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Formandsord novem be r -20041

Det er dejligt, at skrive "Formandsord" her sidst pA 6ret,
n6r man kan konstatere, at det har veret 6t af de bedste
6r i klubbens historie med medlemsfremgang og stor
deltagelse i vores aktiviteter og den storate meJaljehost
nogensinde i HTF.

Den 25,-26. september drog de mest rutinerede HTFere til DM_weekend.
DM-stafet den 25. sept. blev atuiklet i Haunstrup ved Herning. Her fik vi en.sotv-meoatle
ved H45-holdet, bestaende af Arne Bertelsen, Jens peder J-ensen og sienen Alm. De varkun 1/z min. fra guldet.
T.ILLYKKE til jer alle 3, hvor jeg synes I har fAet skabt et godt hold.
V_ore ungdomslsbere var fordelt p6 2 max-43 hold og begge hold led den skabne at blive
disket p.g.a. fejlklip. En stor skuffelse, iser for trotoei, nv-oi nnne gertersen, baniet n.
Jense.n o.g Maja Alm var p6, da de ellers ville have vundet GULD med g minutters
forspring!
samme skebne led 1/3 af alle hold i denne klasse. Derfor kan man med god ret sige, atbanekonkollanten har svigtet her. Alt for mange hold ved dette stevne ulJv olstett
Ellers var alt andet ved DM-stafet perfekt, om-end vi havde forventet lidtmere af terrenet!
De! hold jeg-selv var pi havde en G_ULD-medalje at forsvare tru 

"io.tu 
ii, ren vi var knapsA skarpe i 6r og mAtte nojes med 5. pladsen, kun ilzmin. fra ;"J;U;t;;;r.

Personlig holdt jeg, hvad jeg lovede pa forste tur; at vere under 5 min.'efter teten.
Men vr kommer igen til naste 6r, hvor dette stevne afvlkles i Holstenshuus p6 sydfyn.

DM indviduelt foregik i Ronhoj/Oudrup med St. Binderup som arrangor.
l.:l yllg|tliia Atm og Daniet H. Jensen GULD og Hans Nietsen S@iV.
TILLYKJ<E til jer alle 3, hvor Daniel tog sin forste dulo-meoage, men garanteret ikke densidste. Maja genvandt sin krassiske meoatle, efter at have misiei d;;d;tl;" alersidstepost sidste drl
Ja, ved dette stavne var der ogsa problemer, hvor nesten alle vindertider var for sm6, sadet narmest tangerede "mellemdisiance{ider,', som ved DM_kort.
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Den 8. oktober var der SM-nat i GrAsten skovene. 90 o/o af lsbeme var HTF'ere, idet vi

holdt klubmesterskaber samtidig med!
Mestre blev: Lasse Alm, Guri Alm, Peter Sebelius, Hans Nielsen og Jorgen Thingvad.

TILLYKKE.
TAK for et godt stavne i et flot vejr til Sonderborg.
Den 17. olitober var der SM/KM-iang i Aabenraa SYD, hvor HTF havde 20 deltagere med

og det blev til 3 kredsmestre og 5 sonderjyske mestre:

fi;LVXfe til Guri og Steffen Alm, samt Finn Jorgensen. Herudover blev Betty

Hansen og Keld B. Nielsen Sonderjyske mestre.
Den 22. dktober blev egteparret Guri og Steffen Alm kredsmestre i nadsb'

somforegikvedeth6rdt_oggodtlobistenderup-skovenevedKolding.
TILLYKKE.
Den 30. oktober var der "dobbelt DM". Ved middagstid var der DM-sprint i Universitets-

parken i Esbjerg. Her debuterede Maja ijunior-elite klassen og vandt en meget flot sejr'

lYzmin. foran sidste 6rs mester Ane Linde fra PAN'

Hvis Maja havde stillet op i damernes senior klasse, som havde samme bane, havde Maja

vundet BRONZE!!!
steffen gjorde det nesten lige s6 flot ved al vinde GULD ved "Folke-DM" i H45.

Lidt sen6re pA dagen var de-r DM-nat iAl plantage med WEST som arrangor og her lob

Steffen Alm'GULd hjem i klassen H-45 6r. TILLYKKE til Maja og Steffen.

Vedr. arrangementeine var jeg kun med til det sidste' Bortset fra "vandgang" i en 6' som vi

SKULLE pu-"""ru, var det 
"itei 

min vurdering et arrangement til UG. Der var fx oplob i en

idratshal, hvilket gjorde det til en fornojelse for deltagere og p6roren_de, at vare med!

Vedr. DM-sprint ei der et juridisk "efterspil" i H-21 klassen p.g.a. en "lille kortfejl"' som efter

min mening fik bolgerne dn for nojt op i Bl6vand Huks ldretscenter ved DM-nat. Hvis man

ri oug"ft"i n"r fullt "tilsviningen"-i "o-snak" a'f arrangaren, forstAr man godt, at det er

svert at finde arrangorer til vores DMer fremover!

