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Formandsord foraret 2005!

Det er svart, at fa "armene ned igen" efter denne
forrygende start pe ar 2005. Lad det forts@tte!
Divisionsmatch iJelling den 20. marts:
Det var tidligt vi i Ar skulle monstre vores medlemmer til
opgoret imellem Odense, FAborg og Kolding. SA tidligt,
at der stadig var gymnastikopvisninger og skiferie for een af vores aktive O-lobs familie!
Men vi fik alligevel en fantastisk start i 1. division med 3 sejre, om end kun med 3 point
over vores @rkerival Odense. Det indbyrdes opgor imellem klubbeme har aldrig
nogensinde f@r v@ret t@ttere, end i Jelling, hvor kun et enkelt point skilte Odense med
Kolding og FAborg til de 2 sidstn@vntes fordel, sa det tegner til nogle virkelige
spendende opgor, nAr vi igen t@rner sammen den 13. august pa FAN@ og den 4.
september i Aabenraa Nord. SA set allerede nu XX i kalenderen for disse 2 datoer! Den
2. oktober er der Landsfinale i Vindum skov.
Jette forsoger, at lave noget felles "klubtur'' eller overnatning pA Fana for dem, som gerne
dagen efter vil deltage i kredsmesterskaberne. Forhor dig ved Jette.

Vi beviste endnu engang, at vi har den hoieste moral hos vore medlemmer. Samtlige 53
tilmeldte HTF'ere kom til start og mange kempede en brav kamp for at skaffe de
nodvendige point til HTF!
Dette skal vores medlemmer have tusind TAK for, sA "sammenhold det er styrke"!
Modtaget 7.5fl) kr: Vi har netop modtaget 7.500 kr. af Haderslev kommune, som tilskud til
det nye klubtelt og korttegning, hvilket vi siger TAK for.
P6skelsb 2005: Med dem som deltog pA de Abne baner var, vi ca. 35 HTF'ere til
pAskelob i det Nordiyske, hvor vejrguderne viste sig fra den bedste side og terr@net var
noget af det bedste!
I Ar blev det ikke til nogle samlede sejre, men mange var tat pA. Der var god rAhygge
blandt HTF'erne med fallesspisning m.v. Jeg synes arrang@rerne Rtborg OK slap godt fra
opgaven.
Neste Ar er det vores tur til at arrangere PAskelsb og dette foregar alt sammen pA R@M@
og det var glade, at spore ved paskelobs deltagerne i Ar, da vi delte reklamer ud om
n@ste ars arrangement pAR@M@l
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DM-Sprint og DM-Nat: Maja Alm er begyndt 2005 isamme And, som hun sluttede 2004
med at vinde den ene store konkurrence efter den anden. Her i lordags vandt Maia GULD
i DM-sprint iD-17-20 i en tid, som var sA god, at den havde givet S@LV, hvis Maia havde
stillet op i D-21-34, som var den samme bane. Maja stillede ikke op i DM-nat lordag aften,
men det gjorde hendes far Steffen, som vandt GULD i H-50-54 i en tid der var ca, 6 min.
Bedre end S@LV-pladsen.
For bAde Maja og Steffen var det en forsvarelse af deres mesterskaber fra efterdret!
TILLYKKE til jer begge 2.
Daniel Honore' Jensen blev nr. 5 i klassen drenge indtil 16 ar. Meget flot idet skrappe
selskab!
Lars J. Thestrup og Erland Skst blev ligeledes nr. 5 ideres klasser H-35-39 og H-65-69 ar.
Sonderjyske Elitesport.'Vi har sendt en ansogning med profil af Mala, om at fA Maja
under " Sonderjyske elitesporf! Maia er blevet testet pa Odense Universitet, som viser, at
hun har et konditions tal der matcher verdens bedste idr@tskvinder, selvom Maia blot er
en ydmyg sonderjyde!
Mona L. Rasmussen har sagt JA til, at blive international st@vnekontrollant!
Deltagelse i stafetter: Vedr. stafetlob har vi vedtaget, at vi er en lille gruppe, som har
ansvaret for at sammensatte holdene, som bestdr af Jens Jargen, Guri, Jens Peder og
Jette samt formanden.
Det er blot, at tilmelde dig i god tid (der kommer forvarsel fra Guri) og vi forsoger, at s@tte
hold til alle som tilmelder sig og klubben betaler startafgiften - nemmere kan det vel ikke
g@res!

De forestAende er "kaffestafetten" i Kolding den 1. maj og "Vejle stafetten" den 29. mai.
Fremtidige arrangementer: Her den 17. april afvikler vi C-lob med 2. divbionsmatcher i

Lindet.
Vi har netop lagt indbydelse for Vikingedysten den 2. - 3. juli pA nettet. Her er Henry
Jacobsen og Soren Bertelsen baneleggere og undertegnede stevneleder med Guri som
hjelper.
Den 7. august afvikler vi KM-kort med "PUT and RUN" pA R@M@ Norreland, hvor Jens
Peder Jensen er banelagger og Arne Bertelsen er st@vneleder med bistand fra Erland.
Vi har holdt det forste paskemode vedr. 2006, hvor der er etableret en stevneledelse med
Niels Physant, Erland Skot, Guri Alm samt undertegnede. Baneleggerne bliver Hans
Nielsen, Steffen Alm og Lars J. Thestrup.
lnitiatiqulien: Vi har faet tilsagn om 4.000 kr. fra DIF til at atuikle "aldreidrat". Henry har
pataget sig ansvaret for dette arrangement og det vil foregA her sidst i april i Vesterskoven,
Pamhule og Vojens Fritidscenter. Deltag gerne i dette arrangement. N@rmere i

dagspressen!
Skovens dag den 8. maj: Haderslev statsskovdistrikt har forespurgt, om vi vil vere
med ved "skovens dag den 8. maj" ved Dyrehaven og det har vi sagt JA til. Her er det
ogsA Henry Jacobsen, som er projektleder i samarbejde med naturveileder Gitte
Andersen. Vi vil forsoge os med "Parkbanko", ligesom sidste ar. Her har HTF'erne ogsA
muligheden for, at tage familien med i skoven til en god oplevelse i Danmarks'Tlotteste
ldratsplads"!
Nyt kort over Jels-skovene: Min "gamle ferie" her i april mened bliver anvendt til, at
nytegne Jels-skovene. SA der{or vil det v@re et nyt midlertidigt kort i bliver representeret
for ved det planlagte traningslob den 11. maj.
Ellers vil jeg opfordre vore medlemmer til at deltage i de indbudte aktiviteter og tage
familien med!



SIDSTE! Maja Alm er kommet under "Paraplyorganisationen" Sonderjyske Elitesport, som
indeberer, at de gAr ind og hjelper Maja og HTF med udgifterne til hendes
eepr€sentation og treningslelre: Forst og fremmest betaler de tr€ningsleiren i uge 18
(Ca. 5.000 kr.) forud for Verdensmesterskaberne for juniorer i Schweiz i fra den 7 til den
17 juli. TILLYKKE til Maja og HTF.
SIDSTE! Maja Alm er netop blevet udtaget til de Nordiske mesterskaber i

Notodden ved Porsgrunn i Norge fra den 26-29 maj. TILLYKKE til Maja og HTF.

"Hvad man har forcpildt af minuttet, kan ingen evighed erstatte"!

Janne

Tilmelding til ibne lsb

Tilmelding til Abne lob bedes sd vidt muligt foretaget pa
lnternettet 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. pA side 2 i klubbladet).

Ved at anvende o-service formindskes fejlrisikoen.
det letter betragteligt arbejdet for

den arrangerende klub og for lobstilmelderen.



Nyt bestyrelsesmedlem: Traningsformand

Jeg vil gerne begynde mit indlag med at sige
bestyrelsen og generalforsamlingen tak for valget
og tilliden. Det er et kort medlemskab, der ligger
til grund for at indtrade i OK-HTF's bestyrelse,
men jeg vil selvfolgelig pr@ve al gore en god
indsats til gavn for klubben.

