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FoRunruosoRD soMMEneru 2004!

Ja, vores klub HTF fortsaetter i samme positive 6nd,
som Sret begyndte.
Junior VM: HTF's store talent Maja Alm er netop blevet
udtaget til Junior-verdensmesterskaber i Polen i dagene
5-1 1 juli, hvor Maja kan fejre sin 16 6rs fodselsdag i6
finaledagen af det klassiske lsb.
Egentlig er udtagelsen kommet noget bag p6 Maja, da hun kun deltog, for at samle
erfaring til neste 6r, men det gik sd godt, at hun blev nr. 4 i begge teit lobene.
Meget flot, nar vi tager i betragtning, at hun umiddelbart efter pdskelobene blev ramt af
den smertefulde "kyssesyge", hvorved Maja matte blive i sengen i 14 dage og forst er
begyndtat trene igen her ijuni mAned. Et stort TILLYKKE til Maja!
Maja er forst klubbens fjerde representant i klubbens 42 6rige historie ved junior-VM.
Foruden Maja er det Jeanette Finderup Andersen - nu Jensen, Kristian @rnsholt og Rikke
NygArd.
oBS: I pressemeddelelsen havde jeg glemt Rikke, nok fordi Rikke fsrst kom til HTF, som
junior fra OK-WEST i Varde.
Nu vi er ved sygdom, blev vores anden, af vores 3 Guld-medalje-vinder fra DM-lang Finn
{orgensen ogsi ramt af alvorlig sygdom, da han var pA besog i England.
Finn blev indlagt og kom "under kniven" med det samme, men er nJ hyemme igen og har
begyndt sit arbejde. God bedring til Finnl
Tina blev nordisk mester: Telefonen har netop ringet fra Finland og det er blevet fortalt,
at Tina i d99 den 22. iuni er blevet Nordisk Mester i Biathlon-orientering p6 den klassiske
distance. SA vidt vides har Tina herved skrevet historie, ved at vere d5n forste dansker,
som har vundet dette mesterskab! En meget flot prestationl
I stafetten var Tina og Mona L. Rasmussen ogs6 meget tet p6 en Bronzemedalje ved at
blive nr. 4. fILLYKKE tiljer begge!
Ja, for tiden er det svart, at "fA armene ned igen,,!
Et stort TILLYKKE til Tina Overgaard Haarupi
SM i.Froslev: Den 1 maj blev der afviklet SM-indv. i Frsslev. Desvare var der problemer
med banelegningen (kontrol), s6ledes der skal lobes erstatningslob den ,1 september i
Aarup skov, s6 vi venter med at offenfliggore mestrene, til dettder sket.
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Skovens dag den 2 maj: Dette prolekt stod Erland Skst for i samarbejde med Skovfoged
Else Bente Lei i Honning plantage. Der var begranset deltagelse, m6ske fordi aKiviteten
var placeret ret sent pA ruten, hvorved gejsten var g6et af folk, inden de n6ede hertil. Da vi
for nogle Ar siden havde dette forst pA ruten var der ca. 80 stk.
TAK til Erland og familie for deres arbejde med dette.
Gransedyst Kr. Himmelfartsdag: Her tog HTF'erne godt for sig af retteme, hvor det kun
var 3 klasser vi ikke vandt, men blev vundet af vore venner fra Tyskland.
Lakkert at fd adgang til den natur "Norreskoven", hvor vi ikke har haft adgang til siden
1976. Det fsles nesten som "Berlin murens fald"! TILLYKKE til vinderne.
SM-stafet: Den 23 maj afviklede vi SM-stafet i Lindet p5 nytegnede kort, hvor Ssren
Bertelsen var banelagger, Vibse banekontrollant, Peter Berg EM|T-beregning og Jorgen
Thingvad stevneleder. Som vanligt vandt Fam. Alm. TILLYKKE.
Vi fik indviet et nyt kort tegnet af Erland Skot. TAK for et flot arrangement.
"Newline CUP" i Biathlon": Den 28 maj afuiklede vi isamarbejde med HAGI dette
stavne ved Torning Molle. PA "Biathlon - hjemmesiden", kan man bl.a. lase folgende: Et

super arrangement - ikke p6 grund af grillpolser og sodavand efter lsbet, men ogsd pA

grund af spandende baner i et smukt - hjorne af Sydostjylland.
Vores naboklub Kolding roser os ogsi for bl. a. et rigtig flot stevne.
En stor TAK til HTF's "noglepersoner'' i dette stevne: Jens Peder Jensen, Peter Berg,

