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Formandsord sommer 2005!

Det forts@tter heldigvis med den gode And i klubben
og stor aktivitet i HTF bAde til vore tr@nings lob og til
terminsliste lobene, hvor vi har varet rigtig mange ude,
at vise "HTF{lagef'!
Ved "Cafe-noir-stafetten var vi 11 hold (33), ved Vejle
stafetten var vi 8 hold (32) og i gdr ved SM-stafet var
vi 14 hold med i alt 42 lsbere, sA det tegner igen til en
god s@son for vores klub HTF!
Lidt problemer var der ved SM-stafet med en post der ikke stod, hvor den skulle, men vi
lod OK-SYD vinde for en gangs skyld, seledes de kan fA noget selvtillid til neste gang, vi
moder dem!
Hadersbevisninger: Tina Overgaard Haarup blev for nylig hadret, som "den bedste
ldretskvinde i Forsvaret i 2004"1 Et stort TILLYKKE Tina.
Tina har rang af major og har chefiob pA Karup med bopal iViborg, men repr@senterer
fortsat sin "Moderklub HTF'.
Dette gjorde hun ogsA den 28. april, da hun stillede op for HTF ved de Danske
mesterskaber i orienterings-biathlon i Stenderup-skovene ved Kolding og kvitterede med,
at blive en sikker vinder foran Maria Hojer Staugaard fra Kolding orienteringsklub i klassen
D-21-34 Ar. TILLYKKE Tina med GULDET.
2 x GULD og 1 x SOLV til HTF blev det ogsA til her den 1. juni, hvor der for forste gang
blev lobet om de Jysk-Fynske mesterskaber iSPRINT, som foregik i parkerne i Brande.
16 Arige Maja vandt GULDET i klassen D-17-34 og farmand Steffen vandt GULDET i H-
45-54.
Daniel Honore'Jensen vandt S@LVET i klassen H-13-16 Ar. HTF havde kun disse 3 lsbere
med iblandt de 133 tilmeldte. TILLYKKE til jer alle 3!
Jens Jepsen og Christian Jorgensen, som blev medlem af HTF for nylig er allerede sA
garvede, at de har gennemfart 70 km orienteringslob henover 2 dage i Silkeborg-skovene.
Peter Sebelius, som er den nuveerende klubmester er med i et projekt maratonlsb ved
Hjemmevernet, som han bruger weekenderne p6, derfor ser vi for tiden ham ikke ved
terminsliste lobene.
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Ny "Hjemmeside": NAr I l@ser dette, skulle den nye hiemmeside v@re tilgengelig, som
er lavet af vores tidligere formand Peter Berg og Peter har samtil$ tilbudt, at blive den
nye webmaster forelobig frem til Generalforsamlingen. Michael har bedt sig fritaget, hvor
han i mange Ar har varetiaget dette meget vigtige job, hvor meget inlormation til
medlemmerne har foregdet her.
Michael har varetaget hvervet fra starten og vi var 6n af de forste O-klubber herhlemme

med en hjemmeside. TAK til Michael og VELKOMMEN til Peter til dette meget vigrtige iob i

disse moderne tider, hvor dette er livsnerven for orienteringsloberne og der er vel ingen

anden idretsgren, hvor der skal bruges sA meget elektronisk isenkram, for at tegne kort,

afvikle terminsliste lob, tilmelding til lob, samt generelle informationer om klubben m.v. Ja,
selv bestilling af tr@ningsskove foregdr nu elektronisk!
Den 29. VIKINGEDYST: For ojeblikket arbeider vi hArdt for, at forberede den 29. udgave

af Vikingedysten den 2-3. juli og hvis ikke du er blevet spurgrt om et job, kan du med god

samvittighed deltage i denne, hvor vi kan tilbyde et par skove med gode udfordringer,
nemlig Pamhule og Revso.
KM-kort og "PUT and RUN": Den 7. august afvikler HTF disse aktiviteter pAR@M@ og
lobs omradet har aldrig la( varelanvendt til orienteringslob, nemlig alt sammen nord for
Lakolk vejen. sa hvis du ikke er blevet spurgt om at hjelpe ved stavnelederen Arne
Bertelsen er der ogse et godt tilbud her og det er for ovrigit samme weekend, som der er

