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Formandsord jul 2005!

Hvor tiden dog 96r hurtig - man synes lige, at vi har sendt
et klubblad ud og sA er allerede jule-klubbladet under
forberedelse og dermed et nyt orienterings dr lige for dsren.
DM den 10. september var vi til DM-stafet i Holstenshus og
det blev til 2 set Bronze-medaljer til HTF.
Arne Bertelsen, Jens Peder Jensen og Steffen Alm hjemforte
bronze i klassen H-45-49 6r.
Deres bsrn gjorde fadrene kunsten efter, hvor Marie B. Bertelsen, Lasse Alm og Daniel H.

Jensen h.lemforte Bronze i klassen max.-43 6r. Veteranerne fik en fornem femte plads, ved

Jorgen Thingvad, Keld B. Nielsen og Erland Skst. TILLYKKE til jer alle.
DM den 1 1. september var de bedste HTF'er til DM-indv. I Brahetrolleborg-skovene og her
blev det GULD til far og datler Steffen og Maja Alm i klasserne H-50-54 6r og D-17-18 6r.

TILLYKKE.
DM-lang 17 sept.: Sondagen efter havde ganske fd taget turen til Jagerspris for at deltage i

DM i Langdistance.
Steffen scorede her sin tredje GUlD-medalje i Ar. Herudover har Steffen i 6r erhvervet et par

Bronze-medaljer. TILLYKKE.
Finn Jorgensen fik en fornem 6. plads.
Desvarre m6tte Maja melde afbud p.g.a belastningsskader!
Baltic-cup: Maja var heldigvis nogenlunde klar weekenden efter ved BALTIC-CUP i Sverige,

hvor Maja blev nr. 1 b6de i stafetten og det indv. Lob. Et stort TILLYKKE til Maja.
SM-nat den 30 sept: Vojens Fritidscenter lagde rammerne til dette mesterskab og set i

"Bagklogskabens klare natlys", burde vi nok have flyttet dette til det opdaterede Bevtoft-kort,

da kortkvaliteten i Vojens fritidscenter var for ddrlig til natlob. Men jeg fsler, at vi k6rede de
rigtige mestre trods alt. TILLYKKE tiljer alle.
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KM & SM i langdistance i Frsslev den 16 sept: Selv om efteraret traditionelt er en
,,neddroslet tid" havde HTF 24 lsbere med til dette mesterskab, som var 25% af samtlige fra

hele Sydkredsen!
folgende 4 blev kredsmestre: Guri Alm i D-35-44 Ar, Mona L. Rasmussen i D-45-54 dr.

Steffen Alm i H-45-54 6r, Haagen E. Larsen i klassen over 75 er. Herudover fik vi 3

SOnderjyske mestre ved Anne B. Bertelsen i piger optil 16 ir, Hans Nielsen i H-55-64 6r og

Erland Skst i klassen H-65-74 6r. TILLYKKE tiljer alle.
Klubaften med Breddekonsulenten den 25 okt: En rigtig god afien med Jesper Lysgaard i

Haderslev ldretscenter. Vi havde valgt, at det var medlemmerne og ikke bestyrelsen, som

skulle vere med til at bedsmme HTF. Men det var skuffende, at kun 8 HTF'ere kunne finde

vej hertil, nir vi ugen forinden var 25 o/o af alle der kunne finde vej til langdistance i Frsslev.

Den eneste trost er, at det var det samme antal til klubaften med breddekonsulenten ved

Jyllands forende klub Silkeborg.
Tianeruddannelse: Vores formand for ungdom Jette H. Jensen har tilmeldt sig den nye

treneruddannelse.
_ 5A5A5E5i5D50505
Lederlest den 31 oktober: Guri og undertegnede med agtefalder var denne dag inviteret til

lederfest pd Haderslev Kaserne, hvor vi havde en rigtig hyggelig aften. Vort medlem Torsten

Jacobsen var der ogsi. Han blev hyldet for 1 0 6rs lederskab for firmasporten. TAK til

Haderslev Kommune for defte flotte arrangement, som vi nod meget.