Hans Erik Hansen og Mona L. Rasmussen.
Vi fik ogs6 nogle vindere: Steffen Alm og Peter Sebelius. TILLYKKE.
MEGET FLOT DEBUT AF MAJAI
Maja Alm gjorde HTF are, da hun ved junior-verdensmesterskabeme i Gdansk i Polen
blev bedste danske pige!
Flot af Maja, som eneste danske pige, at kvalificere sig til A-finalen, selvom hun var
debutant og yngste deltager! Et stort TILLYKKE til Maja!
"Sundhedsuge": I uge 24 afviklede vi
"Parkbanko" i Vesterskoven i samarbejde
med naturvejleder Gitte Andersen,
H aderslev statsskovdistrikt og Friluftsrddet.
Vi siger nok jatak til dette projekt igen
neste 6r, n6r der bliver en tilsvarende
sundheds uge. Det er en god mAde
at komme i kontakt med andre, som i

nteresserer sig for bevegelse i naturen,
ligesom ved "Skovens dag"l
TAK til Henry S. Jacobsen for en god bane
og gennemforelsen af dette arrangement.
ldrettens dag: Den 10 maj var vi en del
HTF'ere, som deltog i "ldrettens dag" pA

Harmonien iHaderslev.
Gestetaleren George Gailbrait gjorde det
rigtig godt, hvor vi fik noget at tenke over
vedr. fundamentet i enhver klub, som skal
vare i orden, nemlig ordet'DISCIPLIN'!
Vores Borgmester Jens Chr. Gjesing, som
talte meget pent til udoverne, var meget



ydmyg, ved at afsta fra selv at blive hyldet
sammen med vi andre HTF'ere for BRONZE-medaljen ved DM for hold ved M@N.
Fede bsrn: sonderjyllands Amt havde indbudt alle foreninger til at give en hjelpende
hind med "de fede born" lndbydelsen faldt sammen med, at vi fik at vide, at vi ikke
langere fik kr. 5.000 for at vare representeret i 1. division i O-lsb.
Amtsrddet havde istedet valgt at ensrette idretten i Sonderjylland til kun 3 idretsgrene,
som det nuvarende amtsrdd synes bedst om og tillige forhojet belsbet fra kr. 200.000 til
kr.500.000!
Derforfolte jeg ikke, at vi behsvede at have ddrlig samvittighed ved ikke at mode op til det
indkaldte mode om "De fede born"!
Klubledertref: Til gengeld modte vi op til det traditionelle "klubledertref', hvor Steffen
Alm takkede al som kredsformand, efter han havde fundet en verdig aflsser i Lars
Grevang fra Esbjerg. steffen begrundede sin afgang med det akutte behov for en TKC-
trener i Esbjerg efter Ole Gadsbslle, som Steffen har onsket at overtage.
TAK til steffen for din tid som kredsformand, hvor der er blevet vendt "op og ned" p6
mange ting og HELD og LYKKE i dit nye job med videreudvikling af orienteiingstaienter fra
hele regionen.
Undertegnede startede en debat om, hvorndr vejret var slemt nok til at aflyse et
orienteringslob, med baggrund i det ekstreme vejr, vi havde den 1g marts i Brendeskoven
ved Svendborg, hvor der var en mand, som mistede livet tat derp|??
Vi fik en grundig orientering om de kommende pilotprolekter vedr. "Nationalparker,' i
Danmark af de 2 Friluftsfolk Mogens Thomsen og Ove Gasbjerg.
Stram skonomi: Vi har varet nodsaget til at stramme op pA vores tilskudsregler til vore
medlemmer, som vi haber I har forst6else for, og for fremtiden skal man vare placeret i
'TOP 5', fo1 at fA godtgjort sin startafgift ved DM-erne. Til gengeld er det frit for enhver,
hvem der vil deltage i vore DM-er. Stafetter er dog som niOtlt, nvor vi ogs6 viser hensyn for
de nestbedste ivores klub.
Formandsskifte i HSI: Ved HSI's Generalforsamling var det formandsskifte.
HTF siger TAK til rove Alund Larsen for mange 6rs godt samarbejde, og h6ber dette m6
fortsette ved den nye formand Erik Horlyck.
Kommende arrangementer: For ojeblikket arbejder vi pa hojtryk med at f6 den 2g.
Vikingedyst sat pa skinner. Vi har modtaget tilmeldingerfra Finl-and, Sverige, Norge,
Tyskland og mange fra Sjelland.
I uge 29 deltager en stor flok HTF'ere i sjallandsk S-dages, som vi glader os til.
Det er i hvert fald ikke vores klubHTF, som svigter deltagelsen her,-hvor tilmelding er
blevet forlenget for at f6 lobere nok.
Tirsdag den 10 august afvikler vi pa sedvanlig vis "Dammen Rundt,, med Gunnar p. Friis,
som stevneleder.