Havnefest pARZIM@ og for arstiden godt badevand og formentlig mange besogende.
Paskelsb 2006: Vi har holdt m@de med stevneplads eierne pA R@M@ og dette lorlsb
meget positivt, saledes vi kan forholde os til vores fsrste teoretiske "plan A" ' som giver

optimale betingelser for vore g@ster og skovens faste beboer til pAske labene 2006.
Ligeledes har kontrollanterne lra vores naboklubber sagt JA forste gang de blev spurgt om

at hlelpe HTF. Der er endda en ekstra stavnekontrollant der frivillig har tilbudt sig!
I dag (7/6) har Erland og ieg veret til mode med Sk@rb@k kommune om vores
forestAende arrangement og de var meget imodekommende, hvor de vil stotte os med

hele logistikken fra toiletter, skraldespande, samt afskaffelse af dette. Flag og stanger.
Skole til indkvartering og bad og meske pr@mier til deltagerne!
Vi haber meget, at du allerede nu har sat x i kalenderen for at hielpe din klub HTF med

dette store arrangement, hvor vi fAr brug for ca. 12O s@t h@nder. Vi kan til gengald
tilbyde dig indkvartering i Speiderhytten eller udenfor denne, samt lorplejning til ier de 3

dage dette pAgAr nemlig fra den 13- 15. april 2006. Samtidig kan du vare med til, at styrke
sammenholdet ivores klub HTF!
sa planleg din rejse sydpa, eller i sommerhuset uden for disse 3 dage. Naste gang du far
denne mulighed bliver fsrst i Ar 2012,hvor vi igen skal arrangere PAskelobene, sA meld

dig til os hellere i dag end i morgen!
lnitiativpuljen: Henry afuiklede "lEldreidret" sidst iapril iVesterskoven, Pamhule og

Vojens Fritidscenter. Selvom vejret ikke var med os var der alligevel 1 10 deltagere til

aktiviteterne.
Skovens dag den 8. mai: I samarbeide med Haderslev statsskovdistrikt arrangerede
vi "Parkbanko" i Dyrehaven ved Norskovgaard. Dette blev ogsfl en "bestsellel'. Vi havde

en forventning om ca. 50 deltagere, men der var ca. 130, som ville prave lykken med
"Parkbanko", sa det kan vi ikke andet, end v@re mere end tilfreds med, men vi har jo ogsA
Danmarks smukkeste idretsplads lige ved doren! I alt var der ca. 2000 gester i

Dyrehaven den 8. maj!
TAK til Henry Jacobsen, som var prolektleder for begge aktiviteter.



Klubhus materialerumr Vi har sendt en ansogning om "HUSLY til Gram kommune (ny
Haderslev kommune) om, at komme ind iStensbakleiren.
Latdag den 1 3 august og sondag den 4 september er det io sa, at du allerede gerne
skulle have sat x i kalenderen. Det er disse 2 datoer, hvor vi skal ud, at forsvare den flotte
indsats i 1. division, som du var med til, at etablere i Jelling den 20. marts, hvor vi io vandt
alle 3 matcher! Den 13. august foregar det pA Fano og den 4. september iden lidt tattere
ved liggende skov, nemlig Aabenraa Nord. Hvis vi er sA heldige og dygfiige, som forste
gang skal vi til Landsfinalen, som er flyttet fra Vindum (orkanramt) til Finderup den 2.

oktober.
Tredje afdeling af klubmesterskabet: Vi har bestemt, at 3. afdeling af klubmesterskabet
bliver ved C-labet i GrAsten skovene den 25. september, hvor stavnepladsen bliver i den
modsatte ende, nemlig ved Ringriderpladsen i byen Gr6sten.

Vi ses i Danmarks smukkeste idr@tsplads!

Jsnne

Tilmelding tilAbne lsb

Tilmelding til Abne lob bedes sA vidt muligt foretaget p6
lnternettet via hjem mesiden wvwv.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.

LENE R.
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Bif feder fra hedringen af DM medajletagere2OO4 pA

hotel Harmonien i Haderslev



Orienteringsklubben HTF
Indbyder til

Dammen Rundt

Tirsdag, d. 9. august 2005 kl. 19.00 ved Sosportscentret pA

Erlewej.

Ruter p3 6 km. eller Dammen rundt: 12,3 km.

Pramier til bedste M/K p3 hver rute i begge aldersgrupper samt mange
lodtrekningspramier.

Startgebyr: Unge under 18 Er: 30 kr.
Voksne: 40 kr.

Yderligere oplysninger: http://www.okhtf.dk/20050809.htm

Tilmelding pr. e-mail til lauesen@hansen.mail.dk eller p3 lobsdagen inden kl.
18.30.

