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Formandsord vinteren 2005.

56 har vi taget hul pA et nyt 6r og som altid er
det spendende, hvad dette mitte bringe for os
selv og vores klub HTF?
Deltagerantallet i 2. juledagslobet var begranset,
s6 derfor mi vi overveje om defte lsb skal fortsatte.
Nogle tor ikke at stille op, fordi de er bange for, at
netop de, bliver udpeget til, at skulle arrangere dette til neste 6r. Hvis dette problem var
afklaret 1 6r i forvejen ville deltagerantallet givetvis vare noget hojere.
Men ellers bod vi det nye 6r velkommen Nytarsdag i Hytterkobbel med god deltagelse, s6
det var miske bedre, at prioritere defte hojere end jule- lsbet??
Kommende arrangementer: Vi har fAet stavneledelsen pA plads til vores forste
arrangement i ir, som bliver CJsb i Lindet den 17 april. Stavneleder bliver Jorgen
Thingvad og banelaggerne er Arne Bertelsen og Hans Nielsen.
Vi er ogsA ved, at etablere en "styregruppe" for vores piskelob pA R@M@ 61 2006.
Hvis DU brender for en "nsglefunktion" for vores annoncerede terminslistelob i ir 2005,
s6 send en mail, eller tage telefonen og ring, saledes DU kan f6 dine ambitioner opfyldt og
din viden og erfaring udbygget??
Divisionslsb 2005: Som jeg skrev i de sidste formandsord skal vi i 6r i kamp 3 gange i 1.

divisions lsb, hvor vi allerede lagger ud den 20 marts i Jelling skov. Den 13. august skal vi
en tur til FANO og den 4. september til Abenri nord.
Vores modstandere i 6r bliver Faaborg, Odense og Kolding.
Slut op om disse matcher, hvor vi har mulighed for, at vise vores solidaritet for holdsport
og fallesskabet.
Piskelsb 2005: Ellers vil jeg opfordre dig til, at tage med til "Piskelobet-2005" i

"Det Nordjyske", hvor der allerede er mange fra HTF som er booket til overnatning.
Generalforsamlig den 26. februar: HTF inviterer til Generalforsamling lordag den 26.
februar p6 Torning Molle, hvor vi indleder med middagsmad inden vi hylder arets
klubmestre og DM-medaljevindere m.v. Dernast den Arlige status for HTF, hvor vi lytter til,
hvad vores medlemmer evt. har pd hjertet og "hvor skal vi hen DU"??
Vores medlemmer behsver ikke, at blive hjemme i frygt for, at blive valgt, da vi har
tradition for meget lidt udskiftning i bestyrelsen. Si meld dig blot til at komme den 26
februar pi Torning Molle.
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Materialer: Vores materialemand Vagn Hansen er i garB med' at lave nye

informationstavler til brug ved vores arrangementer.
Vi har ogsA planer om, at f6 et mobilt toiletsystem, hvis ellers vi kan f5 tilskud til dette. I

forvejen ligger der jo mange af frivillige timer i et terminsliste lsb, sa det vil vare godt, hvis

et mobilt toiletsystem kunne etableres.
Ellers vil jeg slutte disse sparsomme formands ord med snsket o.n, at vi sammen far et
godt og spandende lsbs 6r, hvor fallesskabet og sammenholdet ma nyde ftemme.

Jgnne

Tilmelding til ibne lsb

Tilmelding til abne lob bedes s6 vidt muligt foretaget p6 lntemettet via
hjemmesiden www.o-service.dk.

Har du ikke adgang eller kan du ikke huske
din adgangskode til o-service, kontakt da venligst Guri Alm

(se telefonnr. m.m. pi side 2 i klubbladet).

Ved at anvende o-service formindskes
fejlrisikoen, det letter betragteligt arbejdet for den arrangerende klub og

for lobstilmelderen.



Generalforsamling

OntetteRtncsrLUBBEN HTF TNDKALDER HERMED TtL oRDtN/ER GENERALFoRSAMLING,

LSRDAG DEN 26. FEBRUAR 2OO4 KL. 12.00, HVOR VI STARTER MED FIELLESSPISNING,

PA TORNING MOLLE, HAMMELEV. SELVE GENERALFORSAMLINGEN STARTCN TL.1 3.00.

Dagsorden ifolge lovene:
'1. Valg af dirigent og stemmeoptallere
2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetning
3. Forelaggelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende ir, herunder kontingentfastsattelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsupPleant
9. Eventuelt

Ad 2: Beretningen starter pi side 6

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

Ad 4: Budgettet vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen

Ad 5: Forslag, der snskes behandlet pA generalforsamlingen, skal vare
bestyrelsen (formandens adresse) i hande senest en uge for
generalforsamlingen.

Ad 6: Pi ordineer valg er:
2 bestyrelsesmedlemmer:

Yvonne Gregersen (modtager ikke genvalg)
Guri Alm (modtager genvalg)
Else Marie Rasmussen (modtager genvalg)

Ad 7: Pd valg er:

Henry Jacobsen
Jorgen Thingvad

Ad 8: P6 valg er:
O.K. Frederiksen

TILMELDING:
Man skal kun tilmelde sig, hvis man deltager i spisningen.
Der er ingen tilmelding til at deltage i selve generalforsamlingen.
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Formandens beretning for 2004.

I Ar 2OO4 blev den ordinare generalforsamling afiroHt den /,-fuiz l$t Toming Molle.
Der var msdt 26 stemmebereftigede medlemmerftrern' mf dcf *steantal til en

Generalforsamling i HTF's historie!
Valgt som dirigent blev Ove Brix Therkildsen. Jette H. Jensen *v w[t som referent.

Beretninger og regnskab blev enstemmigt godkendl

Det irlige kontingent blev fastsat til:
Ungdom: 200,-
Senior: 300,-
Familie: 500,-
Passiv: 100,- (incl. familien)

I overensstemmelse med vedtagterne blev folgende valgt til bestyrefsen:
Valgene: Kasserer Else Marie Rasmussen (nyvalg) og de 2 bes$febegnedlemmer Jette

Honore' Jensen og lnge-Merete SchulE Grarup modtog begge genvaB' lilesom
formanden Jorn Andersen modtog genvalg.
Bendt Bossen trAdte ud af bestyrelsen p.g.a. arbejdspres.
Som revisorer var der genvalg af Henry Jacobsen og Jorgen Thingvad-
Til revisorsuppleant Ove Kaj Frederiksen.

Msder.
Der har i drets lob varet aftoldt 6 bestyrelsesmoder.
Pi det fsrste mbde konstituerede bestyrelsen sig som folger:
Jorn F. Andersen formand og kortansvarlig, Guri Alm nestformand, Else Marie

Rasmussen kasserer, Yvonne Gregersen traningsudvalgsformand, Jette Honore' Jensen

ungdomsudvalgsformand og lnge-Merete SchulE Grarup
Kommunikationsudvalgsformand.