Jeg har altid veret glad lor lob, og ansettelse pA

Flyvestation Skrydstrup for mere end ti ar siden fik
sat skub i en mere regelmassig tr@ning, og Abnede
ogsA mulighed for at prove at lobe orienteringslob.
Jeg modtog aldrig en egentlig instruktion eller under-

Jens Jorgen Andersen

visning, inden jeg gik i gang, men sprang bare ud i det. I starten sugede jeg til mig hos de
gamle og spurgte mig for, nAr der var symboler, jeg ikke kendte. Henning Frandsen, som
stadig lober i KOK, var ansat samme sted som jeg, og han kunne nok lere 6n noget.

I de forste Ar gik det noget famlende, og det var da ogsA forst, da ieg blev bedt om at lave
en lille undervisningsseance lor mine hjemmevarnskolleger pA flyvestation, at jeg rigtig fik
sat mig ind i, hvordan det der med kompasset egentlig virkede. Men sA var det da ogsA
ligesom tingene begyndte at tage form, og jeg lob mere og mere lige pA posten frem for
altid at folge de lineere terr@ngenstande.

NAr man deltager i Flyvestation Skrydstrup's o-lob kan man ikke undga at stode ind i J. F.

Andersen, og vi modtes da ogsA i andre tienstlige sammenh@nge. Specielt ved de
mesterskaber, som jeg med tiden fik lyst til at deltage i, kunne man ikke undg6 at
bem@rke, at han som regel var med helt fremme. Og sA var han lo ihardig for at hverve
nye medlemmer til HTF, sa Jonne kom jevnligt forbi med et klubblad, for at ieg kunne fd
lidt appetit pA klublivet.

Da jeg endelig meldte mig ind i HTF i 2003 stod klubben foran det store arrangement pA

Rama, og sA var der jo den sidste afdeling af divisionsturneringen, inden vi gik videre til
finalen. Jeg synes, det var nogle store oplevelser hver isar. Ved DM kort pA Romo var det
toplobernes store pr@stationer, der slog mig mest. Derimod var der mere hygge ved
divisionslobene, selvom ambitionerne absolut ikke manglede.

Hvad er det sA for en fyr, I har valgt ind i HTF's bestyrelse. Jeg bor i Voiens, er jeg gift
med Bente, som er ansat pA apotek, og sammen har vi lire barn pA 12 til 1 I 6r, ligeligtt

fordelt pA han- og hunkon. Alle dyrker ivrigt sport; lige fra ishockey over hindbold, fodbold
og badminton til gymnastik og aerobic, men ingen af dem vil, pine dod, med ud i skoven
og lobe o-lsb, forstA det hvem der vil. Men! Det sidste ord er ikke sagt i den sag.

Arbejdstiden tilbringer jeg som for n@vnt pa landsdelens store milit@re anl@g, F 16-

flyenes base, Flyvestation Skrydstrup, dog som civil. Skant stillingsbetegnelsen mekaniker
ved autoverkstedet (JVK) har mine opgaver mest administrativ og ledelsesmessig
karakter. Jeg har imidlertid ogsA mulighed for, ikke blot at deltage i, men ogsA at udlagge
flyvestationens trenings olab, da det i vid udstrekning er en frivillig tjans, man kan melde



sig til. Loppetians vil nogen maske mene, nar det er i ens arbejdstid, men det er io noget,
der kommer oveni den egentlige tieneste.

Apropos banelagning og loppetjans, sA vil leg da gerne sla et ston slag for, at alle, der har
mulighed for det, hjelper med at udlagge klubbens traningslab. Er det for sv@rt, kan
man starte med at hjelpe en af de erfarne banelaggere. Synes man, at arbejdsbyrden er
for stor, kan man ligeledes v@re to om opgaven. Som min forgenger nevnte i sin
beretning Ior 2004, sA var der flere gengangere blandt baneleggerne, ja sAgar 6n, der
havde lagt hele fire lsb ud. Hatten af for det, men selv Tordenskjolds soldater skal vel
have orlov en gang imellem.

Vores treningslab er io,ligesom konkurrencerne, et socialt modested, hvor vi kan ses
med jevne mellemrum og holde torbindelserne ved lige. De lob og baner, der laves til
HTF s treningslob, er som bekendt af fin kvalitet og med Emit kontrol, hvilket efter min
mening er et stort plus for verdien. Treningen fAr lidt konkurrencemoment; man vil gerne
yde noget, man kan se, hvor man bruger mere tid end de ovrige osv. Faktorer, der er med
til at gare treningen mere udbytterig, mere attraktiv og frem for alt sjovere. Og som
"generalen" siger: Simple and fun! Nemt og sjovt. At gore det nemt, det er noget af en
opgave, men siovt, det er det jo allerede.

Jens Jargen Andersen

Tr' rtnefl rncIugrt/,
Se udvalgei lil honde og hem

_Hl{oNmhergi
- tltLl ffi ,roo vor.il . rr. 14 5. rl 07



Generalforsamlingen pi Torning Molle

Dejligt, som bestyrelse, at m@rke den gode opbakning der var til vores Generalforsamling
og bestyrelsens arbejde.
Vi var "fuldt hus" pd Tarning Molle, hvor vi indledte med et let miltid. TAK til Guri, Jette og
Bendt Bossen for dette arrangement, hvor vi kun betaler for rAvareme.
Mestrene blev behorig hyldet og iAr med gavekort til stjernebutikkeme i Haderslev.
Lidt "hjertesuk" var der ogsA: Man mA ikke anvende HTF-kortfiler uden at sparge om
tilladelse forst ved kortudvalgsformanden. Der er bl. a. et sporgsmAl om ophavsret og
skovtilladelse!
Vi drsftede ogse de fremtidige klubhusplaner, hvor der er flere muligheder, at afprove.
Der var debat om O-sportens nutid og fremtid og forbundets afgiftspolitik i relation til
nyans@ttelse og nedskering af kortkonsulentens arbejde.
Vi ststtede Faaborgs forslag om, at der ikke igen skulle ske afgiftsforhojelse i vores
forbund.
Dette blev heldigvis ogsA stemt igennem pA forbundets Reprasentantskabsmode, sA for
en gangs skyld var det representanterne der satte dagsordenen. Dette er et demokratisk
sundhedstegn!
Referenten Jette har opdateret 16 punkter fra medlemmerne, som bestyrelsen kan arbejde
med fremover og nogle af dem har vi allerede taget fat pA ved vores forste
bestyrelsesmode.
Kassereren Else Marie Rasmussen fremlagde et meget fint og letforstAeligt regnskab, som
ikke gav anledning til den store debat!
Hadersbevisninger: Eva Christensen modtog pokalen for kammeratlig, sportslig og
energisk indsats for HTF, se omtale andet sled.
Daniel Honore'Jensen modtog "Ungdomspokalen" motiveret af de 2 foregdende
modtagere.
Peter Sebelius modtog gaven for, at vere den mest aKive ved vore treningslob.
Et stort TILLYKKE til jer alle tre!
Jens Peder Jensen modtog en erindringsgave for at aflevere HTF-pokalen, som var ham
tildelt i2004.
Yvonne Gregersen modtog en gave for 6 Ars trofast og godt bestyrelsesarbeide for HTF.
Jens Jorgen Andersen blev nyvalgt til HTF's bestyrelse og har overtaget
tr@ningsudvalget. Jeg vil opfordre jer til, at tage godt imod Jens Jorgen, nAr han sporger
ier om, at lave trenings lob.
Else Marie Rasmussen og Guri Alm modtog genvalg til bestyrelsen, ligesom de 2
revisorer Jorgen Thingvad og Henry S. Jacobsen. Revisorsuppleant O. K.
Frederiksen.
Det blev vedtaget, at heve kontingentet for de passive en lille smule, sAledes dette
kommer pa niveau med vores n@rmeste naboklubber og saledes det dekker
omkostninger med klubblad m.v.
Gratis kon til traningslob: Det blev ligeledes vedtaget, at fremadrettet er der gratis kort
til traningslob for vore egne medlemmer og dette g@lder naturligvis ogsdt de passive
medlemmer!
Generalforsamlingens dirigent i Ar var klubbens revisor Henry S. Jacobsen.