fref q den 27 . august er der "LaB I NATTEN', med Hans Erik Hansen, som projekileder.
Den !2. september afvikler vi c-lob p6 RaMg S@NDERLAND, hvor Hans Nielsen og
Arne Bertelsen er baneleggere og Erland Skst er stavneleder.
Den 29 august er der returopgor i 1. division i den jomfruelige "J@RGENSGAARD', skov,
som ogs6 er blevet genAbnet efter at have varet |ukket for orienteringslob siden 1976 af
samme Arsager som den omtalte "N@RRESKOV"I
Lad mig sl6 fast, at ALLE HTF'ere er vardige til, at deltage her og at ALLE har mulighed
for, at talle til hele holdet, uanset man er begynder eller 6ane 1_liberl
"Vi er en HOLDSPORT, nir vi optrader i divisionssammenheng og stafetter,'l
Meld jer blot til Guri, sa finder hun en bane i samarbejde med di!, s-om fasser tir oigr



r-

Qlvrigt: Meld jer blot til de Jysk- Fynske mesterskaber i stafet og individuelt ved Horsens
den 21 og 22 august og de Danske mesterskaberstafet i brunkulslejerne ved Herning og
individuelt i R@NH@J ved Himmerland 25 og 26 september.
NYE KLUBDRAGTER: Vi traffer snarest beslutning om, hvilke nye klubdragter vi skal
reprasentere HTF i ved de fremtidige arrangementerl Der sker ved officials anangementet
i forbindelse med "Vikingedysten"!
Medlemstal: Meget gladeligt er det, at samtlige annoncorer har betalt og at kun ganske
fA medlemmer ikke har betalt deres kontingent, sdledes at den nye medlemstilgang
overstiger dem vi nodvendigvis mA slette af vores "database"!
Mit budskab denne gang er; meld dig til de indbudte aktiviteter, enten som officials eller
deltager og de mere passive vil vi gerne hjelpe til at blive mere aktive og spsrg gerne om
hjalp til skygning m.v., s6 vil I fA den hjalp, vi kan yde.
"God sommerferie". Men husk sundheds styrelsen budskab med % times motion hver dag
€rret rundt, og hvad er mere nerliggende end at anvende vores felles NATUR!

Jgnne

Billede fra
generalforsamlingen
2004.

O.SKO SELGES FOR HOJESTE BUD.

g
ffiel

Kontakt C

Jeg mener, at nyprisen p6 daverende
tidspunkt var omkring de 675,-.

Det er orange "olway".
Det er str. 7 %, og de er lettere brugt.

Hilsen Kedde.

Christian Schrsder pA e-mail: keddel@ofir.dk
eller pd telefonnr. 74 52 87 66
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Orienteringsklubben HTF
Indbyder til

Dammen Rundt

Tirsdag, d. 10. august kl. 19.OO ved
Sosportscentret pt Erlewej.

Ruter p3 O km. eller Dammen rundt: L2,3 km.

Premier til bedste M/K p3 hver rute i begge aldersgrupper samt
ma nge lodtraknin gsprem ier.

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

Yderl i gere oplysn i n ger : http : //www. o khtf. d k/200308 1 2. htm
Eller hos Gunnar Friis (74 52 66 86) eller Hans Erik Hansen (74 53 28 86).

Tilmelding pr. e-mail til lauesen.hansen@get2net.dk eller pB

lobsdagen inden kl. 18.30.

Vi gleder os til at se dig!

l
I

I
t
i

I



TAK ron HJELp nl Vrxlteeoysren!

Heldigvis var det noget lettere i 6r, at skaffe hjelp til "Vikingedysten", end sidste 6r, som i
skal .have mange TAK for. sidste 6r var det under 10 HTF'ere (primert ungdom), som
havde mulighed for at labe. I ar havde HTF mulighed for, at22 HTF'ere kunne d'eltage i
dysten, foruden de ca. 40 officials, sd det var meget gledeligt.
Gladeligt var det ogs6 at fornemme den positive stemning og hjelpsomhed blandt
officials. Nir bl. a. kiosk-folket var blevet forsinket fra skolen vai der straks hjalpsomme
hender til stede!
vj. nay!9.9gsa en rigtig hyggelig officials aften sammen p6 Jels skole, samt en lun torsdag
aften til Vikingespillet torsdagen efter, hvor godt 30 HTF;ere deltog.
Vikingedysten fik pd vanlig vis et godt fodsb, hvor Danmarksmesteren Rene' Rokkjar
vandt den lange bane sammenlagt med over 25 minutter ned til nr. 2! Ugen efter viste
Rene' ligeledes styrke ved europamesterskaberne pa Sjalland ved at vLre bedste
dansker, hvor han ogs6 varmed til at tage solvet hjem i stafetten i skjoldnesholm, og ih,
h,vor var det spendende afialge holdet i lordags p6 stavnepladsen! 