Vi glader os til at se dig!

Xhmefrl**r

xrrng?ffilr
3ruf,IlmH.'nrrsr.strar
3*g$vFJ !! . Ilsmmslc? "TLr. ?.1 s07,*7s

Aben tirsdag formiddag, onsdag formiddag, torsdag, lrdag & lsrdag
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Kortkunst

Det er en kunst at lagge vellykkede, interessante og
inspirerende baner til orienteringslob. Mange tanker skal
t@nkes, faktorer vurderes og lorhold tages i betragtning. SA

meget klogere kan man hurtigt blive, nAr man prover at
satte sig lidt grundigere ind i baneleggergerningen. Men nu er der
for at lare at tr@kke nogle gode baner op af hatten.

For fremtiden vil et af klubbens eksemplarer af DOF s "Banel@ggerbogen" v@re at finde i

den kuffert, som folger med det ovrige traningslsbsmateriel. Bogen gennemgar ah det
grundleggende om baneleegning, og det teoretiske understottes af praktiske

korteksempler. Bogens alder trykker dog lidt, da den er helt tilbage fra 1990, men DOF har

ingen nyere udgave. Derfor mA man lede forgeves efter ord som "pc" og "Condes", -

nymodens isenkram, der er skabt til at gore arbeidet lidt nemmere.

Bogen, som sikkert er velkendt af mange HTF'ere, kommer vidt omkring og berorer alle

typer lob, og det er naturligvis langt mere end den almindelige traningslobsbanelegger
har brug for. Men fsler man sig usikker p6, hvordan man skal komme i gang, eller er den
gamle lerdom blevet lidt rusten, se kan bogen forhabentlig v@re til stor hialp.

,fi,+
Hennin Hvider'are$err,ice

$algn reparationer og udleining til Danmtrks billigste priser

ligerupvei'41 . Postboks 5 . SteppinS' 6070 Christiansfeld

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



Tak for opmerksomheden ved vore konfirmationer.

Tak for opm@rksomheden ved
min konfirmation d.8 maj.

Med venlig hilsen
Mark Grarup
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"Arets bedste kvindelig idretsudsver iforsvaret 2004"!

Tina Overgaard Haarup

og mont€rfng ott
Termoruder Flnduer og dgfie
$soledngu-opgare r
F* klar besked

ttf" 7453 2996
Sandefiorduej 5' 610{l Hadersleu
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..' '' HTF har igen ffot en Hubstal*r.
' r'Ved ibne 14 len man ftt& HIF-ene ved at kigga efrer

tfTF's klubdragt, .
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Dato og Tid

Pamhule
SogArd
Als Nsrreskov
Stursbsl
JorgensgArd
Vesterskoven
Ranshoved

indkorsel fra Marstrup
P midt i skoven
Meldvedhus

P-Thomashus
P-Fjordvejen

Z
Arrangor

HTF
AAIG
SOK

HTF
SOK

Traningslob

Sted Modested

Ons 2206
Ons 2906
Ons 0607
Ons 0607
Ons 1307
Ons 2007
Ons 2707
Ons 27O7
Ons 0308
Ons 1008
Ons 1008
Ons 1708
Ons 2408
Ons 2408
Ons 3108
Ons 3108
Ons 0709
Ons 0709
Ons 1409

1830
1830
1 830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1 830
1 830
1830
1830
1830
1830
1830
1 830
1 830

Rsde led ved skovens sydside HTF
afmerkning pA vej gen. skov AAIG

Vojens Fritidscenter afmarkning Billundvej HTF
Hjelm Skov, P-Gl. afm. Tondervej AAIG
Als Noneskov ned til stranden fra Skovkroen SOK
Honning afm. pd Toftlund-Romovej HTF
Arup Skov P ved Tinglewej (AmtsgArden) AAIG
Als Norreskov NygArd Strand SOK
Tormaj P ved stranden HTF
Frsslev Nord P nord for lejren AAIG
Stensbek P midt iskoven HTF
Kathrinelund Huholt skole SOK
Torning Molle P-Christiansdal HTF
Aabenraa Norreskov P bag Folkehjem AAIG

Er du i tvivl om startstedet, sa kan du gA ind pA wvrrw.okhtf.dk og se en del af startstederne
under traningslob. Endvidere er der fremstillet et lidt aldre oversigtskort, som kan f6s ved
henvendelse til TRU{ormanden Jens Andersen pA111.74540716. AAIG har et tilsvarende
oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen p41t1.74694576.