Klubmatch den 12 nov: lgen fik HTF sit navn pd den lille ydmyge vandrepokal. Lobet blev

afuiklet af Ssnderborg ved Birger Jonsson i Katrinelund op og ned af byen og vi var ca. 30

lsbere fra HTF og et lignende antal fra de OK-SYD - sA i antal var vi javnbyrdige
konkurrenter!
"Westas Wnd" : Kommer i uge 50 til Haderslev, hvor Henry S. Jacobsen afuikler

orienteringsl6b for dem i Vesterskoven den 14. dec. Om eftermiddagen Sd hvis du har tid og

lyst sA meld dig til Henry for nermere information.
Landsstevnei i Haderslev i 2006: Her er HTF ogsd blevet involveret med en aktivitet i

Vesterskoven.
JULELOB pdr Torning Mslle: Traditionen tro holder vi julelab 2. juledag, hvor ansvaret for

dette i Ar er lagt i henderne pa Kedde Schroder og Ssren F. Bertelsen.

Klubtur til WM ved Silkeborg: Hvis du vil spare penge, sa er det NU, at du skal melde dig til

WM-ugen med udgangspunkt fra Arhus, hvor der oprettes falles campingplads.

Publikums- lsbene finder sted i perioden fra den 30. juli til den 5. august. Meld dig til inden 1

dec.
Medlem nt.200?? Det ser ud til, at vi mdske ndr medlem nr. 200 inden 6rsskiftet. I givet fald

tror jeg, at jeg har kompetence til en lille gave til nr. 200!!!
Maja Alm nr. 2 pi Junior Ranglisten 2005.! Et stort TILLYKKE til Maja.

Forste divisionslsb i 2006: Vi skal fsrste gang lobe den '19 marts i Tykhojet Krat ved

GORM, den 9 april skal vi igen i "ilden", som denne gang foregar i Svanninge bakkerved
Fiborg. Sidste match finder sted i Bommerlund ved gransen den 13 august.

Modstanderne neste 6r er Odense, Kolding og Esbjerg.
PASKEN 2006: SA er funktionslederne for "p6skelobene pdr R@MA 2006' ved at vare p6

plads og vi har veret pd stavneplads+undfart den 13. nov.

Vi er blevet modt med stor imsdekommenhed, iser fra Skarbek kommune, beredskabet I

Tonder og hjemmevernet, som alle har givet tilsagn til, at hjelpe HTF i de 3 dage, hvilket vi



er meget taknemmelige for. Vi hiber naturligvis, at vore egne medlemmer viser lige sd stor

imsdekommenhed for at hjelpe sin klub HTF??
NB: De torste er for langst tilmeldt, som er en skoleklasse helt fra Grsnland!
Det f6r mig til, at afslutte disse "Formands ord" p6 folgende m6de:
PA tarsklen til det nye Ar en anelse man baver, fordi man ingen viden har om hvad af os det
kraver??
Men, resultater sftabes, nAr virkelystne mennesker samarbeider!!!

God Jul og godt nytir fra Jonne
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Tilmelding til ibne lob

Tilmelding til Abne lsb bedes sA vidt muligt foretaget pd

lnternettet via hjemmesiden www.o-service.d k.

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

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

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

den arrangerende klub og for lsbstilmelderen.
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Generalforcamling

ORIENTERINGSKLUBBEN HTF INDKALDER HERMED TIL ORDINAR GENERALFORSAMLING'

LoRDAG DEN 25. FEBRUAR 2006 KL. 12.00, HVoR vl STARTER MED FALLESSPISNING,

pA ToRNTNG MoLle, Hnl/ll/lelev. sELVE GENERALFoRSAMLINGEN STARTER rL.1 3.00.

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

Ad 2: Beretningen starter p6 side 8

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

kassereren

Budgettet vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen

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

Ad 7:

Pi ordinar valg er:
3 bestyrelsesmedlemmer:

Jsrn F. Andersen
Jette Honor6 Jensen
lnge Grarup

Pi 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

Ad 4:

Ad 5:

Ad 6:

(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg)



Fred og ingen fare...

af Soren Kjer

...eller hvad? Ved den derligt besagte klubaften sidst i oldober udtrylde de fremmadte
medlemmer deres stolthed over og tilfredshed med vores klub. Alt karer som det skal, vi er
mange nok, pengekassen bugner (eller gar det i hveft fald efter peske!) og folk er glade og
tilfredse. Sd hvorfor blive flere?