Vi har her en stor opgave i, at opdrage de unge til, at vare mere medansvarlige for vores

arrangementer, og iLie goie dem tiliorkeledb unge, som skal have alt serveret pA et

"solvfad", som det bl. a. sker ved KUM.
Man kunne passende starte med at lave KUM om til et ungdoms-DM, hvor ALLE unge

som havde iyst skulle have lov at deltage, og hvor arrangeme.ntet gik pi skift imellem de

store klubber. Endvidere kunne det primert vare de unge selv, som var arrangorer af

disse, saledes de selv kunne fornemme, hvad det kraevede af et godt arrangement!

n"rr'"d tror jeg, at de vil spare p6 de mange protester vi ser og som vores overordnede

system DIF har sagt STOP for!
lriandag den 1. nov. varvi inviterettil "Lederfest" p6 HaderslevKq:erle-, hvor lnge og

Niels ptysant, samt lngerlise Andersen fik et lidt forsinket "skulderklap" for 1 0 Ars

lederarbejde. ing" og Niels primart for "Vikingedysten", men ogs6 i DOF's

Ungdomsldvalfog lngerlise for arbejdet i HSI og HTF's bestyrelse'

TILLYKKE tiljer alle 3.
Vihavdeenrigtiggodaftenmedpanborgmestertale,underholdningoggodmad:
TAK til Haderslev Kommune for dette arrangement'
Maja Alm i sarklasse: Her i efter6ret har Maja nasten gjort "RENT qORP' i alt, hvad hun

naideltaget i. Maja har vundet "BALTIC-CUP; i Litauen, et stort lob i Sverige, Jettemilen i

junior-eliteklassen og ikke mindst et par DM-GULD'

in<e sa sert, at Maji er blevet udtaget til junioreliten, hvor der kun er 2 andre piger.

ii ."g"t stort TTLLYKKE til Maja trJ os At-le i HTF og HELD og LYKKE fremover, hvor



det er mit hAb, at du mA blive ved med at vere motiveret for vores dejlige sport.
TEXAco-legat: Det var let for mig, at finde ord til at indstille Maja til deite legat, men
legat-kommiteen fandt en ung mand fra sydfyn mere verdig hertil. TlLLyKt<E tit tue
Lassen fra FAborg. SA mA vi forsoge igen i 2005!
MATERIALE-tilskud: Vi har netop modtaget kr. 3.000 i materialetilskud fra HSl.
Biathlonstavne: Lordag den 4. december arrangerer vi sammen med Kolding
Biathlon-stavne i Vesterskoven i Haderslev, hvor der om eftermiddagen er alriindelig
treningslob p6 de poster fra om formiddagen.
Divisionsturneringen 2005: Ved kredsens "eftersnak" fornylig blev det bestemt, at vi i 6r
2005 skal lsbe 3 matcher i sydkredsen, fordi der er tilbudt flere c-lob, end ellers. Det er
alts6 ikke permanent fremover med 3 lsb, men et forsogl
Vi sl<al fsrste gang dyste i Jelling skov sondag den 20 marts, naste gang den 13 august
PA.FANO og sidste gang den 4 september iAbenr6 Nord. Alle 3 skorie inieressante og
forholdsvis tette pA vore hjemlige aner, s6 det gleder vi os til.
Foren.gangsskyldskal vi IKKEopforfandenf6rskop6, loratkoretil svendborg!
sat allerede X i din nye kalender for 2005, siledes HTF kan vise, at vi er med i
toppen af 1. division i Sydkredsen.
2. juledag afholder vi det traditioneile julelob pA Torning Molle med glogg og
"godteposer'' til bsrnene.

Jeg har besluttet, at det i ar ikke bliver som "Fidus-lsb", men mere som et traditionelt
udvidet tranings lsb, hvor der er mulighed for, at ALLE far glede af dette, uanset,
hvordan vejretvil vare "p6 dagen". Flere harsagt, atde ikke gider"Fiduslob',, s6 nu
forsoger jeg med det traditionelle, s6 m6 vi se, hvordan opbaklningen bliver??
Generalforsamlingen den 26. februar 2005: Traditionen tro bliv6r denne igen p6 Torning
Mslle efter samme opskrift, som sidste 6r, hvor vi indleder med lidt til ganen-og irvor vi
hylder "Arets mestre".
Yvonne har efter mange 6rs godt arbejde valgt at stoppe i bestyrelsen. 36 meld tilbage til
mig, hvis du kunne tanke dig at fore traningsudvalgei videre, ialedes vi i god tid kan
indkalde til ansettelsessamtaler. Jobbeskrivelse kan du f6 ved henv. til yv6nne.

Jeg vil slutte med at snske ALLE en gtedelig JUL og et rigtig godt lobeAr 2005!

Jsnne

-- 
__

II SNEGLEN

Ved SM-nat 2004 blev Steffen Alm sl6et af
Karsten Johnk og Peter Sebelius.
Efter lsbet stod de 3 og snakkede om lsbet.
Steffen kunne ikke forstA, hvorfor han var sA

------

I langsom iforhold til de andre 2.
I Pludsetig opdagede Hanne Ljungberg en snegt p6 Steffen's ryg. Ir Da sagde steffen rige s6 stiile og opgivende, it snegren jo noi-ogs6 kr t
I havde overhalet ham undervejs. - " -f"%

----P
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Generalforsamling

Orienteringsklubben HTF indkalder hermed til ordiner generalforsamling,
Lordag den 26. februar 2004 kl. 12.00, hvor vi starter med fallesspisning-,
pA Torning Molle, Hammelev

Daqsorden ifslqe lovene:
1. Valg af dirigent og stemmeoptellere
2. Formandens beretning, herunderudvalgsberetning
3. Forelaggelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende ar, herunder kontingentfastsatterse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Yalg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad 2: Beretningen starter p6 side xx (neste klubblad)
Ad 3: Regnskabet vil blive fremlagt i kopi fil generalforsamlingen. Et

eksemplar af regnskabet kan rekvireres en uge for
generalforsamlingen ved henvendelse til kasiereren

Ad 4: Budgettet vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen

Ad 5: Forslag, der onskes behandlet pA generalforsamlingen, skal vere
bestyrelsen (formandens adresse) i hande senest 6n ugeforgeneralforsamlingen. - ;t .