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

Posterne bliver inddraget 2 timer efter fsrste start. Banelaggermappe er itraningskutfert.

Brikker og kompas:
Alle HTF's treningslob er brikkelsb. Det er frivilligt om man vil deltage i dette. I kiosken
ved treningslabene selger og lejer Eva Christensen bAde brikker og kompas ud.
Brikker kan lejes for 5 kr, men man mA gerne bruge sin egen. Nye brikker kan kobes tor
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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M
Dato

TeRmrsusre

Type Kl. Sted Aranqsr
N

Bemarkn.

Juli:
02.-03. Vikingedysten

Auqust:
Ssn 07. KM-kort
Tirs.09. Motionslsb
Lsr. 13. 1. divisionslsb
San.14. KM-klassisk
Lar.20 JFM-Stafet
Ssn.21. JFM-klassisk
Lsr.27. DM-korUmellem
Ssn.28. MidgArdsormen

September:
Ssn.04. 1. divisionslsb
Lsr. 10. DM-stafet
Ssn.'l 1. DM-klassisk
Lsr.17. C)sb
Ssn.18. DM-lang
Ssn.25. 3. afd. af HTF's

klubmesterskab
Fre.30. SM-nat

Oktober:
Ssn.02. DM-klubhold
Ssn.16. SM-lang

14.00 Pamhule/Revss

Roms Norreland
19.00 Dammen Rundt
13.00 Fans
11.00 Fans

FrederikshAb Ost
Munkebjerg
Gribskov Esrum
Gronholt Hegn

10.00 Aabenraa Nord
Holstenshus

10.00 Brahetrolleborg
Bregninge Skov

10.30 Jegerspris Nordskov
10.00 GrAsten

Vojens Fritidscenter

Finderup
10.00 Frsslev

HTF

HTF
HTF
Esbjerg OK
Esbjerg OK
Kolding OK
OK Snab
OK SG/KiId.
Allersd/Sk.

AalG
Faaborg OK
Odense OK
Svendborg
Farum
Sonderborg
OK
HTF

Viborg OK
Sonderborg

15



HTF ONSKER NEDENSTAENDE MEDLEMMER

HJERTELIG TILLYKKE

MED DEN RUNDE FODSELSDAG.

Mikkel Sejr Andersen. Han bliver 20 ar d.29 Juni

Sofie Finderup Jensen. Hun bliver 1 0 Ar d. l4 August

R
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Gar det
du er bedst til

det gar vj
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Nyt lra rejsemafiaen
Af Soren Kjer

Det nytter ikke at skjule det - HTF har en rejsemafia. Den er ikke kendt af alle, men der er
nu ikke noget mist@nkeligt eller kritisabelt i gruppens aktiviteter. Vi er bare ikke del af
klubbens officielle program, det er det hele. Og vi tager pa tur sammen til o-lob, det kan
v@re t@t pA, og det kan v@re langere vak. Lengere v@k er det traditionelt hvert Ar i

pinsen. Sidste Ar var det fsrste gang at jeg var med pA pinseturen, og vi havde det
pragtfuldt pA Rugen til et flot 3-dages stavne. I Ar var vi sA tre dage i Belgien.

Belgisk 3-dages

Og hvem er vi sA? Den faste kerne i mafiaen, som vistnok har v@ret med hele tiden, er
Carsten og Kirsten Quist Jorgensen, Soren Dall, Hans Frederiksen og Hans Nielsen. Arne
Bertelsen er muligvis kommet til lidt senere, men har ogs6 veret med i Arevis. Lise
Nielsen er ret ny, og jeg selv er n@rmest med pA prove. Det er nu ikke sv@d at komme
med - man behover i hvert fald ikke at vere specielt fremragende som o-laber. SA var jeg
ikke kommet med. Men hvis man er lidt hyggelig og med pA at der ogsA gerne mi ske
noget om aftenen nAr man nu endelig er kommet i byen, sA hjalper det. Og det passer jo

19



godt pA den nye mand i truppen denne gang, Soren Bertelsen. Han er ogsa rejsevant fra
lsr lrablde England, Tyskland og Belgien - se hans fine artikel i klubbens jubileumsskrift,
hvis I stadig har det stiende pA hylden.

