SNAB
Kolding OK
Sydkredsen
Sydkredsen

HTF
HTF
HTF
EM-klubberne Ktubtur

Ssn02. Guden6dysten 10.00 SilkeborgVesterskovSilkeborg
Lsr 08. Voksentraf 09.30 OO's klubhus Odense OK
Lsr 08. KUM Jegersborg Hegn Ssllersd OK
Son 09. KUM Folehave Sollerod OK
Man 10. Hedring medalje-

tagere 2003 16.45 Haderslev RAdhus Haderslev kommune
Lar 15. Jubilaumslob Nsrreskoven SNAB
Ssn 16. (som et b-lob) 09.30 Forst Salem LBV Phonix Ltjbeck
Tors2O. Gransedysten 10.00 Aabenraa Norreskov AalG 2.afd.kl.
Ssn 23. SM-stafet 10.00 LindeVHonning HTF
Fre 28. Biathlon sprint 16.30 Tsrning Molle HTF og HAGI

19



I

!

-1.1.,11'rin i1:

=!rr!trl1i. 
ld{ets Fo}bilrd

ains!. t:ltDEliisdli I lrllrltril
tlsftk Allcrl l::.rhrnr1

J:. !t(-Flnli Allrlri lo*1!trd
lla$k Li.1ru!$ik d' lirrllfbn*ingu-r

Klasser:

54, D55-

Pointberegning:

Tilmelding:

Starttider:

i,1l-{llinr rf:
nLl Stfid*r r-lhsd
Drrili Ori.!tu-in!$ ] o$lurd
l)rns[ Vollr]br ll ] orhrrnd

s!d i,!rlL Vo 11i!'hall-.[i]eds
LIB:si: I diitlr lol f oi!':md

AAE:hIRA.A :NF*MT$- SG GYMI{AS::1{FORE#!ryG
ORI ENTERINGSAFDELINGEN

lndbvdelse til den 30. Gransedvst Kdsti Himmelfartsdao torsdao den 20. Mai 2004.

LobsomrAde: Aabenraa Nsneskov.

Kort: Tegnet 2004, 1 :10.000, akvidistance 5 m. Off€et tryk.

Tenen: Kuperet lovskov med megen underbe\oksning.

Forste start Kl. 10.00.

Poststempling: Kontrolkort.

Msdested: Hoje Kolstrup Skole, der omfatter stevnecenter og st@vneplads'
Lsbere der kommer rned motorvej E45 drejer fra ved afkorsel
nummer 70 og korer mod Aabenraa. Herfra er der skiltet til skolen.

Afstande: Parkering ved skolen. Fra parkering til start max' 500 m.

MAI ved skolen.

Bane 1: Ca. 8 km sv@r
Bane 2: Ca. 6,5 km svar
Bane 3: Ca. 5 km sver
Bane 4: Ca.4 km svar
Bane 5: Ca. 3,5 km mellemsvar

Bane 6: Ca. 3 km let

H21
H17-20,H3544
H45-54, D17-20, D21
D35-44, H55-64, H65-
D13-16, H13-16, D45-

D-12, H-12

Pr@mier: Der er premier til alle klassevindere i Gransedysten.
Gr@nsepokalen (vandrepokal) til bedste klub fra bedste land'
Til alle deltiagere er der efter lsbet kaffefte/sodavand og wienerbrod

D21 og{21i 6-54-3-2-1 point (3 lobere pr. land)
@vrige klassec 4-3-2-1 Winrl(2lobere pr. land)

Klubvis senest 13. Maj til:
Guri Alm Tlf. 7469 4663 eller e-mail: oma@roedekro.dk
Eftertilmelding indtil tirsdag 18. Maj kl. 18.00.

Kan ses pe hiemmesiden: forening.bynet.dUaabenraa/aabenraaok
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Sydostjyskkredsmesterskab & Newline CUP
Biathlon Orientering

Fredag der 28. maj 20O4

Indbydelse
Dato & sted

Fredag den 28. maj 2004 ved Tsming Molle.