Der har varet aftoldt de sadvanlige 2 mader med de sonderjyske klubber icr
koordinering af SM, Gransedyst, Klubmatch og traningslob.
HTF siger TAK til Mogens og Edith, som hver gang giver husly og forplejning til de
fremmsdte ledere fra de sonderjyske klubber.
Klubben har varet repr@senteret ved kredsens eftersnak og klubledertref, kredsens
reprasentantskabsmode samt ved DOF's reprasentantskabsmsde.
Klubben har ogsi varet reprasenteret ved HSl, samt ved andre fora' hvor vores
eksistens eller vores fremtid, kan have betydning!

Udmarkelser/hedringer.
HTF trofeet blev givet til Jens Peder Jensen icr i arenes lob at have ydet en energisk,

kammeratlig og sportslig indsats.
Maja Alm biev ogsi i 61 2OO4 hadret af "DOF's VENNER" med en uges ophoH i Sverige

via Team DK mobile center.
HTF's nye jubileumspokal blev tildelt Maja V. Jorgensen for "irets ungdomslobef.
lnge og Niels Physant, samt lngerlise Andersen blev hedret af Haderslev Kommune br
10-6rs lederskab i HTF.



Pi kredsens Reprasentantskabsmode blev Mona L. Rasmussen hadret med
"ARESPLATTEN" for sit arbejde som holdleder af det militare landshold i

"Orienteringsbiathlon".
HSI's lederpris: Det var en stor are for mig, at modtage Haderslev Samvirkende
ldratsforeningernes "Lederpris"l
Dette bide gledede mig og overraskede mig. TAK skal i have kare bestyrelse for jeres
motivation til denne.
I forbindelse med Haderslev kommunes arrangement "Vundne Mesterskaber" blev der
uddelt erkendtligheder til HTF'ere for DM resultater og Jyske mesterskaber. Haderslev
Kommune havde valgt, at invitere alle de HTFere, som var med i Landsfinalen ved M@N
2003, s6 aldrig for har vi varet sA talrigt representeret ved denne festdag. Selv vores
vart Borgmesteren var inviteret, fordi han deltog pi vores hold til Mon, men var for ydmyg
til at modtage hederen!
Ved Rodekro kommunes uddeling af erkendtligheder til idretsud avere fra kommunen, var
der erkendtligheder til Maja Alm og Steffen Alm.

TILLYKKE tiljer ALLE!

Klubbens medlemstal.
Den 31-12 2004 er der 194 medlemmer i HTF. Det er en fremgang pi 14 medlemmer i

2004 (2003 12ll Der har veret en tilgang pA22 nye medlemmer, som er det samme
antal nye som i 61 2003.
Sd det var kun 8, som ikke fornyede medlemskabet i 2004!

I

Klubarrangementer.
Der har varet afholdt arrangementer b6de med
Grill, ebleskiver og Glogg, i forbindelse med
traningslob i Honning, og Stensbak med
Eva Christensen og Werner Gregersen som
primus motor.
Desuden kommer 2.juledagslobet vel ogsA ind
under klubarrangement.
Herudover var vi p6 klubtur med c.a. 42 til
P6skelsbet ved Frederiksh6b og vi blev ganske
enkelt den mest vindende klub med samlet
5 forstepladser!
Desuden har vi i 2004 samlet flere HTFere til
vores divisionsmatcher end tidligere.
TAK til Guri for samling af holdet og
Steffen for transporten til Svendborg.
Desuden var der over 20 HTFere med til
Sjallandsk 5 dages i forbindelse med elitens
europamesterskaber. Vi var 6n af de klubber,
som havde flest deltagere med.
De fleste boede i Helsingors klubhus og ved denne
lejlighed fik man ogsi muligheden for at dyrke
kammeratskabet i HTF. Ved disse arrangementer
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kan man dyrke det sociale vi forssmmer ved ikke at have et ffipldssiled i brm af et
klubhus!

"Brikken".
Se under beretningen for "Brikken".

HTF arrangementeri 2004.

Arrangementeme er som folger:

18. januar: Langdistancelob i Sog6rd skov: 55 deltragere.
Banelegger og stavneleder: Steffen Alm
EMIT: Hans Erik Hansen

2. maj: Skovens dag blev afviklet i Honning Plantage. Projektleder denne dag var Erland
Skot i samarbejde med Skovfoged Else Bente Lei, hvor vi prasenterede vores sport med
EN ''ROD- HAND- BANE"!

23. maj: SM-stafet i Lindel. 45 deltagere
Banelegger: Ssren Bertelsen
Stavneleder: Jargen Thingvad. EMIT: Peter Berg

I uge 24 afuiklede vi "PARK-BANKO" i Vesterskoven. Projektleder var Henry S. Jacobsen i
samarbejde med Naturvejleder Gifte Andersen og Friluftsridet.
Defte var en aktivitet vi siger JA TAK til igen ved en gengivelse.

28. maj:. Biathlon ved Torning Mslle. 56 deltagere
Banelagger: Jens Peder Jensen
Stavneleder: Mona L. Rasmusen. EMIT: Peter Berg og Hans Edk Hansen.

Den 28. Vikingedyst blev atuiklet iweekenden 3-4. juli i Stensbak og Vesterskoven. Der
var 340 deltagere og der var flere danskere med end ved Sjallandsk S-dages ugen efter.
Pi grund af forbundets afgiftspolitik besluttede vi os for, at aflyse den traditionelle
kortdistance, som vi som arangar IKKE har fortrudt.
Banelaggere: Keld B. Nielsen og Jens Peder Jensen
EMIT: Peter Berg og Hans Erik Hansen.
Stavneleder: Guri Alm og Jorn F. Andersen.

"Dammen Rundt" blev atuiklet tirsdag den 10. august med 92 (96) deltagere. Lsbet blev
afuiklet med Gunnar Friis, som stavneleder.
EMIT: Peter Berg og Hans Erik Hansen

Den 27. august var der "Lob I Natten", som blev afuiklet i samarbejde med arrangoreme
af ldrats- og kulturnaften i Haderslev. Der var 103 (163) deltagere.
Koordinator og EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg.

Den 12. september atuiklede vi C{ob p6 ROMO-SONDERLAND med 264 deltagere.
Banelaggere Hans Nielsen og Ame Bertelsen



Stavneleder: Erland Skot. EMIT: Peter Berg.

Den 18. september atuiklede vi klubmesterskaber iden jomfruelige "SOLDATERSKOV'
ved Tsnder med 50 deltagere.

I Banelegger: Mona L. Rasmussen. Stavneleder: Hans Frederiksen
EMIT: Michael Christensen

, Den 4. december afuiklede vi i samarbejde med naboklubben Kolding Biathlon i Haderslev
Vesterskov med Mona L. Rasmussen som stavneleder.
Banelegger: Ulrik Staugird. EMIT: Michael Christensen.

Ja, som sidste 6r har der varet et meget hojt aktivitetsniveau, hvor der er ofret utrolig
mange frivillige og forh6bentlig spandende timer til gavn for HTF.