Ad 6: Pi ordinar vatg er: .

2 bestyrelsesmedlemmer; yvonne Gregersen (modtager ikke
genvalg)

genvalg)

genvalg)

Ad7: P6 valg er:

Ad 8: PA valg er:

Guri Alm (modtager

Else Marie Rasmussen (modtager

Henry Jacobsen
Jorgen Thingvad
O.K. Frederiksen

TILMELDING:

Man skal kun tilmelde sig, hvis man deltager i spisningen.
Der er ingen tilmelding for at deltage i selie generalfo-rsamlingen.
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Klubtur til pAsketsbet 2005 
d

P6skelsbet 2005 lsbes Skertorsdaq. +Langfredag q
og p5skelordag i Svinklov oo

VesterThorup plantage. - "-" -

Begge er klitplantager, som ligger lige ud til Jammerbugten,
men lad os hAb-evi fdrr nogle gode lob alligevel.For at gore en krubtur ud af det og toiat ;;;; ;;i'andre o-krubber,

haryeg reserveret et antal campinghytter p6
Vester Thorup Camnjlq, meget tei pipi"nt"g"n og

kun ca. 15 km fra Svinkisv.

D^et koster 70 kr. per person per overnatning(og dem er der to af).Derudover skal man ha-ve campingp"r, roi.'Li g0 kr. perfamilie

vikan sa rave,3,S';if"',?J?stire varm madhos vertsparret tit ca. s0 t'. pe'. person;t;;i;;;;"tte i bi'ardstuen.p6sken falder 24., 25. og 26.-marts iaeste ar.

Hvis l/du vil med, s6 kontakt Jette Honor6
inden 1 5. jan 20OS p& ilt. 74 57 SO gi



-

HTF ONSKER NEDENSTAENDE MEDLETXER

$,"," :'-: :'::::k,,", R
Sven J. Msller. Han bliver 60 Ar d-23 december.

Michael Jessen. Han bliver 50 5r d.29 december'

I*' rg*gr nl fa,ffrsf
$a udvalget til hond€ og hanr

.€':+ *,sTrryE ffitfifimhefg\ v6*q.dilt L'ltGl'.i.c ttt'$9l:U -8tlJffi*','n

W JWffi*W-

ffiffiffiffi
5e mere pi strfrEw,camF-let'dk

t"
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TUSIND TAK TIL ORIENTERINGSLOBERNE!

Tusind TAK for den meget store deltagelse
_ i mit 40-6rs jubileum-sdag den e.no;. 

--
Det var en dag der vil gA ovei i historien ikke

mindst p.g.a. ,,Katastrofen" 
I Seest!

Det var helt overveldende og gledeligt at fA

- 
huset fyldt op til sidste ptaOs. -

TAKforalle gaverne og pengene,
som allerede er blevet brugt til udstyr.

TAK for alle hilsener pd dagen 
'

og efter fra de mange HTF,erel

t
11



Laso 3 dages, 4. - 7. august 2004.

I Ar har jeg deltaget i Leso 3-dages. Det var en ri$ig god tur, sA derfor har jeg fAet lyst til
at skrive lidt om turen.

Karsten (min mand) har lange snakket om at holde ferie p6 Laso' Da jeg sd, der skulle
vare 3 dages, foreslog jeg, at vi holdt en kombineret ferie+lsb.
Vi startede hjemmefra onsdag formiddag med Arriva, DSB tog, og til sidst farge. Vi nAede

Leso k1.1900. Prologen startede k1.20.00. SA der var "god" tid. Vi havde i forvejen bestilt
plads pa Lass Vandrehjem, som ligger ret tet pa Vesters Havn. Less Vandrehjem kan

anbefales. Vi havde til godt varelse med eget bad og toilet. Der er god plads i det felles
kokken.

Prologen, et bylob, startede pA stranden med fellesstart og sluttede p6 havnen. I havnen

var der mulighed for at svomme fra post til post. Enkelte gjorde det, de fleste lob en omvej.
Jeg skulle ikke ud at svsmme med kompas, brik, briller, ur og hvad vi ellers har af udstyr i

min alder. Opndede en placering som nr. 10 af 25.

Naste dag et "almindeligt" o-lsb med staevnecenter pA stranden, Hvidebakker. Nordsiden

af Lass. Vi var advaret om, at det ville blive svert. Jeg forsogte at rette mig efter
kompasset, men noget gik galt, jeg brugte over 20 minutter pA forste post. Vi var
efterh6nden 9-10 lobere, som ledte efter den samme post. Posten var, hvor den skulle

vere, vi lsbere var ikke. Posten blev dog fundet og lobet gennemfort og godkendt.