Arrangor
Haderslev Gamisonsidratsforening (HAGI) & Haderslev orienteringslJub (HTF OK).

Kolkurrencer & klasser
Abne Sydostjyske kredsmesterskaber i kortdistance (kort).
Kortdistance: D21A & H21A Newline Cup, II20, D21B, II2IB, H35, H45, H55, Intro I & II
K/asserne kan sammenlegges ved for fd tilmeldinger.

Tentativ tidsplan
Kl. 1630 - Stevnekontor Abner, afhentning afklubposer.
Kl. 1 700 - 1 755 lndskydning (papskiver).
Kl. 1800 - 181 5 Velkomst & instruktion kortdistance.
Kl. 1830 - 2100 Kortdistance, 3. afdeling Newline Cup 2004.
Hereft er samlet pr.em ieoverrakkelse.

Stevnekontor
Pi strevnepladsen ved Torning Molle.
Afmerkning fra Motorvej E 45, afkorsel 68 Vojens.

Kort & terrren
Torning Molle 2004, 1:10.000, ekv. 5,0 m.
Den vestlige del af Pamhule skov.

Kortdistance
Rekkefolge: orienteringslob - liggende skydning - orienteringslob - stflende skydning.
Langde o.lob: 1,0 -2,5 km pr. slojfe. 5 skud/S mAl pr. skydning.
Ved manglende traf lsbes strafrunde(r) e 40-45 sek- Startinterval 1 min.
Samlet vindertid i alle klasser er 25-30 min. Alle gennemforer olob i samme
rakkefolge.

Skydning
Kun salongevrer kaliber 2215.6 mm mfl anvendes. Indskydning pi papskiver, konkurrence pi
Kurvinen (skiskydningsskiver). Deltagere skal selv medbringe ammunition.
lntro I skyder i kortdistance begge skydninger pe "stort" m6l. lntro ll skyder begge
skydninger liggende & pA "stort" mAl. lntro-klasserne har beqrenset muliohed for
l6n af qevar, anqiv behov ved tilmeldinq.



(-

Elektronisk Kvittering & Tidtagning (EKT)
EMIT anvendes.

Pramier
I D21A & H21A kortdistance udstedes gavebeviser jf, Bestemmelser for Newline CUP.
I wrige klasser pramier efter antal deltagere.

Tilmelding
Sendes til Guri Alrn, emailadresse: gnna@roedekro.dk, telefonnr. T4 69 46 63. Ingen
eftertilrnelding,

Instrlktion & stadlister
Slutinstruktion & startlister kan ses fra ca. onsdag den 26. maj 2004 pi www.biathlon.dk

Organi$ation
Stevneleder: Mona Rasmussen, HAGVHTF.
Stavnekontrol: Hans Frederiksen, Feltsportsudvalget.
Skydeledere: Christian Busch HAGI Beregning: Peter Berg HTF
Banelagger: Jens PederJensen HAGI/HTF. Banekontrol: Tobias Tesch
HAGI.
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HTF ONSKER NEDENSTAENDE MEDLEMMER

M 
MED DEN RuNDE FoDsELSDAG.

")'llllllll :"*",n:'::ff;i:::::

HJERTELIG TILLYKKE

(beklager meget skrivefejlen fra sidste nr.)

Per F. Henriksen. Han bliver 60 €rr d.15 maj. R
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Skovens dag

Sondag den 2. maj afholdes "Skovens dag" i Lindet, Honning
og Lourup frakl. 10.00 til 16.00.

Der kan kores i biler rundt i plantagerne.

Vi- HTF bliver placeret i Honning ved brandbelte nord for heden.

Der bliver lavet en bornebane - Rsd hAnd.

q

SM-individuelt
AAIG ORIENTBRINGSAFDELING

Indbyder til SM-individuelt i Frsslev lofiag d. l. maj 2004

Modested: Nord for Froslevlejren.

Stevneplads: Ved P-plads nord for lejren (Carsten Thomsens plads).

Start: Fsrste start klokken 13.30. Sydlredsens startprocedue med fremkatd 4 minutter
fsr start benyttes.