Tredageslsbet - en gammel traver

Det er heller ikke fsrste gang at turen er gAet til Belgisk 3-dages. Faktisk har det v@ret
standard i rejsemafiaen i Arevis - man ved hvad man har, man ved ikke hvad man fAr.
Sidste Ars udflugt til Rrigen var lidt af et eksperiment, og oven i ksbet et meget vellykket af
slagsen, men i6r satsede man pA det sikre.
De tre lab i pinsen gAr pA skift mellem forskellige arrangarer i Belgien, og denne gang var
lsbene i den ostlige ende af det lille land. Gront, fladt, lidt skov - og ikke meget at komme
efter for den almindelige turist. Fronterne i bAde forste og anden verdenskrig er rullet
tvers over flere gange, men i dag kan man ikke forestille sig noget fredeligere. Det skulle
da vere hvis man forestillede sig lidt fane belgiere kore rundt i deres biler. Men der er
mange af dem, belgierne, og de bor tat sammen.
Selv boede vi i den lille by Lommel, som ligger op og ned ad terr@net for lobet pA

andendagen. I rejsemafiaen gAr vi ind for komfort. Derfor er der ikke noget med at ligge i

telt og nojes med en lille drAbe vand i ojenkrogen efter labet. Vi bor pi hotel, og vi gAr ind
for at spise - og drikke - godt om aftenen. Det gjorde vi ogsA denne gang. lkke helt sA

l@kkert som vi gjorde det pA RLigen, men i Lommel kommer der nu heller ikke sA tit
turister.
Lommel - den slags byer gAr der tolv pA dusinet af. I en fjern fortid har jeg faktisk varet
der for. Jeg var official til et EM i triathlon i Lommel. Jeg husker glimt fra svomningen, lidt
fra cyklingen op og ned ad den pandekageflade firesporede vej med midterrabat, igen
noget fra lobet (en dansk pige fik solvmedalje). Men ikke en pind fra byen Lommel.
Den forste aften gik vi ind mod centrum for at finde byen. Vi for vild i parcelhuskvartererne.
Til sidst fandt vi et vandingssted, heldte ol og noget lidt sterkere pA tanken. De lokale var
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meget lokale. Pane mennesker holder sig Abenbart mest hiemme pi de kanter. Til sidst
ksrte en behjertet sjal os hjem til hotellet i sin minibus. Ellers er det ikke godt at vide hvor
de sonderlyske orienteringshelte var havnet henne.

Religios pAvirkning

Det forste lob var forst om eftermiddagen, sA der var ikke nogen serlig grund til at stA
tidligt op. Carsten var ude at spsge inden morgenmaden, det samme var Ame og Hans
Nielsen. Morgentr@ning! Da vi alle havde fAet ojne, hev Carsten os ud pA en
morgenspadseretur. Der var noget vi skulle se. I ro og mag slentrede vi frem mellem
parcelhusene og kom sa til en kirkegArd. Spandende...
Det var nu ikke det vi skulle se, sagde Carsten, og han larle an til parken bagved. Jo, det
var lidt ud over det sadvanlige - parken var religios anskuelsesundervisning. Langs med
stierne stod store relieffer med motiver fra bibelshistorien. Der var Jesu lidelseshistorie,
der var anskuelsesbilleder af diverse helgener og martyrer. I en mAske lidt nyere afdeling
af parken, op mod kirken, skiftede stilen til det lidt mere optimistiske med stalden i

Bethlehem. En moderne bondemand komplet med kasket i beton kiggede ind gennem
stalddoren pA den hellige familie, de vise mend og de hyggelige dyr. Der var Josefs
tomrerv@rksted. Og der var flere motiver fra den mere gemytlige ende af det nye
testiamente.
Jeg mindedes min barndoms skoleudflugter iThy for godt fyne 6r siden. Vildsund
Zoologiske Have, Sjorring Vold, Toftum Bjerge eller den bibelske have i Elsted var
udflugtsmdl nok for en busfuld bsrn i de smA klasser med deres modre. Fsrst skulle der
leges, sA skulle msdrene sidde og ryge og drikke kaffe mens bsmene kom og tiggede om
penge til is hvert kvarter. Og nu sd jeg ahsd det belgiske modstykke. Men det var vist ar og
dag siden den sidste skoleudflugrt havde skabt liv i den gamle have. Der var ikke et oje
andre end os. En enkelt graffitikunstner havde v@ret pA spil her og der, lidt harverk hist
og pist...