Nogle fi billeder fra
Generalforsamlingen.
Nogle af de mange HTF'ere,
som blev hyldet.



Velkommen til nye medlemmer!!!

Jimmy Frost Roeldsgaard, Haderslev og er Argang 76.

Thomas Warming, Haderslev og er argang 78.

Mike Fog Andersen, Haderslev og er Argang 78.

Jens Jepsen, Odense NO og er i*gang77.

Ssren Huusmann, Toftlund og er argang 79

Christian Jargensen, Haderslev og er Argang 75

OK-HTF, Haderslev hAber, at I fdr glede af vores dejlige sport i naturen!

og montertng aft
Iermoruder . finduer og dgre
lsofcdngs-ofgruer

Ff, klar besked

ilf. 7453 2996
5'5100 Hadersleu



Pokalen for sportslig, kammeratlig og energisk indsats 2OO4l

I HTF er der utrolig mange der laver en stor indsats uden for bestyrelsen.
De fortjener en pokal eller en stor hyldest. Bestyrelsen havde ogsA i Ar mange i forslag,
derfor kan det vere sv@ft, at vaelge den ene, som tor 2004 har giotl sig fortjent til denne
hyldest for sportslig, kammeratlig og energisk indsats.
Med HTF's store aktivitet burde vi have nogle flere af disse pokaler, mAske med nogle
andre overskrifter??
Selv om, der ogsA i Ar var mange forslag var det en helt enig bestyrelse, som kunne
udpege erets modtager af denne heder og inden ieg kommer ind pA den n@rmere
begrundelse for tildeling af denne, vil jeg afslore hvem arets modtager bliver:

Det bliver lor Ar 20O4 Eva Christensen

Eva har pA myndig vis adminisreret okonomi- og finansminister-posten i HTF i 10 Ar og
endda pA sA klagtig vis, sAledes at vores revisorer mente, at det blev meget sv@rt at
erstatte Eva, nAr den tid kom.
Sidelobende hermed har du Eva sammen med dine born trofast staet ved nesten alle
tranings lob og passet kiosken og ofte har der veret varme palser med mere, n6r vi er
kommet i mAl efter et hArdt tr@nings lob. Desuden formidler du ogsA andre salgsvarer,
som brikker, kompasser og lobedragter.
Dette fortsatte du heldigvis med, efter, at du stoppede som kasserer.
Overskud fra kiosksalget gAr ubeskAret til vedligeholdelse af EM|T-udstyret populart
kaldet BRIKKEN, som du administrer sammen med Michael.
Du er det sociale omdrejnings punkt ved vore tranings lob og vi er meget sikker pA, at
vore medlemmer er enige med bestyrelsens valg, ner du om et ojeblik modtager pokalen.
Eva - du er med til at h@ve standarden ved vore trenings lab.
Hvis Michael er forhindret med, at stA for EMIT, tager Eva sig ogsA af dette.
Hvert Ar i december mAned
har Eva glogg og varme eble-
skiver med til trenings lob.
Eva- det, at du er med til de
fleste trenings lob betyder
meget, isar specielt for de
nye lobere, at der er et kendt
ansigt gang pA gang!

Det kan godt vere, du har
sv@d ved at leve op til den
ene overskrift, nemlig det
sportslige, men til geng@ld
kompenserer du sA rigeligt
ved de to andre overskrifter,
nemlig - energisk indsats
og det kammeratlige.

Hjertelig TILLYKKE Eva med
HTF-trofaet for 2004, du har fortjent det!
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Divisions Resultat, C-lsb 2G03-05

Match 1: Faaborg Ok - Kolding Ok 87,0 - 88,0
Match 2: Faaborg Ok - Odense Ok 85,0 - 84,0
Match 3: Faaborg Ok - Ok H.t.f. 86,0 - 92,0
Match 4: Kolding Ok - Odense Ok 85,0 - 84,0
Match 5: Kolding Ok - Ok H.t.f. 85,0 - 91,0
Match 6: Odense Ok - Ok H.t.f. 82.0 - 85,0

Match 1

Banel 26,0 - 13,0
Bane2A 13,0 - 23,0
Bane2B 8,0 - 15,0
Bane3A 5,0 - 5,0
Bane3B 11,0- 12,0
Bane4 7,0 - 3,0
Banes 5,0 - 2,0
Baneo 4,0 - 5,0
BaneTA
BaneTB

BaneTA
BaneTB

2,O - 4,O
3,0 - 3,0

3,0 - 4,0
4,0 - 1,0

lvlatch 2
29,O - 7,O
11,O - 27,0
12,0 - 6,0
7,0 - 3,0
8,0 - 16,0
3,0 - 7,0
2,O - 7,O
5,0 - 4,0
2,O - 4,O
3,0 - 1,0

Match 5
21 ,0 - 15,0
16,0 - 23,0
8,0 - 16,0
7,0 - 3,0
10,0 - 13,0
3,0 - 7,0
2,0 - 5,0
7,O - 2,0
4,0 - 3,0
4,0 - 1,0

Match 3
29,0 - 10,0
11,0 - 28,0
6,0 - 18,0
7,0 - 3,0
12,0 - 12,0
3,0 - 7,0
4,0 - 5,0
5,0 - 2,0
3,0 - 3,0
3,0 - 1,0

Match 6
10,0 - 23,0
21,0 - 18,0
5,0 - 16,0
5,0 - 5,0
15,0 - 9,0
7,0 - 3,0
7,O - 2,O
5,0 - 2,0
4,0 - 3,0
1,0- 1,0

BaneS 3.0 - 3.0 3.0 - 2.0 3.0 - 3.0
lalt: 87.0 - 88.0 85.0 - 84.0 86.0 - 92.0

Match 4
Banel 25,0 - 8,0
Bane2A 12,O - 26,0
Bane2B 15,0- 5,0
Bane3A 6,0 - 4,0
Bane3B 8,0 - 15,0
Bane4 3,0 - 7,0
Banes 2,O - 7,O
Bane6 4,0 - 5,0

BaneS 3.0 - 2.0 3.0 - 3.0 2.0 - 3.0
lalt: 85,0 - 84,0 85.0 - 91.0 82.0 - 85.0

mDivision, version 1.08, Licens: OK GORM

HTF's nye kuppeltelt,
som var sat op til
Divisionslobet.
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D 17-nA
H 5OA
H 35A
H 55A
H 17-204
H 4OA
H 15-16A
H 55A

10 Bertelsen,Ssren H 21A
4 Brochner,Lena D 358
1 Christensen,Benny gCS

6 Dall,Soren H 45A
13 Frederiksen,O.k. H 65A-
2 Friis,Gunnar P- H 35A
3 Grarup,lnge D 358
1 Gregersen,Werner H 15-20C
6 Hansen,Betty D 50A-
2 Hansen,Eddie Romanow H 35B
4 Hansen,Ronnie Romanow H 11-12A
4 Hansen,Vagn H 358
3 Haarup,Tina O. D 35A
17 Jacobsen,Henry S. H 65A-
1 Jensen,Daniel H. H 15-16A
5 Jensen,Jens Peder H 45A
1 Jespersen,Mikkel H-10
6 Jessen,Michael H 55A
DSO Jsrgensen,Carsten Quist H 60A'I Jsrgensen,Finn
3 Jorgensen,Maia V.
DSQ K.jar,Soren
15 Larsen,Haagen E.
5 Nielsen,Bo
2 Nielsen,Dorthe
2 Nielsen,Hans
9 Nielsen,Keld B.
2 Nielsen,Lars B.
3 Nielsen,Lise
2 Nielsen,Maja B.
8 Nielsen,Niels Chr.
5 Nielsen,Solveig B.