Udtagelse:
1S-5rige Maja Alm blev udtaget til juniorlandsholdet ved juniorverdensmesterskaberne i G-
dansk i Polen fra den 5-l1 juli.
Maja gjorde det s6 godt, at hun blev bedste danske pige, selvom hun var yngste deltager
og debutant. Maja fyldte 16 6r, da hun lsbede klassisk!
Senere pi 6ret blev Maja ogs6 udtaget til "Baltic-junior-cup" i Letland, hvor hun kvitterede
med at vinde sin klasse.
Et stort TILLYKKE til Maja!

KUM: Ved den 6rlige "Kredsungdomsmatch", som i 6r foregik den 8-9 maj pA Sjalland fik
HTF ikke mindre end 10 (sidste 61 9) ungdomslobere udtaget!
De 10 HTFere var folgende: Anne Bertelsen, Marie H. Jensen, Maja V. Jorgensen, Maja
Alm, Mette Gregersen, Maja B. Nielsen, Daniel H. Jensen, Rasmus Andresen, Mikkel S.
Andersen og Lasse Alm. Det er det storste antal de sidste 10 ir!

Resultater
(Vindere, samt medaljetagere nevnes).

DM-L- A- N- G i StrAss og Nr. Vosborg: Guld til Maja Alm i piger optil 16 6r, guld til Mona
L. Rasmussen i D-45-49 ir, Guld til Finn Jorgensen i klassen H-55-59 Ar. Aldrig for har vi
faet 3 guldmedaljer ved dette stavne og dette tangerede kun PAN Arhus.

Nordiske mesterskaber i Biathlon orientering ved byen Hamenlinna i Finland den 22. juni:
Her overraskede Tina OvergArd H6rup sig selv og vi andre ved at blive nordisk mester hos
kvinderne. Tina blev herved den fsrste HTFer, som er blevet nordisk mester og det er for
ovrigt forste gang en dansk udsver i denne idrat er blevet nordisk mester - stort
TILLYKKE til Tina!

I'
I DM-kort i Svinklsv den 14. august: Kun 15 sekunder skilte Maja fra det guld, som hun
I vandt 6ret forinden, men sslv-medalje blev det til Maja.
f: ' 

DM-stafet i Haunstrup 25. sept: Sslv til Arne Bertelsen, Jens Peder Jensen og Steffen Alm
i klassen H-45-49, kun'l1l min. fra guldet.



DM-klassisk i Ronhoj/Oudrup 26 sept: Her vandt Maja Alm qid i F1$16 ir og Daniel

Honore' Jensen vandt ligeledes Guld (sit forste) i H-1$14 6r.
Hans Nielsen vandt Sslv i klassen H-60-64 5r.

DM-sprint i universitets-parken i Esbjerg den 30 oK: Her debuterede Maja Alm i junior-elite

klassen ved at vinde Guld. Tiden var sA god, at Maja kunne have wndet Bronze i D-21-
klassen, da banen var den samme.
Maja's far Steffen Alm vandt ligeledes Guld i H-45 klassen.

DM-nat i Al plantage den 30 okt: Her vandt Steffen Alm Guld i ldassen H'4549 6r, som var
den eneste medalje til HTF ved 6rets sidste DM.

Kredsungdomspokaler:

Maja Alm og Daniel Honore' Jensen vandt kredsungdomspokaleme.

Divisionsturneringen :

Resultatet af 1. division Sydkredsen.
KMP

1. Odense OK 6 12 597 Point
2. OK-HTF 6 8 545,5 Point
3. Faaborg OK 6 4 464,5 Point
4. Esbjerg OK 6 2 454 Point

Esbjerg rykker ned og bliver erstattet af Kolding.
HTFerne bakkede gevaldigt op, som i skal have TAK for.

Jysk- fynske mesterskaber klassisk i Rosenvold-skovene 22' august.
Marie B. Bertelsen vandt Guld i klassen piger indtil 10 6r
Maja Alm vandt Guld i klassen D-15-16 6r.
Daniel Honore' Jensen vandt Guld i klassen H-13-14 6r
Hans Nielsen vandt Guld i klassen H-60-64 6r
Steffen Alm vandt Sslv i klassen H-45-49 6r
Finn Jorgensen vandt Solv i klassen H-55-59 6r
Haagen E. Larsen vandt Solv i klassen H- over 70 6r.

Jysk- fynske mesterskaber strafet i GRUND skov den 21. august.
Guld til H45-49 holdet ved Ame Bertelsen, Jens P. Jensen og Steffen Alm.
Sslv til max.-43 holdet ved Daniel H. Jensen, Anne B. Bertelsen og Maja Alm'

Kredsmesterskaber(KM): KM-klassisk i Langeso-skovene.
Marie B. Bertelsen i piger indtil 10 6r
Maja Alm blev mester i D-15-16 ar
Daniel Honore' Jensen blev mester i H-13-14 ir
Finn Jorgensen blev mester i H-55-59 6r
Hans Nielsen blev mester i H-60-64 6r

10



Haagen E. Larsen blev mester i H-over 70 Ar.
Marie Honore' Jensen vandt Solv i D-1 1-12 ar
Maja V. Jorgensen vandt Sslv i D-13-14 6r
Guri Alm vandt Solv i D-40-44 Ar
Bo Nielsen vandt Solv i H-21-34 Ar
Jens Peder Jensen Sslv iH-40-44 ar
Steffen Alm Sslv i H-45-49 6r.
NB: Mest vindende klub og aldrig for veret
bedre til disse mesterskaber!

KM-lang i AabenrA Syd den 17. oktober.
Guri Alm blev mester i D-35-44 Ar

Steffen Alm blev mester i H-45-54 6r
Finn Jorgensen blev mester i H-55-64 Ar.

KM-nat i Stenderup-skovene den 22 oktober.
Guri Alm blev mester i D-35-44 6r
Steffen Alm blev mester i H-45-54 6r

Sonderjyske mestre og klubmestrene var
navnegivet i sidste klubblad.

TILLYKKE TIL JER ALLE!

Gransedyst: Foregik i 6r i den jomfruelige
'NORRESKOV" ved Aabenri. HTF vandt
denne dyst for 13. gang i trak og har vundet
denne dyst 23 gange i alt.

Klubmatch: Den 6rlige dyst imod de ovrige sonderjyske klubber blev i Ar afviklet i

Ronshoved skov og det blev narmest "kattens leg med musen"!
Altsa med HTF i kattens rolle!

Andre resultater:
Der er i irets lob opnaet mange andre flotte resultater ved diverse stavner, som har v@ret
navnt i vores klubblad, sA det vil fore for vidt, at gengive disse igen, men iser Maja har
varet stjernen over "ALLE STJERNER" hvor hun blandt andet har vundet folgende
internationale lsb, som "2-milen" i Sverige og "Jattemilen" ijunior-eliteklassen, samt
mange andre flofte resultater!