Baner-klasser: Bane Klasser
l: Ca. 9 kn sver ll2l
2: Ca. Tkmsver H|7-20,IR544
3: Ca. 5,5 kn sver H45-54,D17-20,D2I
4: Ca. 4,5 km svan D35-44, H55-64, H65-
5: Ca. 4 hnmellemsvar Dl3-16, H13-16, D45-54, D55-
6: Ca. 3 km let D-12,H-12

Kort og terren: FROSLEV, l:10000, revideret 2000, akvidistance 2,5 m.
Plantage med et veludviklet stibillede, med mange indlandsklitter og med
vekslende tetheder samt med Abne grres- og lyngbevoksede klitomrider. Hurtigt
gennemlobelig. Skoven er kun i mindre grad berort af orkanen i I 999. I skoven
forekommer militrere anleg (bunkers), der ikke er indtegnet pe bbskortet.

Premier: Til de sonderjyske mestre i hver klasse uddeles medaljer.

Tilmelding: Senest den 25. april til Guri Alm, emailadresse: ema@roedeko.dk eller pi
telefon:74 69 46 63.

Eftertilmelding: Til og med torsdagden29. april kl. I8.
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Hvonron sKAL DET vaRE sAoml?
Er divisionsturneringen blevet en individueldisciplin frem for en holddisciplin indenfor
orienteringssporten. Allerede ibussen p6 vej mod Brendeskov ved det seneste
divisionslsb fik vi at vide at HTF ikke kunne vinde dagens match fordi vi ikke havde de
bedste lsbere med pd Bane 1. Til gengeld havde vi gode chancer til eftersommerens
match da de der var forhindret plus tilgang ville styrke holdet, derfor gjaldt det bare
om at minimere nederlaget denne skrekkelige vindbleste og regnfulde sondag i det
sydfynske. Hvorfor skal det vere sddan, hvorfor ikke glade sig over at selv med
fravar af de bedste lsbere har klubben bredde til at stille med lsbere nok til at kunne
hente de point der fordeles p6 banen, i det her tilfalde Bane 1. Vi der lsb Bane 1 den
sondag i Brendeskov ved udemerket at HTF har lobere der er hurtigere end os,
men vi 'tjente' trods alt 37 lobspoint og det er da ogs6 verd at tage med.
I 1995 var situationen den samme, vi skulle til Jordrup for at lobe men havde,tiabt,
matchen allerede inden vi lob i skoven, igen fordi de bedste Bane 1 Isbere ikke kunne
vere med. Vores dengang sikre kort, nogle sterke ungdomslobere, var i stedet til-
meldt en strafet i sverige, da man sd det for umuligt at hente odense's forspring fra
for6rets match. Heldigvis gik det meget anderledes, vi de nestbedste lsbere formd-
ede at hente de point der skulle til og HTF kom i Divisionsfinalen. I finalen kunne
klubben atter r6de over de starke ungdomslsbere, som kunne vere med til at lsbe
Danmarksmesterskabet hjem det 6r.
Derfor skal man glede sig over det man har, frem for at begrade det man ikke har.

Lars Thestrup
En Bane 1-laber

ggl monfefffigr ffff
Ternrcruder * Wndusr sg dgre
fsslenrigs*epgsyer
F* kl*r bcsked
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Glenare sAGER.

Efter julelobet i Torning blev der efterladt et par snavsede o-sko. Jeg har vasket dem,

og det viser sig at vare et par pene gul-sorte Silva ca. str- 38-39.

Efter Pdskelsbets tredie etape 10 april 04 blev der iHTF-teltet efterladt en lysebl|

"Five Seasons" jakke. Den trenger til at blive vasket, men det m6 ejeren gerne selv

gqte.

Ejerene mA meget gerne give sig til kende, da jeg vil godt af med dem.