'

!L!1an lvare meget tilfredse med deltagerantallet p6 knap 350. Der var flere danskere til
HTF's Vikingedyst, end til den folgende uges S-dages pa sjelland. Til gengeld var der
kun ca. 15 udlendinge fra 3 nationer, hvor der sidsle ttr vai ca. t o0 oenlag;re fra e
nationer! Men de manglende udlandinge var med p6 Sjellandl
TAK til vore sponsorer: Vikingespillet i Jels, Vandrehjemmet i Jels, o-Butikken, Fleggird i
Krus6 og ikke mindst vort medlem Niels christian Nielsen ,,Roager Kloakservice"!
TAK til ALLE, som var med til at gore den 2g. Vikingedyst til en-god oplevelse, og hvor var
vi heldige med vejret!!!

Sommerhilsen fra Jsnnel

Ik" nnsil n{ lffirgfiff
Sa md*dgot tll band* og hrm

-ffiffi



BILLEDE AF KLUBMESTER AR 2003.

Ved generalforsamlingen 2004.

il) TITTyTxE MED DEN LILLE NY D.28 MAJ!!

Onskes I alle 4 af HTF.

10



Erstatningslob
AAIG ORIENTERINGSAFDELING

Indbyder til sMjndividuelt erstatningslob i Arup onsdag d. 1. september
2004

Msdested: Rollum Skowej.

Start: Fsrste start klokken 18.30. sydkredsens startprocedure med fremkald 4
minutter

fsr start benyttes.

Baner-klasser: Bane Klasser
5: Ca.4 km mellemsver D13-16, H,l3_16, D4S_S4, D55_

Kort ARUP, 'l:10000, revideret 2003, akvidistance 5 m. Kuperet lovskov med
et

veludviklet stibillede og med vekslende tetheder.

Pramier: Til de sonderjyske mestre i hver krasse udderes medarjer.

Tilmelding: Senest torsdag den 26. august til:
Guri Alm, tlf.7469 4663, e-mail: gma@roedekro.dk.

Betaling: Deltagelsen er gratis for de lobere, der lsber erstatningslob.

Banelagger: Jon Matthiesen.

l]nrg og m$ntBdng uF
Ienrionrder . flnJuer trg dsrc
Isoledngl-opf:syer

F* klar beskred

ilf.7453 2996
5'610{l Hadersleu
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INTERVIEWSVAR FRA FREJA

Jeg blev taget med fordi min mor og storebror skulle ud at lsbe. Den vej er jeg begyndt at
Lobe. Og sA har jeg varet med pd U 1 kursus inden jeg selv var begyndt at lobe. Fordi
min storebror skulle deltage.
Jeg 96r til hAndbold to gange om ugen og kampe om sondagen. Der ud over riderjeg
nasten hver dag.

Jeg synes helt sikkert at Ul og sommerlejr er med til at holde gejsten ved lige.
Jeg trener ikke serlig meget pi grund af h6ndbolden. Jeg er kun med til fAr traningslob.
Ud over sommerlejr i Sverige, har jeg varet i Belgien og lobe, hvor jeg hev en solvpokal
hjem. Det er rigtig fedt, spendende og udfordrende og man larer rigtig meget af det.

Traning:
Jeg fAr lidt traning af min mor, men ikke sA meget, det er mest p6 kurseme jeg gor det.
Jeg har lert lidt om at arrangere lsb, men ikke ret meget. Min mor har siddet i

speakertArn, hvor jeg har spurgt lidt til det. Og s6 tit efter lobene har min mor skulle samle
poster ind eller noget andet.

12



Om at hjalpe:
Nej ikke sa.meget, jeg ville ikke have noget imod at st6 i kiosk, men at skulle legge baner,
planlegge kurser eller vere beregning, kunne jeg ikke tanke mig.

Det sjove ved o-lsb:
Jeg synes, det er en stor kombination af det hele, men jeg holder meget rejserne i bus,
hvor man er sammen alle sammen, og har det rigtig sjo\^.
Det.verste ved o-lsb er, at.man skar tidrigt op. @V.-Er'iers er der ikke noget.
Ja, jeg synes det styrker min selvtillid b6de i sport og i skolen, for der er"nogle ting jeg kan,
:9m.gngp ikke kan. Jeg er ogsa brevet meget sterkere i mine red, og oet e:r1o godt it
hdrndbolden.