TomTom

Hans Frederiksen kan lide at kore bil. Og nu har han ogsA fAet TomTom! Det er en GPS-
baseret elektronisk vejviser. Den havde speaket bil og besatning hele vejen fra
Sonderlylland til hotellets fordsr i Lommel. Meget imponerende. Derfor var det ogsA
naturligt at det var Hans Frederiksens bil der forte an til farste stevneplads. NA, vi fandt
det da...
Og sA gik det lss med det vi egentlig var kommet for. Forste etape var som snydt ud af
nesen pi Vesterskoven, blot med et endnu tattere og mere regulart stinet. Selv lob jeg
direkte fra start og ind i dagens forste bom pA ikke mindre end 5 minutter. Alligevel
lykkedes det end ikke for mig at komme igennem banen pA andet end en ganske
anstandig kilometertid. Sagt pA en anden mAde: Det var en god start for os alle sammen,
ogs6 for Lise, som dojede med en skade. At Hans Nielsen lagde ud med en femteplads,
kunne ikke undre, men hvis der gik konkunencefeber i blodet pA ham, skjulte han det i

hvert fald godt.
Oplobet var tv@rs gennem en campingplads, det var lidt usedvanligt. Vi blev ikke lenge
pA stevnepladsen. Det trak mere at fA en sterk belgisk ol i hotellets have.
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Sahara

Andenetapen var i et mere spendende terran, "Lommels Sahara'. [)et \rar et tyndt
tilplantet indlandsklitomrAde med store sandflader, og der kunne letes lge pa det meste af
vejen. Nogle af posterne drillede, og dagens resultat afspejlede mete hwn der havde haft
heldet med sig det sidste stykke ind til posten, end hvor meget krudt der wr i benene.
Ssren Dall kunne skrive dagen op i kalenderen som en af de fA hvor han havde ftiet Ame
ned med nakken - og Hans Nielsen fik et hak i tuden pA lige knap 10 minutter op S
dagens nr. 1.

Hvorfor tsrste...

Men pyt med det, for hjemme pA hotellet kunne vi labbe Leffer i os som opvarmning til den
sidste aften. Langt om lange havde vi fundet mere centrale dele af Lommel, og vi
smovsede i kinesermad, mere ol og til sidst pA en beverding gin og tonic. Morgendagen
kunne vi ikke tage sA alvorligt, ikke pA det tidspunkt, og vi havde jo heller ikke noget i

klemme resultatmaessigt.
Men mAske skulle man ikke have taget sa h6rdt i, tenkte ieg mere end en gang pA den
sidste etape i en letlobet indlandsklitplantage lige i narheden af Maastricht. De unge lover
klarede sig bedre, og Hans Nielsen var nok en gang i top ti. I den samlede stilling kneb
han sig ind pa en ottendeplads som nestbedst placerede dansker.
Mere grund havde de nok til at prale i Odense af Ayoe Bergs sammenlagte forsteplads.
Hun havde et kanonlob pe forstedagen, og det var der ikke nogen der kunne indhente pA

de folgende etaper.

Hammerfed tur!

Alt i alt havde vi en rigtig god oplevelse. St@vnet kunne godt leve op til en sammenligning
med et dansk pAskelob, og sA havde vi jo ogsd hygget os. Det er faktisk et af de
v@sentligste formAl for rejsemafiaens aktiviteter, det med hyggen. Kirsten var ikke med,
og det lagde sin demper pA fornajelsen. Men nu er hun tilbage pA banen, og skulle der
vere andre der har lyst til at vare med i rejsemafiaen, kan de bare sige til. Det er ikke
nogen lukket klub.

oBs!
Et godt tip til alle
traningslobsbanelag gere:

Kig pA forbundets hjemmeside
wrryw.dk.orienteering.org - klik pi

lde-katalag
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Resultattavle

Tina Overgaard Haarup Dansk mester i Orienterings-Biathlon d.2f/4l

D.28l4 blev der lobet om de Danske mesterskaber i Orienterings-Biathlon istenderup
skovene ved Kolding Fjord og Dansk mester hos de bedste damer blev Tina Overgaard
Haarup fra orienteringsklubben HTF i Haderslev. Mesterskabet er ogsA officieft Dansk
mesterskab under Danmarks ldratsforbund!

Tina vandt med I minutter ned til nr. 2 Marie Hojer Staugaard fra Kolding orienteringsklub.
lkke uventet, da Tina sidste Ar i juni vandt det nordiske mesterskab i samme disciplin i
Finland.