Som en anden indremissioneer rejser breddekonsulenten Jesper Lysgaard fra klub til klub for
at sprede forbundets glade budskab: Til neste 6r skal vi blive mange flere - Mona-effekten
(eller Chris-effekten, eller hvem-det-nu-kan-blive-effekten) vender tilbage efter det vellykkede
VM pd dansk grund, den danske befolkning ser lyset, omvender sig og bliver mand af huse til
troende orienteringslobere. Sd det gelder om at kende sin besogelsestid!
En torsdag sidst i oktober var det blevet vores tur. Fremmodet var ikke overvaldende. Kun
otte medlemmer (Jsnne, Jorgen Thingvad, Steffen, Jens, Jens Peter, Vibse, Soren K, Heinz)
havde fundet det umagen verd at mode frem til en aften hvor der skulle gores status over
klubben og smedes ideer til hvordan den skal vere i fremtiden. De var nu ikke kommet for at
lufte deres utilfredshed. Tvartimod syntes alle at det 96r ganske udmarket i vores klub, og
forslagene til at lave om pd tingene var fd og uprovokerende.

Slangen i paradiset

Jesper Lysgaard bad os om at se pe klubbens sterke og svage sider. Hvad det sidste angir,
var alle enige om 6n ting: Problemet er at vi bliver aldre. Der var f.eks. kun to unge med til
SM-lang. Og i det lange lob vil det vere et problem for klubben hvis der ikke er ny over alt for
de gamle som faldt. Men lidt skamfuldt mette man indromme at det ikke er det omrdde
klubben bruger flest krefter p6.

Ungdom: hvad gsr l? spurgte Jesper Lysgaard. Jonne svarede at vi tilbyder dem kurser, men
traning specielt for dem i klubben er der ikke.

Den velfungerende klub - og dog

Pd plussiden var vi enige om at klubben er velfungerende.- og det behover ikke at vare en
svaghed at den er preget af flest aldre lsbere, i hvert fald ikke pdr kortere sigt. Der er ogsA
en del familiemedlemmer. Der er et godt klubblad (men ikke nogen god hjemmeside).
Klubben har mange medlemmer til 6bne lsb, og der er rigtig god opslutning omkring
divisionsmatcherne. De fleste er bare i klubben for at komme ud at lobe, men alligevel er det
ikke vanskeligt for klubben at holde en hoj profil arrangementsmassigt. Der afholdes
ugentlige treningslob med emitbrikker og kiosksalg, og fremmodet til traningslobene er ikke
ddrligt. Rekruttering af nye medlemmer er ikke blevet oplevet som en succes, men alligevel
har klubben haft en javn tilgang de sidste 6r - en periode hvor de fleste andre klubber har
haft afgang.
P6 minussiden kan man sd notere at traningskulturen er pA det jevne. Det ugentlige
treningslob er en gentagelse af sig selv, bare i forskellige skove, og det er meget sjaldent at



der legges op til teknisk specialtraning. Sker det, er der ogsd tit lobere der brokker sig over
det og kraver det sedvanlige... Og s6 er der kun svag opbakning omkring arrangementer og
klubaftener ud over 6bne lob og haningslob.

De unge kommer stort set ikke til traningslob, og man forstir dem godt. Faktisk er det TKC
der er msdestedet for dem, fortalte Steffen. Han tager lidt flere med end der egentlig er
talentmessig dekning for, men det er med til at give meget sammenhold, og dermed
motivation.
Der var flere der efterlyste et malrettet traningstilbud. Det fik Jsnne til at konkludere at
klubben miske skal til at se sig om efter muligheder for en betalt trener. Korttegning var en
anden klubopgave som man pi lengere sigt m6ske blev nodt til at betale sig fra.
Steffen efterlyste en elitesatsning, men det snske stod han vist alene med.

Breddesatsning

Jesper Lysgaards egentlige arinde var al
skabe begejstring for forbundets bredde-
satsning. Han gav mange gode ideertil
rekruttering afvoksne lobere. Og sporten
vil blive eksponeret i medierne i

forbindelse med VM, pointerede han -
det betyder at der vil komme mange nye
til klubberne. Det gav man ham ret i.