\' Top 3 over deltagelse ved HTF's traningslob:
| 1. Peter Sebelius med 29 lsb
| 2. Haagen E. Larsen 27 lab
l, 3. Kaj ove Rasmussen 26 lsb

3. Soren F. Bertelsen 26lsb

f)en ka'
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@konomi.
Se regnskabet med de tilhorende kommentarer.

Det forlsbne 6r.
Bestyrelsen har i Arets lob vedtaget og gennemfort en del ting forhabentlig til gavn for
vores dejlige klub og medlemmers ftemtid i HTF.

1. Vi har afholdt Generalforsamling p6 Torning Molle, hvor der var en god debat og vel
det stsrste fremmsde i klubbens historie.

2. Vi hat afuiklet den 28. Vikingedyst, hvor vi havde valgt, at aflyse kortdistancen om
fredagen p6 grund af forbundets afgiftspolitik.
Lsbet blev afviklet i en god kammeratlig atmosfrere iblandt officials.

3. Vi har lavet nye tilskudsregler, siledes der nu er mere balance imellem det
kontingent man betaler og de tilskud klubben yder til medlemmeme. Det har isar
varet nodvendig efter de store afgifter forbundet skal have af vores aktive
medlemmer.

4. Vi har fiet nye flotte HO2 overtraksdragter, siledes vi tager os pan ud, nAr vi
optreder ved de udadvendte aktiviteter. Dragterne har lenge varet et onske, af
isar vores nye medlemmer.

5. Vi har arbejdet p6, at f6 et fast tilholdssted i form af et klubhus. Dette arbejde vil vi
fortsatte pi idet kommende 6r.
Redegorelse herfor kommer i min mundtlige beretning.

6. Vi har faet noget af porto{ilskud tilbage til klubbladet og vi har skiftet til et bedre og
billigere trykkeri og det er klubbladet kun blevet bedre af!!!
Samtidig har vi fdet flere annoncer i klubbladet, hvilket vi siger annoncorerne TAK
for! En stor TAK til Bendt Bossen for trykning.

7. Der er virkelig ofret mange frivillige og "brodlose" timer af mange HTFere, hvor
mange tager et meget stort slab og heldigvis er det de f6, som siger nej til enkelt-
opgaver.
Men personer der vil tage et "fast job" bl. a. korttegning og bestyrelses arbejde er
det langere imellem.
Men der er nok heller ingen anden idratsgren, hvor arrangementeme kraver si
mange mandtimer som orienteringssporten !

Men vi har en forventning om, at dem som er meget aktive udadtil ogs6 er dem,
som er med til, at afuikle vore egne arrangementer!

8 Alt, i alt har det varet et "super At 2004 for HTF", hvor det stort set har varet
fremgang over "hele linien". Det galder isar p6 det sporblige omr6de, hvor
klubben for fsrste gang har fAet en Nordisk mester ved Tina O. Haarup og hvor
Maja Alm har markeret sig utrolig flot med udtagelse tiljunior \AtM og ved at blive
bedste danske deltager, selvom hun var den yngste, samt en rakke andre meget
flotte resultater af Maja.
For andet 6r i trek igen medlemsfremgang i HTF, hvor det ellers har varet meget
dalende generelt i vores forbund de senere 6r!
Flere ungdomslobere pi kursus fra den yngre 6rgang.
Jo, det er sandelig meget at glade sig over, bide som medlem og som ansvarlig
for driften af vores klub "OK-HTF, Haderslev"!
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Det kommende 6r.
Men - det er jo ikke nok med at f6 nye medlemmer, vi skal ogs6 have dem gjort "fortrolig"

med vores sport, fsrst og fremmest igennem vores traningslob, men ogsA f6 dem med p6
de kurser, som kredsen tilbyder.
"Tenketank"? Vi kunne godt onske os en form for "tanketank", hvor opgaven isar skulle
vare, at tage sig af de nye medlemmer, eller f6 dem gjort fortrolige med vores sport.
Vores sport er nok 6n af de mest komplicerede, man kan byde fritidsfolket p6, hvor det kan

96 lang tid inden man bliver udlart: eller rettere sagt! Vi bliver aldrig helt rigtig udlart i

vores sport, men hvor vi hele tiden er under "oplaring" mig selv inklusivl
Korttegningen er stadig i fuld gang efter orkanen 3. dec. 1999. Kortene bliver, i princippet,
opdateret i takt med at vi laver arrangementer i de aktuelle skove. Det er ogsi et sted hvor
vore medlemmer kunne tilbyde sig, at bruge frivillige timer i det kommende ir til gavn for
dem selv og vores klub HTF.
Men DU skal blot sige til, hvad du kunne have lyst, at yde til fellesskabet.
Men uanset ??? er det bestyrelsens hab, at HTF er en klub, hvor det er godt at vere
medlem og en klub, som man har lyst til at repr€esentere ved Olob!
HTF arrangerer igen Vikingedyst, Dammen Rundt og et lsb i natten ir 2005.
Desuden et C-lsb her i foriret i Lindet og til august Kredsmesterskab i kortdistance p6
R@MA.
SA vi f6r igen mulighed for at vise, at vi har stor erfaring i at arrangere lob.
Denne erfaring f6r vi snart brug for, da vi skal arrangere "Paskelsb" naste ar pA R@M@,

si vi allerede nu er ved, at etablere en "styregruppe" for dette stavne, hvor vi skal have
forhindsindbydelsen med til "P6skelob" i Nordjylland her i marts.
Det er mit og bestyrelsens h6b, at I vil bakke op om disse arrangementer.
Si er jeg sikker p6, at vi f6r et godt nyt 61 2005 i HTF!
En sarlig TAK skal det lyde til de HTFere, som har p6taget sig de udadvendte job i kreds
og forbund, samt kontrollanter ved vore naboklubber. Det gelder ikke mindst TKC-
traneren Steffen Alm, som ogs6 har varet med i DOF's udviklingsgruppe, DOF redaklar
Soren Kjar, Jens Peder Jensen, som DOF's kortkonsulent, Mona L. Rasmussen med
Biathlon, men ogs6 de 8 ungdomsledere fra HTF,som jeg umiddelbart ved HTF hjalper i

Sydkredsens ungdomsudvalg: Det er folgende: Jette og Jens Peder Jensen, lngelise og
Arne Bertelsen, Guri og Steffen Alm, Lise Nielsen, Jakob Physant og Henriette Finderup
Andersen. Si man kan rolig sige, at HTF yder sit bidrag til uddannelse af nye
ungdomslobere i Sydkredsen!
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind pd andre
Aktuelle ting fra ir 2004!