Orienterings-Biathlon er en tro kopi af skiskydning, hvor man i stedet for, at stA pd ski
gennemforer forst en punkt-orienteringsbane pA ca. 3 km med 1 0 punkter ( 5 i banen og 5
med sigtestokke uden for banen) der skal fasts@ttes og gAr derefter direkte over i et ca. 7
km orienteringslob, som afsluttes med 10 skud liggende, dernest en lille lsbetur for at
slutte med 10 skud stAende skydning.

Seje HTF'ere d.20 april

I den traditionsrige GudenAdyst ved Silkeborg blev det til mange gode placeringer til
orienteringsloberne fra OK HTF:
Marie B. Bertelsen vandt klassen D 11-12A, mens Anne B. Bertelsen blev 4'er i D 13-14A.
Daniel H. Jensen blev nr. 4. i klassen H 15-16A, og det gjorde Jens Peder Jensen ogsd i H
454.
Der var ogsi andre af de voksne, der girrde det godt: Peter Gran vandt H 2lAK, Solveig
B. Nielsen vandt D 45B, Tina O. Haarup fik en flot andenplads i D 35A, og Soren Dall blev
2'er i H 45 AK med Carsten Quist Jorgensen pi 4. pladsen. Hans Nieben og Edand Skott
gaflede sig hver en fjerdeplads henholdsvis i klasseme H 60A og H A5A.

OK- HTF, havde 10 hold med til "Cafe--Noir-stafetten" i Harte skov d. 1 maj.

Kolding orienteringsklub afviklede den traditionelle "Cafe'-Noir-stafet" i den jomfruelige
Harte skov vest for Kolding.
HTF fik premier for at v@re bedst repr@senteret med hele 10 stk. 3-mands-hold fordelt pi
de 4 klasser, stafetten var opdelt i.
Det blev til en llot forsteplads i klassen D/H minimum 130 Ar tilsammen, hvor Hans
Nielsen, Steffen Alm og Bo Nielsen. Hans og Bo er far og son!
Det blev endvidere til 3. plads i klassen dben herre ved Peter Sebelius, Jens K. Jepsen og
Daniel Honore' Jensen. I samme klasse kom et andet HTF-hold lige efter p6 4. pladsen
med Soren Dall, Carsten Quist Jorgensen og Soren Kjar.
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I M|X-klassen brev det bedste HTF-hoH nr. 7 ved Guri Arm, Marie B. Bertersen og JornAndersen og lige efter som nr. g kom da nestbedsG HTF-hord ved Errand skst, Anne B.Bertelsen og Arne Bertelsen.

HTF holdt standarden i Grensedysten Kr.Himmelfartsdag!

lo:t-1 qlg., r@kkefsrge vandt orienteringskrubben HTF, Hadersrev den traditioneileGrensedyst imefiem orienteringskruobeme fra sresvig Hoisten og d" s;"ilrt;i." o-klubber.
Labet havde Abenrii-krubben, som arangor og foregik i Jorgensgdrd skov, som n@sten erjomfrueris, da den indtir sidsre ar var .aeikyttit irii;toer o6rto!"rsz ir'J"iJibv.t"n,hvoraf de 40 kom fra HTF.
HTF vandt de g ud af de 15 klasser, der blev konkurreret i.

Resultaterne blev:
Piger indtil 12 Ar nr.1 Marie B. Bertelsen.
Piger 13-1 6 Ar Marie H. Jensen nr. 1 . krubkammeraten Marie B. Bertersen, som nr. 2.D-17-20 Arnr. 1 Maja B. Nielsen.
D-35-444r nr. 1 Guri Alm_
Drenge indtil 12 Ar nr. 1 Mikkel Jespersen.
Drenge 13-16 Ar nr. 1 Lasse Alm.
H-17-20 Ar nr. 1 Daniel H. Jensen.
H-21-34 Ar nr. Christian Stamer Tyskland med Steffen Alm HTF, som nr. 2.H-35-44 nr. 1 Gunnar p. Friis.
H-45-54 Jsrn H. Klausen Nordborg med Jens J. Andersen HTF, som nr. 2.H-55-64 nr. 1 Hajo Andersson Tysiland ,eO lom enJersen HTF, som nr. 2.Herrer over 65 ar nr. 1 Errand sist med truurcammeialen Haagen E. Larsen, som nr. 2.Sidst nevnte er ktubbens etdste aktive paiSlii - -

25



Iap Alm fra HTF var igen pd toppen d. 7-8 mai

D. 7-8 maj er der blevet afviklet kredsungdomsmatch i Vejers og Al Xtiphntage ved
Oksbol og her var Maja Alm, som sA ofte far bedst bAde individuelt og i stafetten.