Bad og omkledning i Kattegat og pA stranden.

Vi var virkelig heldige med vejret. Badevejr hver dag og noget rigtig godt vand'

Vi havde lejet cykler pa Leso og cyklede fra Hvidebakker til osterby Havn, hvor vi

fouragerede og cyklede tilbage til Vesters Havn via Byrum (for at lure til cykel o-lobet
neste dag). Jeg skulle blive klogere med hensyn til at lure noget.

Ja cykel o-lsbet blev et kapitel for sig. Jeg troede efter forklaringen, at der ville vare pile,

som vi skulle folge, men jeg blev klogere. Vi fik udleveret 3 sider med 32 rubrikker. I fsrste
rubrik stod: 170 meter lige ud. I anden rubrik 150 meter til venstre o.s.v.
Da jeg mente at vere ndet til rubrik nr. 5, spurgte en anden deltager, hvor vi mon var. Men

han var kun kommet til rubrik nr. 2. Hvad s6? Jeg havde ikke fantasi til atfinde ud af, hvor

meget f.eks.505 meter er pd en lejet cykel. SA jeg provede at folge med nogen, som s6 ud

til ai have styr p6 tingene. Jeg horte senere, at man selvfolgelig skulle have fundet ud af,

hvor mange pedalomdrejninger, der gAr pA '100 meter, henholdsvis i 1 ., 2. og 3. gear.

Heldigvis havde vi fAet at vide, at vi skulle slutte pA Saltsyderiet, s6 retning mod sydost
skulle holdes. Der var 5 poster undervejs. Jeg fandt kun de 4. PA et tidspunkt var jeg

sammen med nogle store bsm kommet ind i et sommerhusomrAde, hvor vi sluttede pA en

blind vej, s6 derfor tilbage igen. Heldigvis var der stadig cyklende o{sbere pa vejen, s6

bag efter nogen af dem. Vi ndede omsider frem til Saltsyderiet. Efter denne tur var der
flere muligheder for at samle point. Jeg og en lober fra Esbjerg blev enige om at cykle til
Byrum og samle point ved fotoserie. Det var sjovt (m6ske fordi vi kunne finde ud af det). I

Byrum var der placeret 6 poster rundt i byen, vi fandt dem alle, sA det var godt nok.

I

F-
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Karsten var cykret direkte.tir.sartsyderiet og varet med p6 en guidet rundtur. Han viste s6mis rundt, da o,sbet 
""ll?i?i Vi,'ksbet noir" ,ig1ig goob pand;iag"in"i. v";*t stadisperfekt. Bad foregik ved Vesters Havn og;r;;.

Lordag sidste rsb med iagtstart. Dette rob startede.fra stranden p6 nordsiden af Lass,storedar. Her sik oet o6oie for,nig. L;;;;itiJii.tr"n"r" af andre robere. rgen en sv@rbane i en skov nesten uden stier]VJ;ii i;;;;; en konkurrence om at rave

;3:i:fltsl[ir' 
En sod ide, sa ikkelobur" r'uuoJ-noset at tase rislii v""dlt her var oss6

Efter lobet cykrede vi tirbag-e tir Vesters. Havn og gqv og serv en god middag p6 enrestaurant ved havnen. vi startede med en ,.";"io-""r.t"rr, som vir brive huskei. Det varfaktisk et hert m6rtid, oq vi havde bertiri n"""ii"-ii. Vejret var stadig varmt og godt og visluttede lordagen med-at se solnedgangen

s.ondag,m6tte vi g{ lejse hjem, igen. med ferge, DSB og Arriva. Har var varmen ved atgrve problemer. Vi fik omkring Hloring at uioE, at togskinnerne u"i ouurop'|"oede, hvorforvi mdtte kore lanssomt oq tolet matte"run role tir'iioorg. Fi";.flr't"g]ii[r,J-matte rrrevidere, forstod vi ardrig. H-erdigvis, krarelu'ode-p;ironaret sagen. t Aroorg hordt et andet

i?:r!:fr:.* 
arre passaserer ikurre o"'e sr,irte ;;; i ;;ii; i,*i" n",sJ" 

"Y 
i.llen sir uo"n

ilh]*";ftf [L1tln"T,l",llJll"'ffi,?f 
^[""1:ii?'f ,'"?,';."#ts}o jlf :[,"l3l,ijoolJ',

Venlig hilsen
Betty Hansen, Egebek-Hviding.

Tilmetding titAbne lsb

Tilmerding tir 6bne rob bedes.s6 vidt murigt foretaget pd rnternettet viahjemmesiden www.o_s!rvice. di.

Har du ikke adgang eller kan du ikke huske
din adgangskode tir o-servi-ce, rontat<ioa velniigst curierm(se telefonnr. m.m. p6 side 2 i f<fuOOiaOet).

Ved at anvende o_service formindskes fejlrisikoen,
og det letter betragteligt arUejOet foi Oen .roni"r"nO" klub og

for lobstilmelderen_
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Klubmestre i HTF 2004.

DAG-LOB, som foregik over 3 afdelinger iAbenrA Ngrreskov, Frsslev Plantage og
Soldaterskoven.