Slutbemerkninger.
Jeg vil til slut i denne beretning sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt, frugtbart og
loyalt samarbejde i 2004, hvor jeg synes vi har en god atmosfere ved vore
bestyrelsesmoder.
Tak til alle de medlemmer der pi den ene eller anden m6de har lavet et stykke arbejde for
vores klub HTF.
Tak til alle de medlemmer som stiller op til bl.a. divisionslsb pi opfordring, ikke fordi de er
tandt p6 det, men fordi de gerne vil stotte klubben HTF.
Deltagelsen i "6bne lob" har varet noget storre i Ar 2004.
Tak til Eva og Michael Christensen for arbejdet med kiosken og "brikken".
Tak til Michael for vedligeholdelse af klubbens "Hjemmeside".
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Tak til Hans Erik Hansen og Peter Berg for pasning og styring af EM|T-udstyr.
Tak til Bendt Bossen for trykning af klubbladet.
Tak til materielmester Vagn Hansen.
Tak til vores sponsormand Ove Brix Therkildsen.
Tak til vore sponsorer og vore ovrige samarbejdspartnere
Tak til Haderslev og Lindet Statsskovdistrikter og de mange private lodsejere som giver os
adgang til skovene.
Tak til pressen for den gode dekning af vore arrangementer og resultater.
Tak til HSI og Haderslev Kommune.

Jsrn F. Andersen/formand

TA' nnsfi trtfiusrJtt
Se udvalgot fl honde og ham

_Hffii- !f4l GFr.* Ybrcm . rr- r.s.rr 07
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Beretning fra traningsudvalget

Efter at have bestredet posten siden 1999 har jeg valgt at stoppe som treningsudvalgs
formand, da jeg syntes, det er tid til, at nye krafter tager over.

Lidt statistik, klubben har i sidste sason st6et for 34 trenings lob,lil 4 af lobene har der
varet 2 banelegger pA, 5 banelagger har stiet for 2 lob og Soren Bertelsen topper med
hele 4 lsb, da han llere gange har stillet sig til r6dighed, nir der har veret fare for at aflyse
et tranings lob pga. manglende banelagger.

En stor tak skal lyde til jer, som har pataget sig hvervet som banelagger, uden jeres
arbejde havde der ikke varet muligt at komme til tranings lob.

En tak skal ogs6 lyde til Eva og Michael som trofast moder op med EDB systemet, kiosk
m.m., som er med til at give et socialt samlings pkt. ved trenings lsbene.

Her i lsbet af 6ret er der blevet indfort, at der kun kan soge skovtilladelser igennem
lnternettet. Det har givet nogle opstarts vanskeligheder, hvor det flere gange har varet
nodvendig at ringe til statsskov vasenet for at fi hjalp, sA her skal ogs6 lyde en stor tak til
dem for et godt samarbejde i gennem 6rene.

Rabat ordningen hvor man for 100 kr. om 6ret kan betale for alle 6rets trenings lsb, har
rigtig mange taget i mod og si er det jo op til den enkelte om, hvor meget de f5r rabat, alt
efter, hvor mange tr@nings lob de deltager i.

Efter at det blev indfsrt, at vi selv mA trykke kortene, er der blevet sat fast pris pA 10 kr. for
kort til tranings lob, EMIT brikker kan lejes for 5 kr. hos Eva og Michael.

Der er indkobt en ny tranings lobs kasse, da bunden var ved at falde ud af den gamle og
vi har ksbt nogle enkelte nye stanger af en ny type, da de sidste fiber st@nger vi ksbte
var for blode. Tilbage melding pi de nye st@nger har varet, at de er for korte, nAr de skal
sattes ijorden, men da de kan fAs i en langere udgave, vil der blive indksbt yderligere af
samme type. Derudover er der lsbende blevet suppleret med nye skarme, si der i dag
skal vare 30 postenheder med sm6 skarme til EMIT system, samt 10 ekstra sm6
postskarme til bornebanen og to store skarme til afmarkning.

Yvonne
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Treningslob

Lar
Lsr
Lsr
Lsr
Lor
Lsr
Lgr
Lar
Lgr
Lor
Lor
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons

1 330
1 330
1 330
1 330
1 330
1 330
1 330
1 330
1 330
1 330
1 330
1 830
1 830
1 830
1 830
1 830
1 830

N
Tid

12102
19102
19t02
05/03
05/03
12t03
12t03
1 9/03
02104
02104
09/04
13104
20104
27t04
27104
1 1/05
'l1lo5

Anderup p-ostkant HTF
Kelstrup Plantage p-midt i skoven SOK

Sted

Jorgensg6rd

Froslev Syd
Haraldsholm

Oleskobbel,
Bevtoft,
Hyfterkobbel,
Hjelm Skov,

Arup Skov,
Torning Molle,
Frgslev Nord,
Jels Skovene,

Msdested Arrangor

afm.p6 vej gennem skov AAIG

P-Plusk@rvej AAIG
afmerkning pi Koldingvej HTF

Fynshav-Mommarkvej SOK
P-midt iskoven HTF
indkorsel fra Skovby HTF
P-Aabenraa stiadion AAIG

P-ArupSkowej AAIG
P ved msllen HTF
P nord for lejren AAIG
P ved Jels Voldsted HTF

Blommeskobbel Fynshav-Mommarkvej SOK
Pamhule, P-Christiansdal HTF
Sog6rd,P-Msdestedbro,afinaerkninglejren AAIG

Aabenraa Nsneskov, P-Hoje Kolstrup skole AAIG

Er du i tvivl om startstedet, si kan du gi ind pi http://home5.inettele.dUmiva/ og se en del
af startstederne under traningslob. Endvidere er der fremstillet et lidt eldre oversigtskort,

som kan fds ved henvendelse til TRu-formanden Yvonne Gregersen lA $- 74542003.
AAIG har et tilsvarende oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen p6 tlf.
74694576.

Kortpris: 10 kr. for alle kort. Men kort fra fsr orkanen i 1999, er gratis si laenge lager

haves.

Priseme er inklusiv en plasticpose. Det er stadig en god fionehing at tegne abonnement
pi kort til traningslob hele 5ret for 100 kr.

Posterne bliver inddraget 2 timer efter fsrste start.

Brikker og kompas:
Alle HTF's traningslob er brikkelsb. Det er frivilligt om man vil deltage i dette. I kiosken
ved traningslobene selger og lejer Eva Christensen bide brikker og kompas ud.

Brikker kan lejes br 5 kr, men man mi gerne bruge sin egen. Nye brikker 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.
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TeRmrruslrsre

Dato Type Kl. Sted Arrangor

M
Bemarkn.