Lige nu er det bare en fritidsinteresse, men det kunne godt vere at n6r jeg blev lidt eldre,
at der ville komme et m6r, jeg viile ga efter. og nej jeg setter serv mine m-€rr.

Jeg har ikke tenkt over, om jeg ville tage til udlandet, men det kunne v@re en mulighed,
nAr jeg bliver eldre

-

wffi_#ffiffiruffi

ffiWffiffi
sx mars pS SftnfF:_1f;,t-Sk
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TncNrNesLgeM
Dato Skov MsdestedKt.

Ons 04/08 18:30

Ons 1 1/08 18:30

Ons 11l08 '18:30

Ons 18/08 18:30

Ons 18/08 18:30

Ons 25108 18:30

Ons 25108 18:30

Ons 01/09 18:30

Ons 08/09 18:30

Ons 08/09 18:30

Lsr 25109 13:30

Aab. Ssnderskov P-Sdr. Hesselvej Aaig

Honning afm. Toftlund-Romovej HTF

GrAsten Kvars-Rinkenesvej SOK

Tormaj P-Stranden HTF

Froslevlejren P nord for lejren Aaig

Stursbol Rsde Led HTF

Als Nsrreskov NygArd Strand SOK

Arup Skov Rsllum Skowej Aaig

Anderup P-Ostkant HTF

Kathrinelund stor plads ved tidl.kro SOK

JorgensgArd afm. pA vej gen.skov Aaig

Er du i tvivl om startstedet, sA kan du se en del af startstedeme pA 94446[fu!f, under

Traningslob. Et lidt eldre oversigtskort kan fis ved henvendelse til TRU-formanden
Yvonne Gregersen pA llf .7454 2003. Oversigtskortene ligger ogs6 i traningskassen, som

er med ved alle HTF's treningslob.
AalG har et tilsvarende oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen pd tlf. 7469

4576.

Kortpris:
Kr. t O for atte kort. Priserne er inklusiv en plasticpose. Det er stadig en god ide at tegne

abonnement p6 kort til treningslob for resten af 6ret for 100 kr.

Posterne bliver inddraget 2 timer efter fsrste start.

Brikker oq kompas:
Alle HTF's traningslob er brikkelob. Det er frivilligt, om man vil deltage i dette'
I kiosken ved treningslobene selger og lejer Eva Christensen bAde 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 ksbe et kompas, sA koster det 120 kr.

14



rkn.

W
BemaKt.

Tenurruslrsre

Sted ArrangarType

a--Rtffi
Dato

Auqust:
Lar 07. Klubmatch
Tirs 10. Motionslob
Lar 14. DM-kort
Son 15. MidgArdsormen
Lar 21. JFM-stafet
San22. JFM-klassisk
Fre 27. Motionslob
Ssn 29. 1. divisionslob

September:
Ons 01 . SM-erstatn.lob
Son 05. KM-klassisk
Ssn 12. Divisions- + c-lsb
Ssn 19. DM klub
Lsr 25. DM-stafet
Son 26. DM-klassisk

Oktober:
Fre 08. SM-nat
Ssn 17. KM/SM-lang
Fre 22. KM-nat
Lsr 30. FM-sprint
Lsr 30. DM-nat

13.30 Rsnshoved
19.00 Dammen rundt
10.00 Svinklov Plantage
03.00 KollerupPlantage

Grund Skov
Rosenvold Skov

23.15 Lab i natten
10.00 Jorgensg6rd

18.30 Arup
10.00 Langeso
10.00 Romo Sonderland

Damsbo Skov
11.00 Haunstrup Plantage

Ronhoj/Oudrup

19.30 Gr6sten
10.00 Aabenraa Syd

Stenderup Midtskov
12.00 Universitetsparken
20.00 Aal Plantage

SOK
HTF
Aalborg OK
Mariager OK
Horsens OK
Horsens OK
HTF
AalG

AalG
Odense OK
HTF
Faaborg OK
Herning OK
St. Binderup

SOK
AalG
Kolding OK
Esbjerg OK
OKWest

Se
indbydelse

RSJL{nCK
KL{TAKSERVI€E ""U
tu.c. HtELSEfil
Itt.;ToR I $€nsT 1( LCIJ{ K rdtm STctr
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HTF ONSKER NEDENSTAENDE MEDLEMMER

"',ffi;*1:l::f:lffi
Connie Andersen. Hun bliver 80 6r d.23 august.

Ethel Jacobsen. Hun bliver 7Q Ar d.26 september.
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MESTERSKABER VUNDET I 2003.