Piger indtil 12 Ar: Anne B. Bertelsen
D-13-16 6r: Maja Alm
D-17-20 Ar: Maja B. Nielsen
D-21.34 Ar: Mona L. Rasmussen
D-35-44 6r: Guri Alm
D-45-54 6r: Lise Nielsen
D over 55 6r: Betty Hansen

NAT-LOB, som foregik i de "kongelige skove" i Gristen.

Drenge indtil 12 Ar Mikkel Jespersen
H-13-16 Ar: Daniel H. Jensen
H-21-34 Ar: Peter Sebelius
H-35-44 Ar: Arne Bertelsen
H-45-54 6r: Jens Jorgen Andersen
H-55-64 6r: Hans Nielsen
H over 65 ir: Jorgen Thingvad

H-3544 Ar: Steffen Alm
H-45-54 Ar: Arne Bertelsen
H-55-64 6r: Hans Nielsen
H over 65 dr Jorgen Thingvad

D-35-44 6r: Guri Alm
D over 45 6r: Lise Nielsen
H-13-16 6r: Lasse Alm
H-21-34 Ar: Peter Sebelius

I
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EMNE:

MALGRUPPE:

INDHOLD:

MEDBRING:

UNDERVISER:

TID:

STED:

TILMELDING:

PRIS:

FORPLEJNING:

P5 vegne af kreds UU og VKU

Grethe Buch

Rekoku rsus - korttegnin gsku rsus, rekognoscering i skoven

M6lgruppen er uovede korttegnere, som snsker at "snuse" til
korttegningsarbejdet uden dog at forpligtige sig for storre
opgaver. Hovedtemaet pd kurset vil vere planrekognoscering.

Teori: Kommunikation
Generalisering
MindstemAl i terren og hvad det fylder pA kortet
"Hornbak Plantage"
Mdleteknik
Skridtning p6 kendt strakning
Kurverekognoscering
IOF norm
Vej- og stiklassificering
Punkter etc. sten, hul, punkthoj, fodersted og
lille lavning
Gennemlobelighed
Ovelser i felten:
Planrekognoscering

Tegneplade ca. A4, kompas (ikke tommelfingermodel),
viskelader, varmt lobetoj, regntoj samt madpakke.

Ssren Nielsen, kortkonsulent, DOF

Lordag d. 8. januar2005, kl. 9-16

Snabs klubhus, Norremarksvej 96, Vejle

Senest 19. december 2004 Itl Grethe Buch, 75-87'1095,
qretheb@iellinqnet.dk

150 kr. der senest 3/1 2005 indbetales til kredsens kasserer Jette
Ssrensen. Konto nr. 6840-1053258
Var opmerksom pd evt. refusionsmulighed i kommunerne.

Der serveres morgenkaffe med rundstykker + eftermiddagskaffe
med kage. Medbring selv frokost.

E
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N
Tid

18112 13:3O
26112 10:QQ

1/01 '13:30

8/01 13:30
8/01 13:30

15/0'l 13:30
15i01 '13:30

22101 13:3Q
22101 13:3Q

29/01 13:30

5/02'13:30
5/02 '13:30

1210213:3Q

19/02 13:30

19/02 13:30

Z
Arrangor

AalG
HTF Julelsb

HrF 
ilYJars-

HTF
SOK
HTF
AalG
HTF
SOK

AalG

Traningslob

Skov Msdested

Arup P-Arup Skowej
Torning Mslle P-ved Msllen

Hytterkobbel indk.Skovby

Revss indk. Revsogdrd
Ronshoved P-Fjordvejen
Stursbsl P-Troldeskoven
Froslev Nord P-Nord for lejren
Honning afm. Toftlund-Romovej
Als Narreskov Skovkroen

^.., Farverhus, afm.AaDenraa Svo -' I Onoervel

Lar
Ssn

Lar

Lar
lar
Lar
Lar
Lar
Lar

Son

Lsr
Lsr

lsr
lsr
Lsr

Tormaj P-Helsehjemmet HTF
Tral Skov afm. Bovrup-GrAstenvej SOK

Jorgensgird

Anderup
Kelstrup
Plantage

afm. p6 vej gennem 
AalG

SKOV

P-Ostkant HTF

P-midt i skoven SOK

Er du i tvivl om startstedet, sA kan du 96 ind pA http:/lhome5.inet.tele.dk/miva/ og
se en del af startstederne under traningslob. Endvidere er der fremstillet et lidt
eldre oversigtskort, som kan fAs ved henvendelse til TRU-formanden Yvonne
Gregersen pA tlf . 74542A03. AAIG har et tilsvarende overslgtskort over deres
skove - ring til Jon Mathiesen pd tlf. 74694576.

Kortpris: 10 kr. for alle kort.
Priserne er inklusiv en plasticpose. Det er stadig en god forretning at tegne
abonnement pA kort til treningslob hele Aret for 100 kr.

Posterne bliver inddraget 2 timer efter forste start.

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

kiosken ved traningslsbene selger og lejer Eva Christensen bAde brikker og
kompas ud.
Brikker kan lejes for 5 kr, men man me gerne bruge sin egen. Nye brikker kan
ksbes for 320 kr. for version 2 og 565 kr. for version 3 (med display)
Man kan leje et kompas for 5 kr. Hvis man vil ksbe et kompas, koster det 120 kr.

j

I

i

$l

l-

16



TeRuu,tsusre

Dato Type Kl. Sted Arrangor

M
Bemarkn.