C-lsb 20-03-05 corm Jelling skov

Resultatliste Divisionslsb lor Ok H.t.l.
Plac. Navn Klasse
1 Alm,Guri D 40A

Alm,Lasse
Alm,Maia
Alm,Steffen

5 Andersen,Jens J.
5 Andersen,Jsrn F.
DSQ Andersen,Mikkel S.
I Andresen,Mandus
3 Andresen,Rasmus
7 Axelsen,Per

Licensen tlllhorer: GORM

Tid
100 56:00
92 49:01
100 52:53
100 47:44
78 1:25t12
94. 54:39
0 37:00
7a 1:18:41
35 2:01:54
Tl 1:11:57
46 1:47:05
88 55:13
100 30:05
89 1:06:34
87 55:46
91 '1112i23

91 52:39
100 30:08
87 1:19:17
96 43:18
95 30:02
89 50:30
98 59:48
65 1:17:58
100 56:27
93 1 :02:31
100 26:59
78 1:10:32
0 59:50
100 56:46
75 1:25:27
O 1:17126
85 57:14
72 1:21:21
96 41:14
94 53:08
92 50:33
94 45:19
80 'l:12:46
73 l:19:58
82 1:05;54
73 1:19:19'100 1:06:15
62 1:25:05
59 1:38:29
84 46:28
69 1:10:45
85 1:02:06
100 1:05:43
59 1:34:39
95 47:22
54 1:49:34
94 48:26

1

7
7
6
6
7
1

8
4
7
5

Physant,lnge
Physant,Niels
Prokhorova,Tanya
Rasmussen,Else Marie
Rasmussen,Jorgen
Rasmussen,Kal Ove
Basmussen,Mona
Schmidt,Henning
Skst,Erland
Thestrup,Lars J.
Thingvad,Jorgen

H 4OA
D 15-16A
H 5OA
H65A-
H 21A
p 15-20c
H 60A
H65A-
H 17-208
D 454
D 17-204
H 60A
D 45A
D 5OA-
H 5OA
D 35A
@
H 35B
H 60A
D 214
H 2.IA
H65A-
H 354
H65A-

E

12



Ungdomspokalen 2005

Maja og jeg (Maja) synes, at ungidomspokalen iAr skal gA til Daniel Honore'
Jensen, fordi Daniel i Ar efter vores mening har gjort sig mere end fortjent til denne!
Flan har j, Ar wndetbade:kredsmesler5kabet,ljydsk-flnsk mesterskab og det
Danske mesterskab.
Desuden synes vi ogsA, at Daniel fortjener arets ungdomspokal, fordi han.lige
meget hvor dArligt vejret er, eller hvor ddrligt man har labet, altid fdr tingene vendt
tn 

-OeopoSl$Ve side og f6r en tll at smile igen! , -. . , ,,.4,. t 
. 

,

Kerlig hilsen Maja og Maja.

'lll.lr!........lr....l.'....'.r!u......'lll.....:l]:..::l:...:.:.l::l]:ll......

,.iri -..,irr,ritrrl]riitTugincbitak.fof OHnafkqolfth€deR,,,

Tusinde tak for opmarksomheden ved min 50 Arsdag den 11.
december 20M. Mange medlemmer havde husket at

, tr4nin$Slob$l i:S&nibek.rtuldl]pA].$l.ini,ma*edag og det
varmede. Tak til Haagen som overakte klubbens gave.

-..' '" r:'rr' l' r::

Nordiske
juniormesterskaber

16 drige Maja Alm er blevet
udtaget lil de Nordiske

i u n iormesters kaber, som foreg6r
i Notodden ved Porsgrunn i

Norge itiden 26- 29 ma|

"Hvor blev de af"?

I forbindelse med vores lob i

Lindet har TV-SYD optaget en
udsendelse "Hvor blev de af"?

med vores banekontrollant
Birte Kjems, som bekendt

har en fofiid, som Verdensmester
i kvindefodbold.

Udsendelse sendes f ormentlig
fredag den 24 juni, ellers

fredagen efter!



Havbundslsbet

Herunder er link til Havbundslobet, der foregAr torsdag den 2. juni
2005 fra Mando til Vester Vedsted.

Det er en oplevelse at vare med. Noget af lobet foregAr pA havet.
Det er et hygge lob og alle kan vere med. Sidste Ar var der mange
HTF'ere med, bl.a. Arne, Hans, Erland, Niels Chr. Michael, Betty,
Anne Bertelsen, Steffen, Werner Gregersen og Heinz. Annemarie
Schneider, Yvonne og jeg var med som heppekor, sA kom bare og
ver'med.

Da der kun kan v@re 175 deltagere med, galder det om at komme
forst til mslle. Du kan tilmelde dig direkte til lobsarrangoren eller du
kan tilmelde dig til mig, dog aller senest den 22. mai (du mA dog
forvente, at der da ikke er flere ledige pladser).

Efter lsbet inviterer lngelise og Arne Bertelsen pA lidt spiseligt, da de
bor lige i nerheden. Jeg vil dog foreslAr, at vi laver lidt
sammenskuds, sA det ikke er lngelise, der hvert Ar stAr for det hele.

http:/iwww. ribetrim.dk/index{iler/Paqe450.htm

O-Hilsen fra
Guri

Lrrue R. Perrnseru
Kunderidgiver

_Kl;
5'lil"'
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Treningslob 7
Arrangsr

AAIG
HTF

Tid

Ons 11/05 1830
Ons 11/05 1830
Ons 1805 1830
Ons 1805 1830
Ons 2505 1830
Ons 0106 1830
Ons 0106 1830
Ons 0806 1830
Ons 0806 1830
Ons 1506 1830
Ons 1506 1830
Ons 2206 1830
Ons 2906 1830
Ons 0607 1830
Ons 0607 1830
Ons 1307 1830
Ons 2007 1830
Ons 2707 1830
Ons 2707 1830

Sonderskoven, Farverhus, afm. pA Tondervej AAIG
Als Norreskov, Osterholm SOK

Sted

Frsslev Nord,
Jels Skovene,
Ronshoved,
Vesterskoven,

Stensbak,
Gr€rsten,
Revso,
Froslev Syd,
Lindet Skov,
Pamhule,
SagArd,
Als Norreskov,
Stursbol,
JorgensgArd,
Vesterskoven,
Ranshoved,

P midt i skoven
Meldvedhus

Msdested

P nord for lejren
P ved Jels Voldsted
indksrsel fra afmerkning pA AB SOK
P ved enden af Louisevei HTF

P-Molbyvej HTF
P-Margretheso, indk. FelstedvejSOK
indkarsel ved RevsogArd HTF
P-Pluskervej AAIG
afmarkning pA Arnum-Arrildvej HTF
indkarsel fra Marstrup HTF

AAIG
SOK

Rode led ved skovens sydside HTF
afmerkning pA vej gen. skov AAIG
P-Thomashus HTF
P-Fjordvejen SOK

Vojens Fritidscenter, afmarkning Billundvej HTF

Er du i tvivl om startstedet, sa kan du gA ind pd http://home5.inet.tele.dk/miva/ og se en del
af startstederne under treningslob. Endvidere er der fremstillet et lidt Eldre oversigrtskort,
som kan fAs ved henvendelse til TRUJormanden Jens Andersen palfi.74 54 07 16. AAIG
har et tilsvarende oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen pA tlf. 74694576.

Kortpris: Gratis for HTF's medlemmer. For ikke medlemmer er prisen 10 kr. for alle kort.
Men kort f ra f or orkanen i 1999, er gratis sA lenge lager haves.

Posterne bliver inddraget 2 timer efter farste start.

Brikker og kompas:
Alle HTF's traningslob er brikkelob. Det er frivilligt om man vil deltage i dette. I kiosken
ved traningslobene salger og lejer Eva Christensen bdrde brikker og kompas ud.
Brikker kan leles for 5 kr, men man mA 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 ksbe et kompas, koster det 120 kr.
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Bemerkn.