Den stsrste prastation 61 2003 var da vores klubhold vandt 1. division i sydkredsen og
vandt BRONZE-medaljen i Landsfinalen ved M@N.

Folgende har vundet medaljer ved DM:

Maja Alm GULD ved DM-lang og DM-kort, BRONZE ved DM-klassisk
Udtagelse til juniorlandsholdet ved "Baltic-cup", samt meget mere!

Tina Overg6rd Haarup BRONZE ved EM i Biathlon-orientering i stafet p6 det danske
landshold. Udtagelse hertil.
S@LV ved DM i Biathlon-orientering
S@LV ved "Aben Championship" i Biathlon-orientering

Mona L. Rasmussen S@LV ved DM-kort og S@LV ved DM nat
BRONZE ved DM-lang

GULD ved "Aben Championship" i Biathlon-orientering
S@LV ved DM-nat
BRONZE ved DM-lang

GULD ved DM-stafet og BROZE ved DM-klassisk

Hans Nielsen GULD ved DM-stafet
S@LV ved DM-lang
S@LV ved DM-kort

Jarn F . Andersen GULD ved DM-stafet

Folgende blev Jysk-Fynske mestre i 2003: Lasse Alm, Maja Alm og Hans Nielsen

Folgende blev Sonderjyske mestre i 2003: Anne Bertelsen, Mette Gregersen, Maja B.
Nielsen, Mona L. Rasmussen, Lasse Alm, Daniel H. Jensen,
Hans Jacob Jacobsen, Maja Alm, Guri Alm, Steffen Alm, Arne
Bertelsen, Jorgen Thingvad og Jorn F. Andersen.

Steffen Alm

Finn Jorgensen
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*ABONNEMENT PA KORT TIL TR.€NINGSLUB I HTF. :

Det er stadig muligt at tegne
abonnement pA kort til alle HTF traningslob.

@ 
Abonnementet koster kr.100,- for hele 6ret.

Det kan ksbes hos Eva i kiosken.
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NYE MEDLEMMER

HTF siger velkommen til folgende nye medlemmer:

Filip og Sofie kommer fra Viborg, og horer til Peter Grahn og Tina Overgaard Haarup

1275 lsabella T. Hou-Jensen Argang '19g5

lsabella kommer fra Vojens

1039 Filip Grahn
1039 Sofie Grahn

Argang 1996
Argang 1998

Argang 1963
Argang 1997
Argang 1995

lna Christensen
Maria Kjer
Kim Kjar

lna, Maria og kim kommer fra Marstrup

Lena Brschner Argang 1955
Benny Christensen Argang 1955

Lena og Benny kommer fra Bekke

Dan Christensen Argang 1978
Dan kommer fra Vejle

Velkommen til jer alle, hvor det er vort hdb, at I mA falde til
orienteringssporten.

i HTF og fd megen fornojelse af
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Sex-livet gennem et
parforhold kan forkortes

titMMA...
I starten : morgen,

middag, aften.
Senere: marts, maj

og august
Til sidst: m6ske
mortens aften...!

fren ka'
Yi Ii' ...
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Type Helirligt

kontingent

Beskrivelse

Familie 500,- Dakker en husstand inkl. hjemmeboende born

til og med 20 6r.

Senior 300,- For en senior fra og med 21 5r.

Junior 200,- For en junior til og med 20 6r.

Passiv 100,- Har ingen stemmeret pA HTF's Generalforsamling.

MULIGHED FOR FOLGENDE MEDLEMSKABER:

Familie, senior og junior medlemskab inkluderer abonnement p6

Dansk Orienterings Forbunds blad orienteringslob.dk.

Familie, senior, junior og passid medlemskab inkluderer abonnement pA

HTF's klubblad.
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NYT TRYKKERI

Vi har fundet os et nyt sted, hvor vi trykker vores klubblad, og det er det jo ikke blevet
v@rere af. Tvertimod sA er nogle af billederne blevet bedre end fsr!!!
Desuden gik en del af klubbens penge til Trykkeriet, sA den udgift harvi fdet reduceret en
hel del.
Vores nye trykker hedder Bendt Bossen, som var vores kasserer fsr Ebe Marie.

rft,tlt
Henni $ Hvideunre$errrice

SCg rcparationer og udleining til Danqarks billigsfe prinr

TSgerupvei lt . hrtbolc S . Steppinf . 6O7O ChristiensfieH
Ttf 7150 € tO . gihH. fr 71t5 6l
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BILLEDER FRA STENSBEK I FORARET.
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RESULTATTAVLE

1l klassevindere ud af 14 til HTF ved Gransedystent

OK-HTF, Haderslev deltog i dag med 42labere i den 30. Gransedyst imellem de
Nordtyske orienteringsklubber og de sonderjyske o-klubber og forsvarede
"gransepokalen"!
HTF vandt de 1 1 klasser ud af 14 klasser, som der blev konkuneret i, s6 endnu en gang
Haderslev loberne, at de har stor bredde og mange "stjemef'udi orienteringssporten. De
3 ovrige klassevindere blev til lobere syd for gransen, altsA overhovedet ingen fra
klubberne i Sonderborg og Aben16 formAede at komme til tops!