Henvendelse : Jorgen Thingvad, tlf.nr. 74 54 38 93, eller e-mail:

thingvad@webspeed.dk

ffi
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Referat fra Generalforsamlingen 2l febraar 2004

Som noget nyt staftede erets generalforsamling med en fellesspisning.
Der var 26 fiemmodte til felresspisningen og ille blev til geneialfon-amlingen.
Under spisningen var der folgende pukter:

o Velkomst ved formanden J.F. Andersen
o Olav Finnemam, mangeArig leder af Jels Vikingespil blev mindet.o Alle klubmestre og danske mestre blev hyldet.
. Maja V. J. fik prisen som Arets HTF ungdomslober.
o Kort opdateret i 2003 blev fremlagt p6 bordene.

Generalforsamlingen:

Punkt 1.
o Valg af dirigent. Ove Brix
o Ste.mmeoptrellere. Vemer Gregenen og peter Sibelius.

Punkt 2. Formandens beretning.
HTF har snsket at fe det tidligerc skydebanehus i Vesterskoven som klubhus og onsket er indsendttil Hadenlev Kommune i forbindelse med deres oplaeg om idraetspolitik.
vikingedysten bliver pdlagt div. Afgifter, som viliosL hver enkelt lsber 75 kr., dette i
sammenheng med at det er svert at fii medhjelpere til de tunge poster gjorde, at Formanden
sgutetg penelalfonamlingen, o,m vikingedysten overhovedet ikulle roriiaettei oet var aer oog
alrnindelig enighed on1 blot vil den genopsii som et to_dagss arrangement.
Formanden opfordrede til at alle medlemmer fremover bru-ger bestlielsen ved evt. problemer i
stedet for at lsbe andre steder hen til skade for klubinAen i-Hff.
Tilslut priste Jom Andersen den fremgang klubben har haft pi forgende omrdder:. Storste medlemsfremgang siden 1995

o Vi kom i landsfinalen for klubhold
. Roms-kortet er nomineret blandt de 9 bedste kort i Danmarko Vi er kommet i TOP-TI over r4edaljefordeling
o Der er rigtig stor aktivitet ved de allerfleste treningslob.o vi er kun 25 medlemmer mindre end eliteklubbeme pAN og FARUM., men i vores klub

,- _ skulle der gerne vere plads til b6de bredde og elite.
Udvalgsberetnilgerne flnge d9t i..KtyblJad ml irfang2}oa fremragte og der var ikke mange
kommentarer til disse, hverken fra "salen" eller fra u-<lvaigsforkvinderi". o"o! -"0 e, *itug"rr",
nemlig vedr. treningslob, hvor verner Gregenen p6 yvoimes vegne fremfoJe, at det stadig er forsvart at finde nogen til at lave traningslob. Kommentarer vedr. tieningsrob: rr., una"r-**
kommentamrnde.
Kommentarrunde styret af ove Brix: Det blev til i a)t 24 indlfijg, s6 debatlysten var stor rigesom

Fsnt'e emne: K9!hu1 Mange grk indfor huset ved skydebanen i vesteskovur og Henry Jacobsen
mente endda at skivedepotet er det bedst egnede til formalet. Andre pipegede x'a"riii iin
adgang til vand og_toilet og hvis det skal vere rigtig luksuriost ogsd adgang til bad. Stedet og skove
er velegnet til ungdomstrening og depotsted.

L
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. N€este emre blev fremlagt af et af de nye medleni,rner, Peter Sibelius. HTF bsr vere mere
synlig med foldere pAbibliotekeme og pe skoleme i HTF's omrAde. Let at finde i
telefonbogen, fomyet hjemmeside, opslag eller plakat pe gymnasiet, seminariet i Haderslev.
pA kasemen, sygehuset, FSN SKP. Vojens bys hjemmeside og ligesAdan med Gram og
Hadenlev.