M
Dato Tvpe

Tenmtnslrsre

Kl. Sted Arrangar

Mai:
Ssn 01. Caf6 Noir stafet 10.30
Tor 05. Grensedysten 10.00
07.-08. KUM
Man 09 Hedring medalje- 16.45

tagere 2004
Ssn 15. Wildwest 01.00
Ssn 29. Vejlestafet 10.00

Juni:
Tor 02. Havbundslsbet 17.30
Ssn 05. SM-stafet 10.00
San 12. Landesmeistershaften 09.30
Lar. 18. Klubmatchen 13.30
25.-26. Vestjysk 2-dages

Uge 26 Sommerlejr U1

Juli:
Uge 27 U2ljunior sommerlejr
02.-03. Vikingedysten 14.OO

Auqust:
Ssn 07. KM-kort
Lsr. 13. 1. divisionslsb
Ssn.14. KM-klassisk

Harte Skov
JorgensgArd
VejersAl
RAdhuset, Haderslev

Thorsted-Fejss-StrA.
Tirsbak

V. Vedsted
Aabenraa Nsrreskov
Behlendorfer Sees
Kathrinelund
Lystlund (Strdso)

Lessebo, Sverige

?
Pamhule/Revss

Rsms Nsrreland
Fana
Fana

Kolding OK
AalG
OKWest
Haderslev
kommune
Skovkarle
OK SNAB

Ribe TRIM
SOK

SOK
Holstebro
OK
Sydkredsen

Sydkredsen
HTF

HTF
Esbjerg OK
Esbjerg OK

Kredsungdomsmatchen

Holdet til Kredsungdomsmatchen i Vejers og A plantage er udtaget og HTF har fAet
7 udtaget, samt 3 i reserve.

Folgende HTF'ere er udtaget:
Marie B. Bertelsen, Maja V. Jorgensen, Maja M. Alm, Maja B. Nielsen,

Mette Gregersen, Lasse Alm og Daniel H. Jensen.
Reserverne er: Marie H. Jensen, Anne B. Bertelsen og Rasmus Andreasen.



O.LAB i ILULISSAT i GRoNLAND

Historien starter (i hvert fald for tre HTF'ere) pA stevnepladsen ved Arets pAskelob 2004.

Sammen med en masse andre informationer til loberne, var der en stander med invitation

til o-lob i Gronland. "Arctic Midnight orienteering". Pen farvelagt brochure med et
gronlandsk landskab med isbjerge og klipper. Desuden et udsnit af noget der kunne ligne

et holdekurvekort med blA soer og nogle sorte pletter. Det sA facinerende ud - t@nk at

labe o-lab i Gronlandl Man kunne da tenke over det, men flypriser til Gronland plejer at

afskrekke enhver tanke om at rejse derop. Efter naiere studium af brochuren og opslag

pa internettet var proiektet maske ikke sA fjern. For mig selv. Pensionistbillet (over 60 Ar)

kr. 5.320. Transpon til Kastrup, overnatning, lobsafgift m.m. i alt ca. kr. 8.300. Niels var

med pA ideen, om end hans billet blev lidt dyrere. Beslutningen blev taget! Vi skulle derop.

Flybilletter, plads pA llulissat vandrehiem til Niels og mig, samt tilmelding til labet. Hurtig

orbnet via internettet. Hans Nielsen var ligeledes med pA ideen. Si vi var nu tre HTF'er,

n@sten pA vej til Gronland.

Hvor skulle vi hen. Min viden om Gronland var ikke fremragende. lgen via internettet fandt

vi frem til en masse information. llulissat er Gronlands tredjestorste by. Den ligger i

Diskosbugten pa Gronlands vestkyst ca. 350 km nord for polarcirklen. llulissat kommune

er pa starrelse med Danmark, med et indbyggertal pa ca. 5000. Heraf bor de ca. 4000 i

llulissat by (tidligere kaldet Jakobshavn). Hvad med vejret. Metrologisk.lnstitut angiver
gennems;it i luni til +S grader,24 mm nedbor og 64 o/o skydaekke. AltsA noget varmt toi

skulle med.



Mandag 21.iuniO4 afrejse fra Kastrup til Kangerlussuaq (Sdr.
Stramfjord) hvor vi skulle skifte til et mindre fly til llulissat. Solen
skinnede fra en slqfri himmel, 18 C0 og ingen vind. Ved
ankomst til llulissat sent pA eftermiddagen fik vi tilbud om at
deltage samme dag i den lokale klubs traningslob, hvilket vi
naturligvis sagde ja til. Den lokale klub hedder llulissat
Orienteering Greenland (lOG), og er ogsA den eneste
gronlandske o-klub indtil videre.
SA stAr man der med et gronlandsk o-kort i 1 :10.000.
Hojdekurver med ekvidistance 5 meter, en masse soer og
vandhuller samt sorte prikker for store sten. Der er kun
bevoksning af lav, lyng og andre stenplanter. Absolut igen treer
eller skyggen af en lille busk. Fleldet er i blode kurver de fleste
steder. Det var spendende. Niels og jeg lob sammen. Den
forste post bommede vi, men det varede ikke lenge, sA var vi

mere dus med kortet. Landskabet var overveldende - simpelthen. Da vi nAede fjeldtoppen
lA havet foran os med smA og store isbjerge i solskinnet. Vi var helt overveldet af det
storslaede sceneri. Aldrig havde vi set noget lignende. Efter denne forste dag i Gronland,
som var ekstra lang pga. de 4 timers tidsforskel, og en masse indtryk, gik vi til ro, og solen
skinnede stadig! Det gjorde den i avrigt hele ugen 24 timer i dognet, bortset fra to natter
hvor der var noget tAge.

Tirsdag morgen op kl. 5 og ud pA en 4 timers fjeldtur. Resten af dagen sightseeing i

llulissat.

Onsdag igen op kl. 5. En travetur over fjeldet til lufthavnen og retur. Om aftenen var der
introduktions o-lob. Det var et pointlob pA 50 min. Far label var der en meget festlig
velkomst til ere for de
ikke gronlandske o-
lobere. Byens
borgmester og o-
klubbens formand bsd
velkommen. Flere af
klubbens damer, der var i

gronlandske
nationaldragter, sang en
dejlig sang for os.
Naturligvis p6
granlandsk, som vi
absolut ikke forstod, men
det lod godt.

Torsdag staftede vi igen
dagen med en tur ifjeldet
idet vi bl.a. ville finde en
velbevaret eskimograv.
En betagende oplevelse
at se en flere hundrede Ar gammel gravkammer med velbevarede knoglerester. Efter

.i
t

F !' S:ll,ri',lllrll::i:.liil\=la&,
i:

{,-t:
I
c
{I
ii

18



I-

fjeldturen en efterfolgende bytur.
Bl.a. et besog PA llulissat
museum, den gamle Pr@stegard,
hvor den store Polarforsker Knud

Rasmussen er fodt. Her fAr man

et interessant indblik iden
gronlandske historie. Her hanger
bl.a. de interessante tegninger'
som polareskimoer i Thule
teqnede, ved en eksPedition,
soim Knud Rasmussen deltog i

1903. Om aftenen var der
uoff icielt gronlandsmesterskab i

o-lob. Hvorfor uofficielt, fordi DIF

regler foreskriver, at der skal
v@re mindst tre klubber for at

afholde officielt mestershn]ber er indtil nu kun en o-klub i Grsnland' llulissat Orienteering

Greenland (loG). Lobere, J"i ixr." 
", 

oo.at i Grsnland, kan altsa ikke vinde mesterskabet.

KlasseinddelingenVarbegr@nsettilseksdame.ogseksherreklasser,idetaldsteklasse
var D/H 5O-. I H5O vanOt.roie-n-ip"L-r"i t"O Han-s Nielsen pA andenpladsen' Jeg fik selv

en sjette Plads ud af 13.