Vinderne blev:
Piger indtil 12 6rAnne B. Bertelsen, og Marie B. Bertelsen blev nr. 2
D-13-16 Maja Alm
D-17-20 Maja B. Nielsen
D-35-44 Barbra Dresel SU Annen, her blev Guri Alm HTF nr.2
D45-54 Lise Nielsen, Solveig B. Nielsen, som nr. 2
D over 55 6r Kirsten Quist Jorgensen
Drenge indtil 12 6r Patrick Dresel SU Annen
H-13-16 Daniel H. Jensen, Lasse Alm, som nr. 2
H-21-34 5r Christian Stamer
H-35-44 Gunnar P. Friis
H-45-54 Steffen Alm
H-55-64 Hans Nielsen
H over 65 6r Haagen E. Larsen

Lsbet blev afviklet flot af Abenrd orienteringsafd. i Abenr6 Nsneskov, hvor der ikke har
veret lsbet orienteringslob i 30 Ar, fordi denne indtil fornyelig har vare bes$tet skov og
hvor nu orienteringsloberne har fAet fri adgang til igen!

Familien Alm sonderjysk mester i
stafet d.23 majl

OK-HTF, Haderslev var arrangor af de
sonderjyske mesterskaber i stafetorientering,
som foregik p6 nytegnede kort over Lindet skov.

Som si oftefsr blev bedste sonderjyske hold
Fam. Alm, som bestod af Maja, Lasse og
Steffen Alm.

P6 2. pladsen og 3. pladsen kom hold
fra de andre sonderjyske klubber.
HTF havde 12 hold med i konkurrencen,
heriblandt flere familiehold.

Pngv .
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Flotte HTF-resultater ved Vejlestafetten d. 6 juni.

OK-HTF havde 8 hold med, da den traditionelle Vejlestafet blev afviklet i det meget
kuperede Hojen skov i den sydlige bydel.
HTF's "Team 1" blev nr. 5 kun 1 3 sekunder efter 3.pladsen.
Holdet bestod af: Steffen Alm, Hans Nielsen, Mona L. Rasmussen og Jakob Physant.
HTF's "Team 4" blev nr. 8.
Holdet bestod af Daniel H. Jensen, Peter Berg, Maja Alm og Jens Peder Jensen.

Der var 43 hold i den klassiske konkurrence.
Der var 25 hold i "Lieght-konkurrencen" og her blev et HTF hold nr. 6, hvor
holdsammensatningen var folgende: Lasse Alm. Anne B. Bertelsen, Marie B. Bertelsen
og Solveig B. Nielsen.

I Pinsen havde HTF 8 lobere med ved et 3-dages lsb med 1700 deltagere fra 8 nationer
ved "Rygen" I Tyskland og de bedste palceringer blev Hans Nielsen med en plac. som nr.

7 iklassen over60 Arog Lise Nielsen med en plac. som nr. S iklassen over45 6r.

Tirsdag den 22. juni 2004 - Guld til Tina t!!

Ja; p6 andendagen i dette Ars Militar Nordiske Mesterskaber i Finland ved byen
Hamenlinna ca. 100 km N for Helsinki slog vi til !!!
Tina Haarup slog alt og alle i kvindeklassen, da hun med en meget god
punktorientering, et godt o-lob og en acceptabel skydning placerede sig
selv p6 sejrsskamlen.
Et stort tillykke til Tina, som fuldt har fortjent denne oplevelse.

Hans Nielsen HTF nr. 2 ved de Grsnlandske mesterskaber lordag den 26 iuni!

OK- HTF, Haderslev har i den forlsbne uge haft 3 lsbere "pd togt i Grsnland", hvor Hans
Nielsen blev nr. 2 ved de "Grsnlandske mesterskabef i klassen over 50 Ar'

Klubkammeraten Jorgen Thingvad blev nr. 6 i samme klasse. Selvom der ikke er traer p6

Grsnland forlyder det, at det er et utroligt spandende kurvebilled, som gor orienteringslob
til en stor udfordring pA disse kanter.