r Indleg vedr. elektronisk materiel: Vi bsr have en fortegnelse over elektronisk materiel, hvad
vi har og hvem, der er ansvarlig for de forskellige dele, sAdan at det er let for andre end
inderkredsen at finde rundt i dette f.eks. O-cad til treningslob, pc'ere, printere,
digitalkamera. Licenser. Steffen Alm fremforte at tingene bsr M,€RKES. Fortegnelsen skal
legges ud pA HTF's hjemmeside. Forsarnlingen snskede desuden en manual forbrug afde
forskellige ting og en ansvarshavende, man kan henvende sig til og fAr mere vejledning.
Vagn Hansenber sporges vedr. mrerkning. Printeroperator udpeges.

o Neste debatemne. Vikingedysten.
o Jom Andersen kom med et forslag om omlegning til todages lob uden kortdistancen

fiedag aften.
o Generalforsamlingen udtrykte alm. enighed bm at de ekstra afgifter ikke holder folk

vek og diskuGrede i owigt hvorfor folk kommer til et lsb som Vikingedysten. Vi
blev enige om at vi faktisk st6r med et godt produkt, der sagtens kan tAle en.afgift pA

50-75 l<r. Tilslutning til to dages venionen.
o Der skal evt. nedsettes en tenketank, der kan tenke Vikingedysten op i stone skala,

med flere deltagere og i stsrre skove.
o Terminslisten for 2005 planlegges i forAret 2004.
r Kommentarertil udvalgsberetningeme. Traningslob.

o En opfordring fra Thingvad til at ftl det lidt sjovere ved hrningslob og prove natlob.
o Steffen Alm: hvem laver vi treningslob for?
o Steffen savner variation ved treningslsbene.
o Banekeggerteam- et udvalg, der kunne forbedre treningslobene med bl.a.

momentbaner og som banelreggere med mindre erfaring eller manglende ideer kunne
hente hjelp hos. Banelegger og korttegnere skal kommunikere mere sammen, da
den nye teknik gor det muligt at opdatere kortene straks uden ansogning hos DOF.

. Drejebog 6 la KOK settes pA hjemmesiden v. Michael og fiis fra Yvonne.
r Terminslistelob vil stadig blive lobet pA off set kort.

Punkt 3. Foreleggelse afdet reviderede regnskab.
I fiavaer af Bendt Bossen fremlagde Jorgen Thingvad det reviderede regnskab.
Arrangementsmateriel er alt sammen blevet nedskrevet som henstillet ved sidste ers (er 2003)
generalforsamling. Ved indkob fremover nedskrives materiellet straks til 0 kr.
Det bliver nsdvendigt med materielliste .

Regnskabet godkendt.

Punkt 4. Budget for det kommende flr.
Budget for kommende 6r blev vedtaget og herunder kontingentfastsettelse:

Familie 500 l<r.

Seniorer 300 l<r.

Jrmiorer 200 l<r.

Passive 100 l<r.

Punkt 5. Indkomne forslag.
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lngen

Punkt 6. Valg afbestyrelse.
Fg_rmanden Jorn Andersen p6 varg- modtog genvalg, men bad os tenke fremad og haber pa den
sidste periode.
Ungdomsudvalget Jette Honore Jensen - fortsatter 2 hr mere.
Kommunikationsudvalget Inge Grarup - fofs@tter 2 6r mere.

Punkt 7. Valg afrevisorer.
Henry Jacobsen modtog genvalg
Jorgen Thingvad modtog genvalg.

Punkt 8. Valg afrevisorsuppleant.
O.K. Frederiksen genvalgt med applaus.

Punkt 9. Eventuelt.
skift afkasserer. Formanden snskede bestyrelsens forslag til kassererskift konfinneret.
Else Marie Rasmussen valgt med applaus. Hun efterfolger Bendt Bossen. Dette sker fra I
weekend i marts.
Efterfolgende blev Jens Peder Jensen k6ret som arets HTF'er og modtog den tilhorende
vandrepokal, isrer for mange timer lagt i Rsms kortet 2003.
Afsluttende bemerkninger: Tenketant
Nl medlem snskede fast kontakt person
Neste ir mi vi have fellesspisning igen, aldrig er si mange modt op!

a

a

a

Referent

Jette Honor6 Jensen

f)en ka'
vi Ii' .."