December 2004:
Lar 11. Aha-lsbet-fiduslob 13.00
Ssn 26. Julelob 10.00

Januar 2005:
Lor 08 Reko-kursus 9-16
Son 09. Vinterlang
Ssn 16. Langdistance 10.00
28.-30. U2-ijuniorkursus
29-30. U'1-kursus
Ssn 30. Fiduslob

Februar 2005:
Son 06. Vinterlang
Lar 26. Fallesspisning 12.00
Lsr 26. Generalforsamling 13.00
Ssn 27 . Langdistance

Alskkeskoven
Torning Molle

Vejles klubhus
Hengelbjerg
Stenderupskovene
Arhus

???

Rosborg So rundt
Torning Molle
Torning Molle
Borsmose

Odense OK
HTF

Sydkredsen
Nordkredsen
Kolding OK
Sydkredsen
Sydkredsen
Kolding OK

Nordkredsen
HTF
HTF
OKWest

5illg o€ monrering ilF
Thrmonrder . F$ndr.rer og dErc
Isolerlngx-opgorer

Ffi k[ar besked

ilf. ?453 2995
Sandefjordv*j 5'f l00 lfadersleu

t
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Op-med-hu maret-lab i Hobro

Blomstafetten kvikker op i en grA mined

Digteren Henrik Nordbrandt skrev engang at aret har 16 m6neder: januar, februar,
marts, april, maj, juni, juri, august, september, oktober, november, november, november,
november, november og december.

Ja, november kan godt yere sej at komme igennem. Eventuelle efter6rsdepressioner
som stdr p6 spring m6 finde sig i trangseren pb starUinjen af hert nye vinternedture.

For midaldrende orienteringslsbere er der dog en probat kur: blese vare med den
m6ske knap sA afpudsede form og den mdske lidt for afrundede fysik - tag til endnu et lsb
med gutterne, ogsd selv om der egentlig ikke er andre stevner tilbage p6 ierminslisten
end de helt pjattede.

M6ske er det endda et af de helt pjattede lsb, der skal til. Det mente carsten euist i
hvert fald. Han fik Ssren Dall og undertegnede purret til et tilsyneladende til det n@rmest
fjantede grensende pjattet stafeflob i Ho-bro. Blomstafetten. dn stafet hvor alle tre
deltagere pd et hold lobersamtidig pd tre forskellige, men lige lange baner, bytter kort, n€rr
samtlige er vendt tilbage fra etapen, starter p6 en ny runde I og biver ved med
proceduren, indtil alle tre deltagere har gennemfort alle tre forslellige ture. Og var det s6
noget, vi gad, spurgte carsten - saerligt seriost kunne man vel iktjsige at foretagendet
var. Men vi var fyr og flamme.

Si vi troppede op i Hobro. En by man m6ske kenderfor lidt til, iser nu hvor motorvejen
med sin bue udenom har afblast det pligtbesog gennem centrum, som enhver bilist mette
lide sig igennem, nar rejsen gik mellem Aarhus og Aalborg for i tiden. Jeg fortalte de to
andre, atmin bror engang var kereste med en boghandlerdatterfra Hobio. Men det holdt
nu ikke sA lenge. Og hva,sA, sagde de som talt mLd en mund.

. 
Nej, Hobro er ikke rigtig en by, der rykker. Vi parkerede p6 den ade parkeringsprads ved

stadion, tissede af i skovbrynet og fandt hurfigt stevnepladsen. Vejret var dejlilt, nesten
blikstille, solskin og klar luft, men hundekoldt. Vi varmede op. Humoret fik ogi6 varmen
efterhanden, som stevnepladsen fyldtes af omkring 150 lsbere fra de midt--og nordjyske
klubber.

og s6 af sted ud i den lille hyggelige byskov, der strakte sig ned mod vandet gennem en
tunneldal med en ekstra storkuperet klat skov til begge sider. De mangler ellers ikke
bakker p6 de kanter. Men der var ikke noget at Oetint<e sig p6 - vi fifalle tre fornojelsen
af suget pa forsteturen af en stafet. Min fsrste bane fsltes hurtig, og det var ogs6 den
hurtigste af de tre baner, viste det sig, selv om alle baner var nJrtigi tooeoe. Da fsrsteturen
var ved at vare gennemfort, gik det op for mig, hvad der var Blomltafettens egenflige
charme: ganske vist var vi et hold, ganske visi var vi tre musketerer, der en foialle 69 alle
foren, konkurrerede med alle de andre hold. Men vi havde ogsa en'indbyrdes
konkurrence ksrende med spurtopgsr for hver gennemfort stijfe pa to kiometer, og oer
var.kontant afregning for hver omgang. sidstemanden hjem indkasserede de to andres
utdlmodige blikke. Forste- og andenmanden fik til gengald ud over hdrneretten ogsd et
pusterum, der kunne peppe op pA tempoet p6 naste s-lojfe. Hojt tempo, tungen lige i
munden, og, helt uundg6eligt, diverse kiks, som der jo kommer, n6r man lsb"er over evne.
Men sjovt, det var det.

selvfolgelig havde vi ikke alle lige meget tur i den. Men heldigvis kom vi s& nogenlunde
samtidig hjem pa sidsteturen. Vi var derlaktisk alle tre inden foi det samme minrit, og sa
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kunne det faktisk vere det samme med, hvordan vi havde klaret os i sammenligning med
de andre hold.