Fredag startede undtagelsesvis ikke med en tur i fieldet. Vi udforskede igen byen og om

eftermiddagen var vi pa 
"n 

t*i".tiir to timers seiltur til mundingen af Kangia (isfiorden)' I

bunden af denne +s 1r r"ng-iioiJ'iigg"t Ln af veidens storste isbr@er Sermeq Kujalleq'

o"nn" ."u*roighed er i zoda'otevel-optaget pa Unescos liste over de mest

bevaringsvaerdige attraktioner i verden' Det er enorme mangder al indlandsis denne bre

skyderudifiorden'tgennemsnit20millionertonsisidognet.lsen^delersigikampe
isbferge, der langsomt dtt"i uO ibisrosougten' Det tagei ca' v2 et bt isen at nA

fiordmundingen, nvor isnleigeii 
"ttl 

or.*f(9t over (keiver) pga' et undersaisk sker' NAr

man 96r ifieldet, r"n t"n ]i-uniigli'-" rni'L"n 99 
bSoen idetflerne.fra de kelvende

isbjerge. p6 en af uor". triJi'il"iO-"t var vi vidne tii,at et stort isbjerg delte sig i to. Fredag

aften midnat skulte vi uo pl-i"i .io.i" o-tou "Rrctic Midnight orienteering". Ekstremlob i

sv@rt terr@n. 20 km, 15 xi, ii rt 
"s 

s km baner' Niebbg iegtravde.valgt ex-10 km

bane. Desverre (og undtagelsesuisi iat O"t fugtigt'. rAkodfog teget' Na pyt' Starten gik kl'

2400 som ptanlagt. nr .t"i"Ju-"iJr"r6"ipa nutrr-o i,aen pandelampe qalglTsggr var Klavs

Madsen, OO. Gode nun"i 
"o. 

i'tor"ni'' ville have.varbt en fryd for ojet i et storslaet

landskab. Desvarre u"r.i'gibuih"-d"n ikke god, hvilket medforte, at vi var n@dt til at v@re

ret nojeregnende med orie"nteringen. Mjsteiman orienteringen i dette terr@n, kan det

vere sardeles vanskeligt at find6 ud af hvor man er' Der er klipper op og ned'.med en

masse vandhuller eilemo."i,'olJ heller ikke ret meget andet. vi hav_de laktisk ingen

bom, men hastigheden gift;"t'ittlG ned' Vaskeposten var noget s@rligt' Thrine og ole

Gamst-Pedersen, to af rruttens t"ll"rnnl"t, var taget i lieldet med. et par af deres

sledehunde, og havde oirfx"i 
"p '""d 

rare lakkeri6r' Frugt' chokolade' vand og saft'

Hyggetig og fin service. n!i.i'i.j'=i gikligtig goOt. l,/at var llulissat-hallen. PA lang afstand

kunne man (her midt o, ,i"i"-nl nri" *i,.irjr" 
"n 

ghettoblaster, som var stillet op ved

mAlet. Der var saft, kage, suppe m'v' til os' Godt arrangement'
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Lordag startede med en rundtur i llulissat. Vejret var lidt koldt og usigtbart. Om aftenen var
der festaften. Flot festligt bord med gronlandske madspecialiteter. Desv@rre var der ingen
forklaring pA, hverken mundtligt eller skriftligt, hvad det var vi spiste. Ved at sporge de
lokale fik vi da nogenlunde styr pA det, i det mindste hvis det var pA dansk. De
granlandske navne er for viderekomne. Der var i hveft fald rensdyrsuppe, hvalkodsuppe,
roget moskus, anedskotteletter (equluk siatassiat), diverse kogte og tsrrede fisk
(ammassaat pernertut), rensdyrkod, hummer og rejer m.v. Dertil ol eller vin. Fin
velsmagende middag. Der var tale af borgmesteren og af klubbens dav@rende formand
Jens Peter Jensen. Der blev overrakt pramier af gronlandsk kunst og diplomer til alle der
havde deltaget i det uofficielle
Grsnlandsmesterskab. Til deltagerne i Arctic
Midnight Orienteering havde Thrine Gamst-
Pedersen fremstillet et lille fint stykke s@lskind
udskAret som Gronland. Der var forskellig
optr@den, bl.a. af et granlandsk kor, fire
Andemanere gav en opvisning i trommedans, der
var en gruppe, der dansede squaredans, og der
var deltagerne selv, der deltog i diverse lege og
opvisninger. Aftenen (natten) blev afsluttet med
musik, dans og megen snak.

SA er vi fremme ved sondag, nastsidste dag. Det
var konfirmationsdag. Udenfor Zions Kirken (fra
1782) var der et starre forsamling af parorende,
der ventede pa, at konfirmanderne skulle komme
ud efter konfirmationen. Her var der rig mulighed
for at studere den farverige og flotte gronlandske
nationaldragt i forskellige udgaver. Festlig dag
med mange gronlandske flag og dejlig solskin.
Om eftermiddagen skulle vi selvfolgelig igen i

fjeldet. Her var vi sA heldige, at se et af de kempem@ssige isbjerge dele sig. Et fantastisk
syn. PA hjemvejen sA vi Kongeskibet og inspektionsskibet Vedderen passere forbi i

sundet. Desverre skulle kronprinseparret pe deres gronlandstur ikke bessge llulissat. Det
ville ellers have v@ret en oplevelse, at se Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary i

deres gronlandske nationaldragter. Efter aftensmad og fodboldkampen Danmark -
Tjekkiet pA det ikke s@rlig fremragende gronlandske tv, var det tid til den absolut sidste tur
i ljeldet.

Mandag hjemrejsedag. PA grund af tekniske problemer med flyet fra Kobenhavn var der
udsigt til langvarig forsinkelse. Afgang fra llulissat lufthavn gik planmessigt. Da vi havde
god tid, og solen som s@dvanlig skinnede fra en skyfri himmel, besluttede piloten at vi
skulle have en s@rlig oplevelse pA turen sydover til Kangerlussuaq. Han floj en del lavere
end normalt, og fulgte forst kysten og senere floj vi langs med indlandsisen. En flot tur. I

Kangerlussuaq blev det meddelt at afgang var sat til kl.1 600, men det endte med kl.1 900.
Der var altsA masser af tid til at se sig om pA flyvepladsen, den tidligere amerikanske base
"Sondre Stromflord". Niels lAnte naglen til basens 8-hullers golfbane, der ligger pe nogle
flade sandede arealer ost for lufthavnen. Hans og jeg krab op i holden med vores mad og
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drikke. Her er vegetationen lidt gronnere, dvs. gres og lidt lyng. Flot udsigtt' solskin og

varmt. Vi afsluttede turen med el gA tur gennem den gamle lelr-

rtyueturen tir Ksbenhavn variet uintereslant' borts,etl:?il;fi"Jl3l?rlllJn?3".t 
r.

Fandt et tog der ksde mod JYlland'

Det var det!

En uforglemmelig uge er gAet. Fire

o-lsb, isbierge, landskaber,
gronlendere og en enorm maengde

hunde. Masser af venlighed, gode

oplevelser, frisk luft og kondition'
Speendende orienteringskort, der er

tegnet og rekognosceret af

Flemming Norgaard i 2001 , og med

enkelte senere rettelser. Flemming

har planer om et o-kod nord for
llulissat lufthavn, samt o-kort ved

byerne Assiat og Nuuk.

Jeg har lyst til at tage derop igen' me1.$eJ ma.vente til neste Ar' Jeg vil anbefale en tur'

o"i 
"i^,it"p "u, 

du-srat tifireiJe iig. Vil d.u vide mere, har jeg en hel mappe med

informationer og billeder, .o, J"g g;rn" laner ud. Prov af se pA klubbens hjemmeside:

iog.irrii;t€r "Hertra 1an Ju',ga;idg* ind under.artikter, hvor der er adskillige gode

o"lxri""i."i o-lsb i Gronlandiar tidligere veret beskrevet i o-posten' Under 
-

artikkelindeks pA DOF ni"tt"*iO"tinier du fire artikler vedr. o-lsb i Grsnland' Nr' 1-99'

6-00,5-01 og4-02.