I.
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Ssren Berthelsen som vandt et Arskort til traningslob.
Jens P. Jensen som vandt en aske chokolade.

Tillykke til de to vindere.

Tak til Steffen Alm,
som lavede Kryds og tv&rsen.

Steffen og Mikkel ved C-lobet i AIs
Ngneskov.

UoracelsE TrL KneosuncDoMsMATcH !

lkke mindre end 10 unge HTFere er blevet udtaget til den Arlige Kredsungdoms-
match, som i Ar foregir den 8-9 maj ved Ssllerod pi Sjelland. Det er det stsrste
antal ungdomslobere har f6et udtaget de sidste 10 6r!

De udtagne er folgende: Anne B. Bertelsen, Marie H. Jensen, Maja V. Jorgensen,
Maja Alm, Maja B. Nielsen, Mette Gregersen, Lasse Alm, Daniel H. Jensen, Ras-
mus Andreasen oq Mikkel S. Andersen.



Mona Rasmussen fik Sydkredsens hedersbevisning Bennikefadet for sin
store indsats, forst og fremmest for biathlonlandsholdet.

f,
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Arrangor

Stavneplads

Parkering

Kort

Baner

Hold

Start

Tidtagning

Bad

Pramier

Tilmelding

Stavneledelse

bane I
bane 2a

bane 3b og 4
bane 6

taller 3 point
taller 2 point

M STAFET 20
SONDAG 23 MAJ

HTF indbyder hermed til Sonderiysk Mesterskab i

Stafetorientering i Lindet skov.

Afmarkning fra Arrild - Arnumvejen i ostsiden af skoren ud for
Allerupvej.

Kantparkering pA skowej.

Lindet I :1 0.000, nyrevideret 2004

Banelca.5km
Bane 2 ca. 3 km (let) (skygning er tilladt)
Bane 3 ca.6 km

Hvert stafethold bestir af tre lobere. Sammensatningen kan
foretages frit efter et pointsystem, hvor holdets samlede point
maksimalt mAvane 12.

Pointberegning foretages ud fra de baner, som den enkelte lsber
stiller op til i divisionsturneringen.

taller 6 point
taller 5 point

bane 2b, 3a og 5 taller 4 point

bane 7a, 7b og 8 taller 1 point

Samlet start k1.1000 for alle forsteholdsloberne.

Elektronisk tidtagning med Emit-s),stem.

lngen.

Der er pramie til bedste hold.

Klubvis tilmelding senest 15 maj 04 til Guri Am
E.mail: gma@roedekro.dk (tlf. 74 69 46 63).
Startafgiften betaler HTF iflg. HTF's tilskudsregler til stafetlob.

Stavneleder Jsrgen Thingvad (tlf. 74 54 38 93)
E-mail: thingvad@webspeed.dk
Banelegger Soren Bertelsen
Banekontrol Vibeke Moller
Tidtagning Peter Berg
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ResulrarrAvLE

15 HTF'ere til Langdistancelob iVrogum!

I sondags (dagen efter Gen. F.) tog 15 HTF'ere til langdistancelob i Vrogum klit-
plantage og det blev til mange flotte placeringer iblandt de 150 deltagere.

Pd 10 km vandt Peter Sebelius, som var bemarkelsesverdig, idet Peter kun har
varet medlem af HTF i Tz Ar og blev sdledes hans forste sejr i orienteringslob!
Daniel H. Jensen blev p6 10 km nr. 5, og Maja Alm lige efter som nr. 7 og bedste pigel
PA 12 km blev Finn Jorgensen nr. 2 og Hans Nielsen nr. 9.
P6 16 km blev Steffen Alm nr. 4, Ame Bertelsen nr. 7 og Jens Jsm Andersen nr. 9.

Flofte resultater til HTF ved Nordjysk 2-dages d. 14 marts!