Og bagefter fornojelsen med at sammenligne strektider! Her kunne alle finde noget at
glede sig over.

- . 
Der var rigtig sjovt i Hobro. stadion var ogs6 som forvandlet, da vi skulle hjem igen.

Masser af biler p6 parkeringspladsen. og de lokale helte havde begivenhederne under
kontrol med en foring pi 3-0 i en fodboldkamp, som havde trukket et pant antal tilskuere, i
hvert fald flere end der var kommet for at kigge p6 Blom-stafetten. Dei var skive, der fik
tort p6 i Danmarksserien.

"Haa do wot i Hobro" har lenge veret stadens slogan, opfundet af en begavet
reklamemand for mange 6r siden. Prov Blomstafetten i november, merk foiskellen p6 for
og efter. Jo, det er umagen vard.

Soren Kjar
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Sonderjyske mestre 2004!

Folgende fra OK-HTF i Haderslev blev
i2004 Sonderjyske mestre i

dag-orienteringslob, som blev afviklet
i Froslev Plantage.

Piger indtil 12 6rAnne Bertelsen
D-21-34 6r Mona L. Rasmussen
D-35-44 6r Guri Alm
D over 55 dr Betty Hansen
Drenge indtil 12 6r Mikkel Jespersen
H-21-34 Ar Steffen Alm
H-45-54 6r Soren Dail
H-55-54 Ar Hans Nielsen
H over 65 Ar Jorgen Thingvad

Folgende blev Sonderjyske mestre
i nalorienteringslob, som blev afviklet i

GrAsten-skovene.

D-35-44 Ar Guri Atm
Drenge op til 16 6r Lasse Alm
H-55-64 6r Hans Nielsen
H over 65 6r Jorgen Thingvad

Den kat
vi Ii' .."

Ved kredsmesterskaberne i nat-orienteringslob i stenderup-skovene blev
egteparret Guri og Steffen Alm kredsmestre i deres klasser.

Julelsb

2. juledag afholder vi det traditionelle julelob p6
Torning Molle

med glogg og "godteposei'til bornene.

I 6r er det ikke et "Fidus-lsb", men mere som et

45(-:
\:

udvidet trenings lsb, hvor der er mulighed for,
at ALLE fAr glade af dette, uanset,
hvordan vejret vil vare "p6 dagen".

21



Julekonkurrence
En lllle kryds og tvers, som du
kan bruge noget af dtn fritid pA,
og du kan samttdig vlnde nogle

premler.

I t6{t

Kryds og tv@rs'en er produceret af Steffen Alm.
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ffi PRAMIERNE TIL 3 HELDIGE UDTRUKNE AF DEN RIGTIGE L@SNING ER:
ts

1 STK.GAVEKORT PA KR.1OO.OO TIL HADERSLEV STJERNEBUTIKKER.

Premierne udtrakkes af notarius publicus,
og overrakkes til julelobet d.26 december 2Q04.

Send / mail / give mig losningen seneste d. 25 december 2004 k1.21.00.

lnge Grarup
Anemonevej 1

6500 Vojens, e-mail:inqe@qrarup.dk

Losningen finder du ved at sammensatte tallene i tal rakkefolgen.

Medlemsnr.

Losningen pd julekonkurrence:

(Du behsver ikke klippe i bladet, hvis du vil undgA dette. Bare de samme oplysninger kommer mig i haende.)
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Resultattavle.

2 x GULD og 2 x S@LV ved DM d. 26 septembert

Maja Alm og Daniel H. Jensen vandt
begge GULD ved DM individuett p6
den klassiske distance i "Ronhoj Ovdrup,'
ved Logstor.

Daniel H. Jensen vandt i klassen H-13-14
i konkurrence med 45 andre drenge
fra hele landet og det var Daniels forste GULD-medalje!
Maja Alm genvandt det danske mesterskab i klassen
D-15-16 ikonkurrence med24 andre pigerfra hele
landet, hvor Maja sidste 6r m6tte nojes med S@LV-
medaljen (et par sek. fra guldet). Det var Maja's 3
medalje i 6r, hvor Maja vandt GULD ved DM-lang i fordret og m6tte for en m6neds tid
siden nojes med SZLV pA den korte distance.

Hans Nielsen vandt s@LV i klassen H-60-64 i konkurrence med 63 andre "eldre knegte"
fra hele landet.

Hans Nielsen
vandt solv.
Han er her if6rt
den nye klubdraqt.

Folgende andre HTF'ere var tet p6 en medaljeplads. Det var Marie H. Jensen,
Guri Alm, Steffen Alm og Mona L, Rasmussen.'

HTF's sidste s@LV-medatje fik vi ved DM-stafet i 96r i Haunstrups tidlige brunkulslejre
vest-for Herning. Det var i klassen H-4s-49 ved Arne Bertelsen, jens pioer Jensen og
Steffen Alm. De var kun ilz min. fra GULDET.
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HTF's GULD-hold fra sidste drr ved Jorn Andersen, Hans Nielsen og Finn Jorgensen
m6tte i Ar nojes med en plac. som nr. 5 1/z min. fra BRONZE-pladsen.
Der var 21 hold i klassen.