Maja vandt lordag det individuelle lob i Vejers klitplantage i klassen D-l7-18 og sondag
var hun ogsA absolut bedst pA det kombinerede syd-kreds-hold i stafetten.
Maja kom direkte til Oksbsl fra et meget givtigt een uges treningsophold iSchweiz.
Schweiz er veert for junior verdensmesterskaber ijuli mAned.

HTF havde yderligere 6 ungdomslobere med i kredsungdomsmatchen, dog uden disse
kom iblandt de 3 bedste.
De 6 unge var: Marie B. Bertelsen, Anne B. Bertelsen, Marie Honore' Jensen, Maja V.
Jorgensen, Lasse Alm og Daniel Honore' Jensen.

HTF nr. 4 i "classic" og "light" i Veilestafetten den 29 mai!

OK-HTF, Haderslev havde 8 hold med iden traditionsrige Vejlestafet, som foregik i godset
Tisbaks skove nord for Vejlefjord og stafetten havde samlet 41 hold i "classic" og 25 hold i

"light" a 4 m/k.

HTF's bedste hold i "classic" blev nr. 4 og bestod af Gunnar P. Friis, Guri Alm, Stetfen Alm
og Bo Nielsen.
Det nestbedste HTF-hold blev nr. 13 og bestod af Jens Peder Jensen, Hans Nielsen,
Maja B. Nielsen og Finn Jorgensen.
HTF's bedste hold i "light" blev ligeledes nr. 4 og var et rent ungdomshold, bestaende af:
Maja V. Jorgensen, Lasse Alm, Marie B. Bertelsen og Daniel Honore Jensen'.

2 GULD og 1 SOLV i Jysk -Fynsk mesterskab i SPRINT den 1 juni!

I gAr aftes blev der lobet Jysk fynsk mesterskab
iSPRINT, som foregik i parkerne i Brande by.

OK-HTF, Haderslev havde kun 3 labere med,
men de gjorde det til gengald sA flot, at Maja
og Steffen Alm begge vandt GULD. For Maja's
vedkommende mAtte hun dele GULD-medaljen
med Ane Linde fra PAN i Arhus. Det var i

klassen D-17-34 er.
I forste gennemlob var Ane Linde bedst, men
i den efterfolgende iagtstart blev Ane indhentet
af 16 Arige Maja Alm og de stemplede den
sidste post pA naiagtig samme tid!
Steffen blev mester i klassen H-45-54 Ar.
Solvmedaljen gik til Daniel Honore'Jensen
i klassen H-13-16 Ar!
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HTF havde 14 hold med i det sondedyske mesterskab i stafel d.5 juni!

Selv om orienteringsklubben HTF, Haderslev havde hele14 hold med (42lsbere\ i de
sonderjyske mesterskaber i stafet, var det et lokalt hold fra Abenr6, som var hurtigst i mAl:
Holdet bestod af Karsten Johnk, Solveig Bang og Niels Jorgen Fogh.
Nr. 2 blev et HTF-hold bestiende af Lasse Alm, Anne Bertelsen og Steffen Alm og pi
kedjepladsen endnu et HTF-hold ved: Maja Alm, lnge Grarup og Finn Jorgensen.

Lsbet blev afviklet i det jomfruelige Nsneskov ved AbenrA, som har v@ret lukket lor
orienteringslab i 30 ar, men lorbudet blev ophevet sidste Ar if.b.m. den Arlige
Gransedyst!

Stafetlsbere pe vej i mal.

De n@ste stafellobere
pA vej ud iterranet.

Maja Alm nr. 1 pi mellemdistancen iWM-testlob d.11 - 12 iuni!

16 6rige Maja Alm fra orienteringsklubben HTF i Haderslev blev nr. 1 ved WM-testlab d.11
juni pA mellemdistancen, som foregik i Grund skov ved Vejlefjord.

D. 12 juni var der sA testlob pA den klassiske distance i Velling-Snabegard skovene ved
Silkeborg og her gik det knap sA godt for den ellers sejrsvante Maja Alm, som mAtte "nojes
med en femteplads".

Men Maja kan vist vere ret sikker pA, at blive udtaget til Junior verdensmesterskaberne,
som i Ar finder sted ved byen Tenero i Schweiz i perioden fra den 7-17 luli.
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