Der blev.opn6et mange flotte resultater af de 16 HTF'ere, som deltog i Nordjysk 2-
dages iAtbek og Tversted i Nordjylland, som havde samlet ikke mindre end 2OOO O-
lobere, iser fra Norge og Sverige.

lser HTF's ungdomslobere gjorde det rigtig flot, men ogsd Mona L. Rasmussen i

klassen D-45-49 Ar.
Ved lordagens lsb var HTF's placeringer folgende:
Maja Alm nr. 1 i D-15-16-A.
Daniel H. Jensen nr. 2 i H-13-14-A.
Mona L. Rasmussen nr. 2 i D4549-A.
Mikkel Jespersen nr. 8 i H-10.
Guri Alm nr. 8 i D-40-44-A.
Stefien Alm nr. 9 i H-45-49-A.
Hans Nielsen nr-10 i H-60-64-A, Carsten
Quist nr. '11 isamme klasse.
Tina O. Haarup nr. 11 iD-21-34-A.
LasseAlm nr. 11 iH-'13-14-4.

Ved sondagens lsb var HTF's placeringer
folgende:
Maja Alm nr. 'l i D-15-16-A.
Daniel H. Jensen nr. 1 i H-13-14-4.
Mona L. Rasmussen nr. 3 i D4549-A.
Tina O. Haarup nr. 6 iD-21-34-A.
Hans Nielsen nr. 10 i H-60-64-A.
Mikkel Jespersen nr. 1'1 i H-10.
Maja V. Jorgensen nr. 15 iD-13-14-4.

o
o
a
o
O

o

o
o
a

oa
PROV

KONTAKTLINSER

GRATIS

PR.oFtrvoPilK
gF for den du er

a
o
o
a
o
o
o
o
o
o

Cqrrum V6brsod6 I 650O Voims. Tlf. 74 54 15 5l
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OK-HTF, Haderslev blev nr. 2itarste division 21 marts!

I et vejr, som mest indbsd til indendors sysler, kampede HTF i dag en sej kamp i

Brandeskov ved Svendborg om at komme bedst fra strart i fsrste division, og det gik

nogenlunde som ventet.
Vi ilog F6borg med 100-74 og Esbjerg med 96-74, men vi mette se os slaet af Odense

meO iOZ-ZS. Her var det isai HTFs 3 afbud pa bane 'l , som blev udslagsgivende for

resultatet, men ogsa 3 andre vitale afbud var med til, at odense rendte med sejren'

Det er jo ikke til it holde for sygdom og skader, hvor det fordrer en bredere trup at

tiage fra.
eJOlerg endte helt uden point og de var i Landsfinalen for 3 6r siden!

Men eiiers kan vi glede os over, at samtlige kom til start og kun 3 udgik i det forfar-

delige vejr.

Der er returopgor den 29 august i den nySbnede B-skov Jorgensgard ved Abenr6 og

s6 m6 vi h6be, at vi til den tid kan stille i starkeste opstilling, s6ledes det igen er HTF,

som kommer til Landsfinalen for klubhold, som sidste 6r, men det bliver svert!

HTF stillede med 5'1 lobere og folgende tallede til holdet:

Frederik Schistz, peter Sebeiius, Jens Jsrn Andersen, Lars J. Thestrup, Mikkel S.

Andersen, steffenAlm (nr. 1), Jens PederJensen, Finn JOrgensen, ssren Dall, Mona

L. Rasmussen, Guri Alm, Maja B. Nielsen, Carsten Quist Jorgensen, Erland Skot,

MajaAlm,(nr.1)LiseNielsen,solveigB'Nielsen,OveKajFrederiksen'HaagenE'
Larsen, Daniel H. Jensen (nr. 1), Eddie Romanow Hansen, Niels Thingvad, Lasse

Alm, Mette Gregersen, lnge Grarup, Maja V' Jorgensen, Jorgen Rasmussen' Freja

Andersen, Anne B. BerteGen, lngelise Baden, Marie H. Jensen, Ronnie Romanow

Hansen, Marie B. Bertelsen og Mikkel Jespersen'

Fine resultater d.20 marts i Hesbjerg!

HTF havde ogsA 14 lgbere til strart i 96r i Hesbjerg Ved odense, hvor de 5 opnaede

flotte placeringer: 250 lobere deltog.