HTF's det ene ungdomshold ved Daniel H. Jensen, Anne Bertelsen og Maja Alm
m6tte lide den tort, at blive disket ved fejlklip, sammen med flere andre hold, men meget
argerligt, da de ellers ville have vundet GULD med 8 minutters forspring!

Maja Alm vandt "BALTIC-CUP" d. 3 oktober!

Maja Alm vinder sejre pA stribe. D. 3 oktober vandt hun sin klasse ved Landskampen
"BALTIC-CUP" i Litauen med 40 sekunder foran en pige fra Letland.
.BALTIC-CUP" er en 6rlig landskamp imellem de baltiske lande, Polen, Sverige
og Danmark.

I stafetten i gAr pA Danmarks forstehold f orte Maja ogs6 ved skiftet til 4{ur, men
Danmarks sidste lsber var sA uheldig, at tabe det elektroniske kontrolkort, sdledes holdet
blev disket.

Maja Alm ved De Danske
Mesterskaber i "Ronhoj-
Audrup" ved Logstor.

HTF fik 3 kredsmestre i langdistanceorientering d.17 oktober!

OK-HTF, Haderslev havde 20 lsbere med til Langdistanceorientering i dag iAbenrA
Sonderskov, og det blev til en "sej tu/' i det friske efter6rsvejr pA de lerede skrenter ved
Aben16.

HTF fik 3 kredsmestre som var egteparret Guri og Steffen Alm i klasserne D-35-44 og H-
45-54.
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Den sidste kredsmester blev Finn Jorgensen i H-55-64, som var lsbets stsrste klasse med
35 deltagere.
Udenfor mesterskabsklasserne blev Solveig B. Nielsen og Anne B. Bertelsen
nr. 1 pA hhv. bane 7 og bane 8.

Samtidig med kredsmesterskaberne blev de sonderjyske mesterskaber ogsA
afviklet og udover de 3 kredsmestre blev Betty Hansen og Keld B. Nielsen Sonderjysk
mester.

Far og datter vandt GULD d.30 oktoberl

Far og datter gik til tops ved DM-sprint i Universitetsparken i Esbjerg. 16-6rige Maja Alm
debuterede i klassen D-20 og vandt med 1/z min. foran storfavoritten Ane Linde fra PAN
Arhus, hvilket er meget i sprint. Maja brugte 15.32 om de 2,6 km med 1 5 poster.

Dette var Maja's tredje DM-guldmedalje i Ar. Maja vandt DM-GULD i langdistance i for6ret
og DM-GULD i klassisk for en mAned siden. Kun i DM-kort mdtte Maja tage sig til takke
med en SOlV-medalje! Maja var ogs6 bedste dansker ved junior WM i Polen ijuli mAned!

Maja's far Steffen vandt ligeledes GULD ved det sidelsbende "Folke-DM i sprint" i klassen
H-45-54, hvor Steffen var,20 sek. foran Leif E. Larsen fra Tisvilde Hegn. Det var Steffen's
forste guldmedalje iAr! Steffen brugte 18 min om de 3,1 km med 17 poster.

Daniel H. Jensen fik en fornem 6. plads i klassen drenge op til 16 ir og de 3 var de eneste
HTF havde med til sprinten.

Steffen Alm vandt GULD ved DM i natlob d.30 oktoberl

Steffen Alm fra orienteringsklubben HTF i Haderslev vandt en sikker GULD-medalje i
klassen H'4549 Ar ved de Danske mesterskaber i natorientering, som fandt sted iAl
Plantage ved Oksbsl med oplob i hallen pA Bldvands Huk ldratscenter. Steffen vandt med
et forspring pA 2 min.
Tidligere p6 dagen vandt Steffen (som omtalt) ogsA en GULD-medalje i sprint
i Esbjerg, ligesom sin datter Maja.

Maja Alm var knap sA skarp i natlsbet, hvor hun matte nojes med en 5. plads,
men dog kun etlz min. efter bronze. Maja's mor Guri Alm fik en fornem 4.
plads i klassen D-4044 6r, sA i alt en god dag forfam. Alm derude west-p6!
Dette var sA 6rets sidste DM for orienteringsloberne fra HTF, hvor vi kan se
tilbage pd den stsrste medaljehost nogensinde, hvor det bl.a. er blevet
til hele 8 GULD-medaljer til klubbens medlemmer, hvor de 3 er blevet vundet
af klubbens storste talent Maja Alm.
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Maja Alm vandt 2-milen d. 6 - Z november!

Maja Alm har veret i Sverige sammen med
"talentkraflcenter Esbjerg" og deltaget i
"2 Milen" ved Hylte OK, som er et 2 dages lab
og Maja Alm fortsatte sin sejrsgang og vandt
samlet over de overvejende svenske pige-lobere.

Steffen Alm fik en fornem 5. plads i H-45-49 Ar.

Meget flot sejr igen af Maja d. 14 november!

Maja Alm fra orienteringsklubben HTF vandt
i dag Jattemilen i Grib skov, hvor Maja lob
i junioreliteklassen D-17-20 6r og brugte
1.32.11om de 13,1 km med 37 poster.

Det var Maja's forste lob siden hun kom i
junioreliten i sidste uge, og det var en meget
flot debut i det skrappe selskab, hvor storstedelen af
var svenskere. Der var s6ledes ogsd flere svenskere

de ca. 1100 deltagere i Jettemilen
iMaja's klasse!
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