Jorgen Thingvad.

AGn tirsdag formiddag, onsdag formiddag, torsdag' fredag & lordag
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HTF ONSKER NEDENSTAeHoe MEDLEMMER
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Tak og en advarsel.

Forst vil jeg meget gerne sige ier tak, fordi jeg fik lov at lave tr@ningslobet i Haraldsholm

den 5. mais. Den anden del af overskriften kommer ieg til senere'

Jeg vil gerne lige begrunde min tak:
Foiste 6ang p! var iskoven var sondagen efter generalforsamlingen. Stille veir, og solen

skinnedi oi6t en snedakket skov. Kan det blive meget bedre?

nno"n g"ng u"r fredagen inden lobet for at s@tte poster ud. lgen stille vejr og solskin' Ja,

man er heldig.
Sa f.or dagJn for lsbet. Da var det ikke heft sa godt veir som de andre dage, men skidt

man var der lo ikke alene, sA det gik.

Sr"O"g".1itli irO"t ru.f"O" [iposter inO, og. da var solen igen fremme for fuld stvrke'

eii"g tif 3 gode dage i skoven sliyides ikke, at det var mig, som lavede lsbet' det kunne

iigJ ."a godihuu" vJret oto. nt ieg sa oveni kunne nyde dyrelivet, og lyden af glade born i

sneen, gjorde ikke det hele dArligere.

Jegvedgodt,atiegikkeerdenbedstebanel@gger,ogatikke.alle.mine.postplaceringer
u"irig" u;lu"igt", ,i"n det er ieres problem. I kunne bare selv havde meldt ier som

banelagger.

ognukommerjegtilandenhalvdelafoverskriften:oplevelsensomb.aneleggervarsA
go"d, at jeg goOf tinne havde lyst til det igen' SA hvis du ikke melder dig som banelegger'

6gl;nd n"ni"rsen er nodt tit-aiettertyse 6n banelegger med kort varsel, kan det da godt

v@re, at jeg melder mig. SA er I advaret.

Venlig hilsen
Michael

PS. Da I er advaret pa forhand vil ieg ikke hore noget brok. Konstruktiv kritik er naturligvis

altid velkommen.

r#r

Hennin Hvidevare$ervice

Salg, reparationer og udleining til Danmarla billigste priscr

ligerupvei 41 . Postboks 5 . Stepping ' 5O70 Christiansfeld

Tlf. 74 50 40 50 . Bihlf. 30 74 35 63
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Resultattavle

Lan gdistancelsb d. 27 februar.

Lsbere fra OK-HTF anvendte det flotte sondagsvejr til at lobe langdistancelsb i selskab
med andre lobere fra Jylland og Fyn, samt krondyrene idet milit@re ovelsesterr@n i

Oksbsl.

Defte gav folgende placeringer til HTF:
Steffen Alm blev nr. 2 pA 16 km.
Arne Bertelsen nr. 4 pit 12 km, Jarn Andersen nr. 8 og Lars Thestrup nr. 9.
Saren Bertelsen nr. 11 pA '10 km.
Eddie Hansen blev nr. 5 pA 5 km.
Anne Bertelsen nr. 12.

Maja, Tina og Steffen vandt deres klasser i Nordiylland d.l2 og 13 marts!

12 orienteringslaberelra orienteringsklubben HTF iHaderslev har iweekenden deltaget i

Nordjysk 2-dages st@vne iTolne og Uggerby Plantage, som havde samlet knap 1.900
lobere, hvoraf hovedparten, nemlig ca. 14OQ lsbere kom fra Norge og Sverige.

Mafa Alm, som er farsteArs juniorelite labere (17-20 Ar) er begyndt aret, som hun sluttede
sidste 6r, nemlig ved at vinde sin klasse begge dage (i gAr dog kun med 2 sek.) i det
starke felt med godt 40 lobere, hvor hovedparten kom fra Norge!

Tina Overgaard Haarup vandt ligeledes sin klasse begge dage i dame 35-39-A.
Tina vandt overbevisende med hhv. 8 min. og g minutters forspring lil nr.2.
Tina blev sidste Ar Nordisk mester i orienterings-Biathlon, som foregik i Finland.

Endelig vandt Stetfen Alm ogsA sin klasse H-50-54 begge dage med ca. 2 min. hver dag
foran nermeste konkurrent.

Maja og Steffen Alm
fra Spring Cup.

Forokilde:
Karina Romanow
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OK-HTF, Haderslev vandt Palmesondag alle 3 matcher i 1' division'

Det blev en fantastisk start pa orienteringsloberne's 1. division for oK-HTF i Haderslev for

de 53 lobere, som reprasenterede HTF.

For det tsrste var det den mest spandende indledning nogensinde.pa 1. division, hvor kun

ia poini ixirt" de 4 1. divisionfitu'bber F6borg, odense, Kolding og Haderslev og.hvor de

,y;;tkkd; iobing ogsaiio! sdste ars taidsfinate-dettager odgryg, saledes odense i

uiriirdef ige tider m6fte ie sig b.-esejret af alle de andre 3 hold i 1. division!

Matchresultaterne blev som folger: Haderslev slog FAborg 92-86, Haderslev slog Kolding

6i_its 6 dd;rstev stog ooenie 85-82. Kotding stog FAborg 88-87, Kolding.slog odense

85-8a. iled samme cifre slog FAborg Odense. Sa mere spendende kunne det nasten

ikke vare!

Stillingen efter i dag er falgende: HTF 6 matchpoint, Kolding 4 matchpoint' FAborg 2

matchpoint og Odense uden Point'

selvom HTF kunne have stillet med et noget st@rkere hold (skiferie og

gymnistiXopvisning) var aile stlernerne tr6ppet op, hvor Mala Alm og Steffen.Alm kom

ii1i. iii"sFnrNG_tUp" pa s,Lrano (vanii negge deres baner). Den nordiske mester

Tina O. Haarup havde taget turen fra Viborg, hvor hun er bosat og Mona L. Rasmussen

toglri"n hdt'fra sit arbdide i Letland for at v@re med pA HTF's hold'

Det var saledes et vigtig skridt HTF tog tor at komme i Landsfinalen i VINDUM den 25

.qit".O"i, rL. inOe"n 
-vi 

fornibentlig fommer sA vidt skal vi dyste igen den 13 august pit

Folgende HTF'ere talte pa det succeslulde hold

torOln pa de 11 baner: Gunnar P. Friis, Bo Nielsen

Jens Jorgen Andersen. Henning Schmidt,

Steffen Alm, Daniel H. Jensen, Finn Jurgensen,
Jens Peder Jensen, Rasmus Andresen, Mala Alm,

Tina O. Haarup, Mona L. Rasmussen,
Maja B. Nielsen, Hans Nielsen, Jorn Andersen,

Guri Alm, Lise Nielsen, Solveig B. Nielsen,

Mala V. jorgensen, Erland Skot, Jorgen Thingvad'

Eddie Romanow Hansen, Lars B. Nielsen'
Lasse Alm, lnge Grarup, Lena Brochner,

Werner Gregersen, Ronnie Romanow Hansen,

Mikkel Jespersen, Benny Christensen'
Else Marie Rasmussen, Dorthe Nielsen.

Fano og den 4 september i Aabenraa nord'
.OOOOOO
o PROV o
OO
O KONTAKTLINSER O

o GRATIS o

OO
Oa

: PRoFrLVoPrrK :
Oie tor den du er

OO
Centum . Veslergode 8 6500 Voiens Tlf 74 54 15 5l
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35 HTF'ere til paskelsb i Nordjylland.

35 lobere fra orienteringsklubben HTF i Haderslev har i pAskedagene lobet i

klitplantagerne ved Jammerbugten i et meget flot paskevejr. LsbsomrAderne var Kollerup,
Vester Thorup og Svinklov. HTF'erne var kommet i hardt selskab iblandt de 1.900 l@bere,
hvor mange kom fra Norge. Det blev ikke til nogen samlede forstepladser denne gang,
men mange HTF'er var t@t pa.