Februar:
Son 06. Vinterlang
Lsr 26. Fellesspisning
Lsr 26. Generalforsamling
San 27. Langdistance

Marts:
04.-06. U2ljuniorkursus
05.-06. U1-kursus
Lar 12. Nordjysk 2-dages
Ssn 13. Nordjysk 2-dages
Fre 18. Spring Cup nat
Lar 19. Spring Cup klass.
Ssn 20. Spring Cup stafet
Son 20. 1. divisionslsb
24.-25. P6skelab

April:
Lar 02 DM Sprint
Ssn 03 C-lob
Son 10. C-lsb
Son 17. C-lsb/div.
Fre 22. SM-individuelt

Mai:
Ssn 01 . Caf6 Noir stafet
Tor 05. Gransedysten
07.-08. KUM
Man 09 Hedring medalje-

tagere 2004
Ssn 15. Wild West
Ssn 29. Vejlestafet

Rosborg Ss rundt
12.00 Tsrning Molle
13.00 Tsrning Molle

Bgrsmose

Sydfyn
11.00 Gadbjerg

Tolne Skov
Uggerby Pl.
Teglstrup Hegn
Tisvilde Hegn Ost
Gribskov Nord

10.00 Jelling Skov
Kollerup,Svinklov mm

Sk6de Bakker
10.00 Morud
10.00 Trelde Skov
10.00 Lindet
10.00 Gr6sten

Harte Skov
10.00 Jorgensg6rd

Vejers/Al
R6dhuset, Haderslev

Thorsted-Fejss-Str5.
Tirsbek

Nordkredsen
HTF
HTF
OK West

Sydkredsen
Sydkredsen
Vendelboerne
Vendelboerne
FlFl@K@st
FIF/OK Ost
FIF/OK Ost
OK Gorm
Aalborg OK

OK PAN
Odense OK
OK FROS
HTF
SOK

Kolding OK
AalG
OK West
Haderslev
kommune
Skovkarle
OK SNAB
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HTF C,NSKER NEDENSTACNOE MEDLEMMER

HJERTELIG TILLYKKE

It
I
I

{

SW MED DEN RUNDE FODSELSDAG.iffitnt .ib
Herdis Fyhring Ssrensen. Hun bliver 50 6r d.16 feorua2fir 

.

Anne Juhl Ssrensen. Hun bliver 2O 6r d.f S *"rtr. 
/ 

\
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Arsberetning for ungdomsudvalget 2004

a

B6de Maja Alm og Daniel Honor6 vandt DM klassisk, samt en mangde andet. Maja
er tilknyftet TKC nord, mens hun 96r p6 Himmelbjergegnens Natur- og
ldratsefterskole. Daniel er tilknyttet TKC Esbjerg som bobler. TKC stir for
talentkraftcenter, og i Syd har vi Steffen Alm som traner.
DOF-venners legat blev tildelt Maja og hun blev udtaget til Baltic Cup og vandt
hendes klasse. Ja, Maja klarer sig str6lende og det er ikke ungdomsudvalgets
fortjeneste, men jeg vil alligevel pege pi, at Vi er en del aktive ledere fra HTF, der
fAr tingene til at svinge i Sydkredsen:
Steffen Alm er som sagt TKC traner for team Esbjerg og for tiden ogs6 for Fyn.
Henriette Finderup Andersen er sksnt bosat i Arhus stadig ungdomsleder for U2 og

Juniorgruppen. Senest har hun planlagt U2lJuniorsamlinger pi Romo og i neste
weekend i Arhus.

Jens Peder har de sidste ca. 4 6r varet underviser for C-gruppen under U1, det er
de alleryngste, og det har jeg naturligvis ogs6 deltaget i.
Guri gor et stort arbejde med at arrangere transport for Maja V. J., Rasmus, Daniel
og Lasse til og fra opsamlingsstederne i Kolding, ligesom hun st6r for stafetholdene,
nir de skal udtages.

lngelise Baden og Ame Be(elsen deltager altid i U1 og er s6ledes velkendte ledere
for mange born i Sydkredsen. Anne og Marie har trukket et par klassekammerater
med til U1. Det er Camilla og Cecilie Bevensee og deres mor Birgitte. Tag godt
imod dem.
Snart skal vi til deres hjemegn for at afrrolde U1: overnatning p6 Skarbak Skole og
lab pA Ramo. Gat hvem der har anangeret det: Arne og Steffen. Jo, vi kan godt
bryste os af aktive ledere i HTF.

Jette Honor6 Jensen

Sdlg sg montering st!
Iermoruder . Vlnducr og ddne
lsolcdngs.opgarer

Fil klar besked

ilf. 7453 2996
5.6100 Haderslev
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KORT.UDVALGSBERETNING 2004.

Ar 2oQ4 har ikke veret et af de ailerbedste 6r pi korttegningsomr6det!

e.r!n!.!kgt.nqr nyrekognosceret LTNDET skov. Kortet brev indviet d. 23 maj ved sM-
stafet. Kortet skal igennem en by revision til vores lob her i for6ret d.17 af rit. Her vit legselv. besti Erland med opgaven og DoF har f6et udpeget Jens peder Jensen til
kortkonsulent pA opgaven.
Hans Frederiksen har nyrekognosceret SOLDATERSKOVEN og Jens peder Jensenydede konsulentbistand.
Kortet blev indviet ved klubmesterskabeme d.18 september. Vi har allerede solgt kort til
skoler og spejdere over omridet dernede ved Tonder.
Jens Peder Jensen har nyrekognosceret roRNlNG MOLLE. Kortet blev indviet ved
Biathlon-stavnet d.23 maj.
Ole Feddersen har nyrekognosceret TORMAJ-kortet.
Ole Feddersen har ligeledes nyrekognosceret BEWOFT PLANTAGE.
Planer og opgaver for Ar 2004:
For ojeblikket har ole Feddersen p6taget sig at begynde at nyrekognoscere STURSBoL,
hvor vi ikke har atuiklet terminslistelob siOen tSgA,;nen dette-omr6ie blev joiotalt raseret
af "ADAM" d.3 december 1999.
M skal i.lobet af 6ret ogs6 have revideret R@M@-kortene til pAsKEN-2006, setvom disse
blev opdateret i 2003.
I 2004 har jeg_ personlig ikke haft tid til rekognosceringsopgaver for HTF, som er fsrste
gang siden 1976, men om "15 lonsedler" h6ber jeg, at der bliver mere tid til min store
hobby i NATUREN geme sammen med andre "frolteilef'l
Hvis nogle af vores medlemmer nu sidder med en indre lyst til at hjalpe deres klub HTF
med_torftegningsopgaver, er det bare at sige til: Der er nok at tage fai pe!!l
Korttegnings tilskud: For forste. gang i umindelig tider har vi i z6oa ikle fiet noget
korttegningstilskud, men vi har ikke opgivet h6betl Vores idratsanlag horernok-ogsi til
nogle af de billigste, kommunen har at gore med!
Som sadvanlig anangerede jeg skoleoiienteringslob for stepping skole i efter6ret. Nogle
hedige velmotiverede elever at bruge en fridag pa. oet kan godt iare, at vi ikke f6r
medlemmer "her og nu", men vi f6r udbredt kendskabet til v6res sport og naturens
muligheder.
Politik: DoF har reduceret kortkonsulenten ssren Nielsen's tid med 50%, hvilket jeg er
utilfreds med, iser nir prisen har varet at ansatte en generalsekretar i stedet for. Det
var bedre at ansatte en heltids korftegner, som for forb-undet og klubberne tetneOe atte Oe
kort, som skal anvendes ved vore DM;er. Dette vil jeg hellere vire med tit afdetate tor.
statistik: Kortbeholdningen ved arets udgang var ilSz.too stk. som dakker omriderne
Vtsterskoven, Revso, Pamhule, Roms S-snoldano og Romo Nsrreland. Desuden findes
der en hel del kort afde ukurante fra fsr orkanen g9.
Vi kobte.stort og billigt hjem fra forbundet, da de holdt udsalg efter, at den nye kortpolitik
blev vedtaget ved reprasentantskabsmodet i marts m6ned 1004.
skovkontakt: Jeg vir benytte min beretning tir at sige TAK tir de bersrte
Slatsskovdistrikter, hvor jeg foler, vi har et godt samarbejde med.
Ligeledes en stor TAK til de ca. 155 private skovelere, som vi ogs6 har et godt samarbejde
Tqd 99 som velvilligt stiller deres skove til radighdd for vores sport, som je-g vil tillade mig
at kalde Danmarks "smukkeste idratsplads"!
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Orientering er stadig en IDRAT DER GIVER MENINGI