Sidste 6r havde OK-HTF 5 gronlandske orienteringslobere, som deltagere i den
traditionsrige "Vikingedyst", som finder sted i den kommende weekend'
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Den 28.- udgave af orienteringslsbet "Vikingedyst" blev meget flot afviklet!

Der var mange "roser'' til HTF's 2 rutinerede baneleggere Keld B. Nielsen og Jens Peder
Jensen for deres banelagning i hhv. Stensbek i lordags og Vesterskoven i dag.

Ungdomsvandrepramien som er et Vikingesverd blev vundet af Fiborg-ungdom ved
Emma Klingenberg, David Kristensen og Simon Kristensen, hvor det sidste 6r for fsrste
gang kom til en udenlandsk klub Falun i Sverige, s6 det kom idag tilbage til Danmark.
Seniorvandrepramien som er en Vikingeokse blev hjemfort af Herning orienteringsklub
ved Bodil Schultz, Lucia AagSrd, Hans Jorgen Vad og Sv. Erik Munksgaard, hvor det var
Odense, som sidste 6r havde denne i forvaring!

Selvom HTF havde ca. 40 officials i arbejde, havde vi ogsd en del pd startlisten, som
klarede sig godtl
Det blev ikke til nogen vindere, men mange fine placeringer!
Lokale resultater: D indtil ',l0 6r nr. 1 Marie Bertelsen, D-13-16 Ar nr. 6 Freja Andersen, D-
35-39 6r nr. 4 Tanya Prokorova, D-40-44 6r nr. 4 Guri Alm, D-45-49 Ar nr. 4 Lise Nielsen,
Damer over 60 6r nr. 9 Betty Hansen.
Turist-klassen nr.7 Dan Christensen og nr.9 Lena Brschner. H-13-16 Arnr.2 Daniel H.
Jensen, nr. 7 Lasse Alm, H-21-34 kort nr. 3 Peter Sebelius, H45-49 Ar nr.7 Ssren Dall, H-
60-64 nr. 5 Kaj Ove Rasmussen, H over 70 Ar nr. 3 Haagen E. Larsen.
Der var farvoritsejre p6 den lange dame og den lange herrebane: Som ventet vandt
Danmarksmesteren Rene' Rokkjer PAN Aarhus sammenlagt for de 2 etaper med hele 25
min. foran Bjarne Topp Birkersd.
Marianne Lynge Kolding vandt foran Randi Scheel PAN Aarhus.

NB: Der var nesten 50 born under 10 €rr ude pA en speciel bsrnebane hver dag, som var
meget gledeligt!

LE
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Kortdistance WM

Maja Alm fra orienteringsklubben HTF i Haderslev blev bedste danske pige, som nr. 12 og
var den eneste, som kvalificerede sig til A-finalen ved Kortdistance WM i Gdansk i Polen,
selvom Maja Alm er debutant og den yngste deltager!!!
Maja fylder forst 16 5r ved A-finalen d.9 juli! Se omtale og billede af Maja Alm herunder.

Maja, yngste danske VM-deltager, lob ogsA i dag uimponeret og leverede et fornemt
resultat.
Her hvor 250 af 270lsbere er registreret ligger hun nr. 21. Det kan naturligvis @ndres med
en enklet eller to placeringer, men resultatet st6r uanset tilbage som meget flot.

Flofte HTF-resultater pA Sjalland!

OK-HTF, Haderslev deltog i uge 29 med godt 20 lobere i Sjallandsk S-dages, som blev
afviklet sidelobende med Europamesterskaberne for eliten.
Det blev til mange flotte samlede resultater for de 5 etaper.
Marie Bertelsen blev nr. 'l ipiger indtil 10 6r, lngerlise Baden blev nr. 1 iD over 15-C,
Anne Bertelsen blev nr. 5 i D-11-12-A og klubkammeraten Marie H. Jensen nr. 8 i samme
klasse. Daniel H. Jensen blev nr. 4 i H-13-14-A (og bedste dansker) Steffen Alm blev nr. 2
i H-45-49-A (og bedste dansker), klubkammeraten Jens Peder Jensen nr. 6 i samme
klasse (og tredje bedste dansker), Solveig B. Nielsen nr.9 i D-over45-8, Mikkel
Jespersen nr. 9 i drenge indtil '10 Ar.
NB: Maja Alm ndede at deltage i 2lsb, hvor hun blev nr. 1 og nr. 2.
Maja Alm har veret til junior-VM i Polen, hvor hun som debutant og yngste deltager blev
bedste danske pige!!!
Nogle HTF'ere fortsatter i dag med at lobe Svensk S-dages ved Goteborg!
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