Debutanten Ronnie Romanow Hansen fik en samlet 2. plads i klassen drenge
indtil 12 6r. (etape-plc. 1-1 og 6).
Steffen Alm fik en samlet 2. plads i klassen H-50-54-A. (etape-plc.2-2 og 2).
Solveig B. Nielsen fik en samlet 2. plads i klassen dame over 45 B (etape-plc. 7-1 og 6).
Klubkammeraten Lena Brochner fik en samlet 4. plads i samme klasse (etape-plc. 4-12 og
3).
Bo Nielsen fik en samlet 3. plads i klassen H-21-34 A-kort. (etape-plc 6-5 og 5).
Hans Nielsen fik en samlet 5. plads i klassen H-60-64-A (etape-plc. 8-8 og 8).
Finn Jargensen fik en samlet 6. plads i klassen H-55-59-A (etape-plc. 10-7 og 6).
Dorthe Nielsen lik en samlet 8. plads i klassen D-21-34-C (etape-plc. 7-8 og 9).
Guri Alm fik en samlet 8. plads i klassen D-40-44-A (etape-plc. 6-10 og 8).
Maja Alm fik en meget fornem 2. plads.
Erland skot fik en samlede 8. Plads i klassen H65-69.

Eliteloberne har i pAske-ugen veret i treningslejr i Sverige, hvor det blev afsluttet med et
ran glistelob "SILVA-cuppen " !

Damef uniorelite-klassen blev vundet af svenske Jenny Lonnkvist Tullinge SK, der lab de 7
km i tiden 49.00 og pd 2. pladsen kom 16 Arige Maja Alm HTF itiden 50.56.

Der deltog 72 labere i klassen, heraf ogsA
landsholdet fra Schweiz, hvor junior
verdensmesterskaberne finder sted i juli
m6ned iAr.

Maja og Steffen Alm giorde det igen d.2 april!

Fantastiske 16 6rige Maia Alm forsvarede
sin DM-guldmedalje fra sidste Ar pd
sprintdistancen ved Skade Bakker i

Arhus i klassen D-17-20 elite. Hun
lab de2,6 km med 17 poster i tiden
18.00.3, hvilket var en sA god tid,
at dette vil have rakt til en salvmedalje
i D-21 -34 eliteklassen!

Steffen vandt DM-guld i natlsb!
Maja stillede til gengeld ikke op i DM i

trtro4s
Den ka'
vi Ii' .."



natlob i nat i Vestre Plantage ved Holstebro, men Steffen Alm forsvarede sit DM-nat fra

efteraret i klassen H-50-54 ved at lobe de 7 km med 15 poster itiden 49.50, hvilket var ca'

6 min. bedre end solvmedalie-pladsen.
3 andre HTF'ere blev nr. 5: baniel Honor6' Jensen blev nr. 5 i klassen drenge op til 16 Ar'

Lars J. Thestrup blev nr. 5 i klassen H-35-39 Ar og samme plc. fik Erland Skst i klassen H-

65-69 ar.

DM-nat og DM-sprint er fra i ar flyttet til foraret i stedet for som hidtil - efteraret.

20 HTF'ere til lob Pi FYn d.3 april.

I det smukke forArsvejr har 20 HTF'ere deltaget i et C-lob i Morud skov ved Odense og det

blev til en rekke flotte resultater:

Maja B. Nielsen vandt bane 4
Lasse Alm blev nr. 2 pA bane 5
Marie Bertelsen blev nr. 2p|.bane7
stetfen Alm blev nr. 2 pa bane 2A og pA samme bane blev Jens Peder og Daniel H-

Jensen begge nr. 5 i samme tid 55.33 minutter
Guri Alm blev nr. 3 pA bane 28
Hans Nielsen blev nr. 4 PA bane 3
Marie H. Jensen nr. 5 PA bane 6

12 stk sonderiyske mesterskaber til HTF St. Bededag!

Der blev St. Bededag afviklet de sonderjyske individuelle mesterskaber pA den klassiske

distance i orienteringllob, som foregik i de kongelige skove ved GrAsten'

HTF var sA ,'ubeskeden", at lobe med de 12 mesterskaber ud af de 15 klasser, der blev

dystet il Kun klasserne H-21-g4, H-45-54 og damer over 55 Ar m|tte HTF erne noies med

3. og 2. pladser.

De sonderjyske mestre blev: Piger indtil 12 6r Marie B. Bertelsen, piger 13-1 6 Ar Marie

Honore'.t6nsen, junior 17-20 aiUaia B. Nielsen, damer 21'34 Ar Maia M. Alm, damer 35-

44 Ar Guri Alm, damer 45-54 6r Solveig B. Nielsen, damer over 55 ar silke Bolbro

Sonderborg med Betty Hansen HTF pA 2. pladsen.

Drenge inOiit tZ 6r tvtit<t<et Jespersen, drenge 13-16 Ar Lasse Alm, lunior 17-20 Ar Daniel

ttonoie'Jensen, H-2'l-34 er Niels Jorn Fogh Abenr| med Bo Nielsen HTF pA 2' pladsen

(30 cek. efte4 n-ss-++ ar steffen Alm, H-45-54 ar Jorn Holger Klausen Nordbgrg med

boren Dall nif pa 3. pladsen. H-5S-64 Ar Hans Nielsen, H over 65 Ar Erland Skot.

Som det kan ses tog familien Alm 4 mesterskaber, som sA ofte tsr!
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Mesterskabeme var samtidig forste afdeling af HTF's klubmesterskaber, hvor naste
afdeling allerede finder sted i forbindelse med Grensedysten Kr. Himmelfartsdag den 5
maj i Jorgensgird skov ved Abenri.

285 orienteringslobere til lsb i Lindet skov den 17 april 2005!

Orienteringsklubben HTF, Haderslev afuiklede i dag sondag 2. divisionslsb og CJob i

Lindet skov ved Arnum.
Der deltog 285 lsbere, hvilket var ca. 85 flere end forventet, da der samtidig foregik et
lignende lob i Stagsrode skov ved Vejle! Selv fra Tyskland kom der lsbere.
Det var 2. divisionsklubberne, som skal ud i anden runde, hvor de 4 deltagende hold er:
Svendborg/Odense politi (kombineret), Fredericia/Middelfart (kombineret), SNAB fra Vejle
og Esbjerg.
Bedst i dag var det kombinerede hold fra SvendborgiOdense politi, som vandt alle 3

matcher, mens Esbjerg vandt 2 matcher og de 2 sidste SNAB fra Vejle og
Fredericia/Middelfart delte point.
Selvom HTF havde mange officials i gang var der plads til, at 18 HTF'ere kunne deltage
og 10 af disse fik fine placeringer i det skrappe selskab.
Guri Alm vandt bane 28, Lasse Alm blev nr. 3 p6 bane 5, Daniel H. Jensen blev nr. 4 pi
bane 2A, Solveig B. Nielsen blev nr. 4 pA bane 6. Lena Brochner blev nr. 8, Marie H.
Jensen blev nr. 10, Og lzabella Toft nr. 14 alle p6 bane 6. Henry S. Jacobsen blev nr. 10
p6 bane 4 og Betty Hansen nr. 14 p6 samme bane. Debutanten Jens Jepsen fik en fornem
14 plads p6 den lengste bane 1.
Det er fsrste gang i 10 6r der var storre lob i Lindet skov. Egentlig skulle der have veret
piskelob der i ir 2000, men som bekendt kom der en orkan i vejen den 3 december'1999!
Til lejligheden var der lavet et nyt kort af Erland Skst, Jens Peder Jensen og Jorn
Andersen.
Stavneleder var Jorgen Thingvad HTF.
Banelaggere var Arne Bertelsen og Hans Nielsen HTF og de havde Birte Kjems
fra Hviding som banekontrollant.
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