J;s ;ii.l;t6 tin o"r6tning som sioste 6r m9.d e1 TAK til ALLE' som jeg har samarbejdet

med i 61 2004, med naoet om, at I forsat vil bedrage til vores falles bedste' Der vil ogsa i

l;t k;t;hd 6r blive hArdt brug for jeres ftivillige arbejde!

'Mange kunne have g;ort Oei beOie. Ale krnn" hlve oiort det anderledes. Men sidan har

vi nu gjort det. Og hvis vi ixie-navJe gjort det, var det?6ske aldrig blevet giorfl

Jorn F. Andersen

Beretning for BRIKKEN

Efter at EM|T-materiellet blev delt mellem HTF, og Brikken er der ikke sket det store pi

EMIT fronten. Det eneste ,OLst"enO" der var, uai beholdninger af Aflaserenheder' hvor

det blev besluttet at nrr, og-Btikk"n nx nu"t 6n og at begge si anskaffede endnu 6n som

sikkerhed.

Da der manglede HTF-stofemblemer blev de bestilt' og det blev aftalt, at Brikken skulle std

for kob og salg.

Bortset fra emblememe blev det okonomisk et roligt ar, da linet i HSI blev afviklet sidste

6r.

Saldo pi bankkontoen pr. ultimo 2004 er godt kr' 16'000'-'

o"ilvi* ,a.xe umioobruart af-meget, m6n.da.en total udskiftning af Brikkens EMlr-

;;.t;iei 
"ii 

k;tte godt kr. z.soo, ig hovedindtegtskilde er Evas kiosk' mi vi tenke os

godt om.

Nuvarende beholdning af EMIT-materiel:

30 stk. Postenheder
2 stk. startenheder (Post nr' 0)

1 stk. m6lenhed (Post nr. 100)

2 stk. aflaserenheder (post nr' 250)

1O stk. loberbrikker (Version 2)

Bilag og kontoudskrifter medtages til HTF's generalforsamling

Eva & Michael
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Beretning fra Kommunikationsudvalget

I Ar 2004 har vi igen udgivet 5 klubblade.
Soren Kjer og jeg har indsamleUmodtaget stof, renskrevet, og last korrektur. Karsten
Johnk har sat klubbladet op i PageMaker ved de 2 fsrste klubblade, hvorefter jeg har
overtaget opsatningen af de sidste 3, da det ikke lengere var nodvendigt med opsetning
i PageMaker.

Vores trykkeri er ikke langere Nustrup Tryk, da de blev alt for dyre, og derfor har Bendt
Bossen overtaget dette. Defte har han ogs6 gjort til stor tilftedshed for os alle. Klubbladene
blev lige si gode, som havde det v@ret lavet p6 et professionelt trykkeri' og det til en
meget mindre pris.

Husk nu at I alle mi komme med indlag eller andet, som har med vores sport p6 en eller
anden mide at gore. Samt ikke at forglemme billederne. Jeg tager stadig billeder, ndr jeg

er ude til lsbene, men det er jo mest tr@ningslobene, s6 jeres billeder er meget velkomne.

I 2005 forventer vi at udkomme med 5 blade igen. Der er planlagt folgende cirka-
udgivelsesdatoer: d. llfebruar, d.25april,d.20juni,d. l2septemberogd.'l december.

lnge Grarup

l

N*JSTKRRffM*

ffiY.-NrywN
5* m*nn p* lilfifif-w.C$lnFlGt.dk
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Kontrollantj 
!b.f 

ediet :

Har du lyst til at vere med i lidt storre arrangementer og at

v&re med til at udvikle arrangementer'

;.il-rt"ffi'.;tt ""tffiente.io 
bn*d OOF) stlr som overordnet

ansvarlig for en del arrangem-nter' som er rettet- mod den internatio-

nale elite og dermed orienteringens ansigt udadtil'

idF snsre"r derfor en ensartet standart af arrangementerne og

har etableret et korps af IOF-advisors'
D;;-;; nu behov-for at supplere dette korps med nogle

Baggrund:

EnlOF-advisorDllvertllKny(eretYUKE-ltrer!ur\qr'^rr'5b'vlv

"ir"rlOr-"tt"ngement 
(WM, EM World Cup el' lign)' tqi:orel

samarUeiOer m-ed stavneledelsen om at ssrge for' at stevnet
lever op iil bestemmelserne for-arrangementet'

Ufiver titt<nyttet et MIRE- (World Ranking

oesuOin indsir |OF-advisoren ijuryen for

Arbeidsopgave:

D". 
". 

t.d.. t"rr*t" om*tettdighed"r 3 WRE-arrangementer i

mark: Spring Cup klassisko DM-mellem og JM/FM.klassisk'

litr-ndigt "af antallet af loF-advisorer tilknyttes man et

"ii""d;""t 
hvert 2. eller. 3' ir' Man tilknytte.s qt:1?I

ir".i"t""t"t i Danmark, men kan ogsi tildeles

""raniementer 
i andre IOF'lande, bl.a. WM'

Hyppighed af
arbeidsoPgaver:

ffie indsigt i og.interesse

".i"ng"."nt 
af oiienteringsstavner, men der ud over kra

ingen forhindskvalifikationer.
iOF"tt"ng"t"r weekendkursus for alle nyudpegede advisors'

ior"ga"nl" kursus blev afviklet i Frankfurt i Tys.klaltg:--, -aI vlevqe.rev -'- 
_ 

-' . . -ia f-urset anvendes engelsk som undervisningssprog' sa

^-^oiot L,,nrlskaber- si kurset kan qive udbytte, er!Ieyg!-

Kvalifikationer og
uddannelse:

Opgaverne som IOF-advi
farbindelse med hvervet dekkes'
i ringsklub-i SYdkredsen

i."n'ia VO"trigere oplysninger hos formanden for DOF's og

Svdkredsens TKU.
itrtot ition kan ogsi fis hos tidligere eller nuvarende

alilo-t Poul Larlen, oK Esbjerg, Klavs Madsen' odense
Henvendelse:

Venlig hilsen

Sydkredsens TKU
V/ Gert Pedersen
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Lob for Ungdommen

Folgende lsb taller i2005 til Ungdomspokalen:

20. marts Jelling Skov
3. april Morud
17. april LindevHonning
14. august Fana
21. august Munkebjerg
4. sept. Aabenraa Nord

arr.: Gorm
arr.: Odense OK
arr.: HTF
arr.: OK Esbjerg (KM klassisk)
arr.: SNAB (JFM Klassisk)
arr.: AalG

arr.: Gorm
arr.: Odense OK
arr.: Kolding OK

I 2005 er folgende lsb udtagelseslob til KUM:

20. marts
3. april
10. april

Jelling Skov
Morud
Fovslet

lagttagelseslob er:

Nordjysk 2-dages
Spring Cup klassisk
PAskelsbet
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lnterview med Anne Bertelsen 29. august 2004 ved divisionslsb i
Aabenraa

Anne lsber i klassen D 11-12A,
hvor der er rigtigt mange dygtige lobere fra Sydkredsen.