Steffen Alm blev nr. 4 P6 bane 't .

Daniel H. Jensen blev ogsi her nr. 1 pd bane 5'

Tanja Prokhorova, blev nr. 5 p6 bane 6.

Anne B. Bertelsen blev nr. 2 pA bane 7.

Marie B. Bertelsen blev nr. 2 pA bane 8.

Flotte pigeresultater til HTF d' 27 marts!

oK- HTF havde blot 3 piger til start i det store "SRING-CUP" stevne i Nordsjalland'

som havde samlet merJend 2500 lsbere, isar fra de nordiske lande, men ogsi

mange fra ostlandene.
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Mona L. Rasmussen vandt natlsbet fredag aften i Nyrup Hegn i klassen D-454g 6r
og blev nr. 3 i 96r i den klassiske distance, som foregik i Rude skov.

Ved den klassiske distance i 96r i Rude skov rog HTF's stortalent Maja Alm helt til
tops i klassen D-15-16-4, hvor hun lsb de 4,7 km med 't6 poster p6 31.i8, hvilket var
hele 2 min. til den nestbedste svensker. Den nastbedste dansker blev nr. 9 i denne
klasse, hvor der var over 80 deltagere.

Skartorsdag Piskelsb.

De 40 HTF'ere, som er med i6rets "p6skelsb" ved Billund kom rigtig godt fra start ved
1 etape i Gyftegaard Plantage i dag.
lkke mindre end 5 HTF'ere besatte forstepladsen. Det var de 3 x Maja, samt Hans
Nielsen og Finn Jorgensen.
MajaAlm blev nr. 1 I D-15-16-4, Maja v. Jorgensen blev nr. 1 D-15-16-B og Maja B.
Nielsen blev nr. 1 D over 17-B.
Finn Jorgensen blev nr. 1 i H-S5-59-A og Hans Nielsen blev nr. 1 i H-60-64_A.
Daniel H. Jensen var kun 9 sek. fra forstepladsen iH-13-14-4.

!.ars B. Nielsen og Peter Sebelius blev nr. 2 og 3 i klassen H over 17-B og Kirsten
Hansen blev nr. 3 i klassen D-35-B.

Meget flotte pdskelobsresultater til HTF.

OK-HTF, Haderslev havde 42 lsbere til strart iblandt de 1837 lsbere ved areb paske-
lob i Gyttegaard og Frederikshab plantage og det blev til de bedste resultater nogen-
sinde for HTF ved disse traditionelle p6skelob.
lkke mindre end 5 HTF'ere vandt samlet deres klasse!
De 3 x Maja vandt deres klasse samt Hans og Finn.
Maja Alm vandt D-15-16-4 meget suver@n.
Maja V. Jorgensen vandt D-1S-16-8 i et spurtopgor.
Maja B. Nielsen vandt klassen over 17-B ogs6 suveran.
Finn Jorgensen vandt H-55-S9-A i et spurtopgor.
Hans Nielsen vandt H-60-64-A ogsA suver@n.
Lars B. Nielsen blev nr. 2 i klassen over 17-8.
Men andre HTF'ere var ogs6 meget t@t p6 at komme p6 premieskamlen:
Henriette Finderup Andersen blev nr. 4 i klassen D-21-34-korl (tilbage i sporten efter
2 ars skadepause), Marie B. Bertelsen nr. 4 i piger indtil 10 ar, 

'sotveig 
B. Nielsen nr.

4 i D over 45-B, Betty Hansen nr. 6 i D-65-69-A, peter sebelius nr. 6 i klass"n over
17-8, Guri Alm nr.7 iklassen D4o-44-A, stefienAlm nr. 10 iklassen H-45-49-Aog
Jorgen Thingvad nr. '10 i klassen H-65-69-A.

De 2 arrangarklubber GORM i Jelling og Kolding oK fik meget ros for et meget veltil-
rettelagt stavne i nogle interessante plantager.
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Postbesorget avis
50721 8245 (ARC)
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