Hvordan kom du til at lsbe orienteringslob?
Det gjorde jeg fordi min far lsb. M kendte
Hans Nielsen via Trim-traning og si kom vi til
at lsbe olsb p6 den mide. Forst var det i Hviding
ldratsforenings o-afd.
Og mit forste lob var p6 Fans i 1998.

Dyrker du andre idratsgrene/ hobbyer?
Ja, jeg 96r til svsmning og til Trim to gange om ugen.
56 har jeg g6et til h6ndbold hver vinter indtil nu,
men det skal jeg nok ikke denne vinter.

Er Ul kurserne og sommerlejr med til at holde gejsten ved lige?
Ja, det er hyggeligt at v@re sammen med alle de andre fra Sydkredsen. Man lerer mange
at kende.

Hvor meget traner du per uge?
Sommer: Trim to gane hver uge sAdan ca., 6-9 km per gang, plus o-lob i weekenderne.
Vinter:lsberselv6ngangomugenca.6kmogsierderUl kurserogo-lob,n6rdeter.

Har du veret til olsb i udlandet?
Lsbet i andre terraner end de danske? Ja, i Sverige pe Sommerlejr med U1.

Fir du nogen traning af dine foraldre?
Trim, far lsber sammen med mig. Ellers ved Ul teori og jeg ser pA kortet sammen med far
og mor. Mor og jeg lober nogen gange samme bane.

Har du lart noget om lobsarrangement ved at vare medlem af HTF?
Fx nir vi laver Vikingedyst, Dammen Rundt eller P6skelsb? Ja, jeg har varet med i

kiosken og ved bornebaner. Jeg ved godt der skal planlagges en masse inden, da mor
har veret kiosk og far har lavet baner.

Kunne du selv tanke dig at lagge baner, planlagge kurser, vare kiosk eller andet?
Ja, ved et traningskursus kunne det vare sjovt at prove at lagge baner - med fars hjalp.

Hvad er det sioveste ved o-lsb i din alder?
Er det lsbene, rejserne, sommerlejr i Sverige, de andre unge eller andet? Det hele.
Specielt det at man lerer sA mange nye at kende, man f6r s6 mange venner ved
orienteringslob.

Gsr orienteringslob dig dygtigere til andre ting fx i skolen/ til anden sport?
Hjalper mig i idret og natur og teknik, n6r vi har noget med kompas.
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Har du noget mil for dit o-lsb?
Smi mil ved hvert lsb. At komme med til KUM i 6r og det kom jeg!

Ved JysUfynsk mesterskabet sidste weekend vandt Anne solv i stafet sammen med Maja

Am ob Daniel Honord Jensen. Ved det individuelle lob naste dag blev Anne nr. 5 i et felt
p6 20 piger og der er som sagt rigtigt mange dygtige i den klasse.

Gar det
du er bedst til

det gar vi

EEEGtB;;rl
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Interview med Marie Bertelsen, som lsber D 10A

Hvordan kom du til at lsbe orienteringslob?
Fordi min familie lober.

Dyrker du andre idratsgrene/ hobbies?
HAndbold og svomning hver vinteren.
Jeg gAr til svomning 6n gang om ugen.

Kan du godt lide at vare pi Ul kursus og sommerlejr?
Ja. Jeg har varet med i ca. tre sasoner.

Hvor meget traner du per uge?
Om sommeren er der Trimisbetrening to gange hver uge og jeg lober orienteringslob i

weekenden. Om vinteren er det kun o-lob, n6r det er og si U1 kursus de her tre gange per
vinter.

Har du varet til lsb i udlandet, altsi tranet i andre terraner end de danske?
Ja i Sverige, Lessebo p6 Ul sommerlejr.

Fir du nogen traning af dine foraldre?
Ja, jeg lober Trim sammen med mor og far mandag og torsdag. Sommetider gennemg6r
min far banen med mig efter lobet.

Har du leert noget om lobsarrangement ved at vare medlem af HTF? Fx. nir vi
arrangerer Vikingedyst, Piskelob, Dammen Rundt - altsir tanker du pi det "
udenoms"?
Jeg har veret med i kiosken (Marie er i parentes bemarket skrap til regning, og god til at
give penge tilbage). Jeg har passet Louis og hjulpet lidt i starten med at dele backup kort
ud.

Kunne du tanke dig selv at lagge baner, planlagge kurser eller andet en gang?
Ja, nir jeg bliver voksen. Jeg kunne godt tanke mig, at hjalpe far med at lave baner.

Hvad er det sjoveste ved orienteringslob i din alder? Er det ibne lsb eller rejserne
eller sommerlejr i Sverige eller de andre ungdomslobere i klubben og i Sydkredsen?
Det hele, svarer Marie.

Hvad er det varste ved o-lob?
Store Bom.

Har du noget mil for dit o-lob?
Jeg har vundet guld ved Jysk/fynsk mesterskabet her i 2004, mAske skulle jeg blive lidt
bedre til at lobe hurtigere!!!

Den dag interviewet blev lavet, nemlig 23. august 2004 i Jorgensg6rd Skov ved Aabenraa
vandt Marie 3. plads i D/H 10 alts6 en blandet klasse af piger og drenge, men hun var den
bedst placerede pige!
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RESULTATTAVLE

Det blev til 'TRIPPEL-SEJR" til HTF-tsbere d.16 januar 2005!

'15 HTF-lsbere har deltaget i et langdistance-lab i Stenderup-skovene med Kolding
orienteringsklub, som arrangor.

Det blev til "trippel-sejr" til 3 HTF-lsbere, hvor det var spurtopgor imellem Daniel H.
Jensen, Finn Jorgensen og Peter Sebelius pA 1 0,3 km ruten med 13 poster.

Rekkefolgen blev, som ovenfor nevnt, hvor den yngste Daniel pd 14 Ar var
hurtigst i spurten! Langdistancelobet havde samlet start ved Laveodde.

D.9 januar opnAede Carsten Quist Jargensen en fornem 2. plads pd 10 km
ruten ved et lignende langdistancelob ved St. Binderup i Nordjylland.
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