Men er det i det hele taget nodvendigt
eller onskeligt med flere medlemmer i

klubben? Jonne mente at vi sagtens
kunne f6 fat i flere hvis det var det vi
ville - det var blot et sporgsmSl om at
have ressourcerne til det, og bruge dem.
Men det er ikke nok kun at bruge flere
ressourcer, de skal ogsA bruges rigtigt.
I Pan har de f.eks. en professionel administrator til dyre penge uden at det ser ud til at gavne

klubben noget sarligt.
Og n6rvi si fdrfat i de nye medlemmer, hvordan skal vi s6 holde fast i dem? Jens Peter
syntes at det tilbud vi har til nye medlemmer er for dirligt. Bekymringerne stillede sig formelig
i ks hos de ovrige tilstedeverende. Nok forstdreligt at gejsten havde lidt svert ved at indfinde
sig p6 en klam oktoberaften blandt de ganske fA fremmsdte. Den sterke, dynamiske klub
med krefter til det hele var helt usynlig. Og miske tyngede tanken ogs6 lidt om forArets
kraftanstrengelse nir p6skelobene skal arrangeres.



Handlingsplan

Dagen efter modet kom der mail fra Jesper Lysgaard. Overskriften var "Handlingsplan". Den

indeholdt et stikordsreferat af msdet. Men han mA have veret lidt skuffet. Til punktet
'Vision/mil" skrev han: "Dette blev ikke drsftet. Der kan vere en rekke sporgsmdl at stille:
. Hvordan kan treningslobene blive mere attraktive for unge og yngre?
. Hvordan skabes og fastholdes et socialt fallesskab i klubben, nar der er store afstande?
. Klubhus?
. Fastholde niveauet og mengden af stavner - det skaber ogsa et f@llesskab?
. Skal klubben 'et niveau hojere'- elitesatsning, trener for ungdom og voksne"

Til punkterne "Evaluering/m6lepunkter'' og "Aftaler i ovrigubreddepuljen/konsulentbesog" stod

samme bemarkning: "lntet aftalt".
Det var et dakkende referat.
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Hadring

En dag jeg kom hjem fra arbejde, spurgte Guri, om jeg var klar til at tage med hende i byen,
som vi havde aftalt. Takisk som jeg er, bedyrede jeg, at det var jeg da selvfolgelig forberedt
p6 og klar til. Sddan lidt diskret henkastet spurgte jeg, hvad det nu var vi skulle til?
'lamen vi skal da til hedring i Haderslef', sagde Guri med en slet skjult bebrejdelse i

stemmen..
"Hedring, jamm...det har vi da lige haff', sagde jeg - mest for at distrahere si min
glemsomhed ikke blev afsloret.

Men det viste sig at vere en noget anderledes hedring, det var nemlig ikke udoverne, men
derimod idretsledeme, der blev hadret. Mange af deltageme var de samme - dem havde
jeg set for n6r vi gik gennem byen til sportsudovernes hadring. Anangorerne var de samme,
nemlig fritids- og kulturudvalget i Haderslev. Borgmesteren var den samme, nemlig Christian
Gjesing, der , trods en travl valgkamp kunne afse en halv aften med os, og i sin sadvanlige
upratentigse stil "ville sidde ved sin egen klub", nemlig HTF!

Omgivelseme derimod var noget anderledes - ja n@rmest grensende til det mondane. Vi
blev nemlig installeret i Parolesalen pA Haderslev Kaserne. Alt var i top, bdde mad, musik og
arrangement - og s6 var det rogfrit!

Det blev en minderig aften, ikke mindst for klubbens to modtagere af en erkendtlighed; nemlig
Guri for 10 drs jubileum og Jonne tor 25 Ar i klubbens tjeneste.
Stort tillykke til de to og lak for en dejlig aften.

Steffen

Henni

rfir+
Hvidevare$ervice

Salg, reparationer og udleining til Dannprks billigste priser

IAgerupvej 4l . Postboks 5 . Stepping . 6070 Christiansfeld

Tlf. 74 50 40 50 . Bihlf. 30 74 35 63
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Baltic Gup (og hvad der blev skrevet om den/dem)

24109 2005, kl. 19:58:03 Eliten
Danmark genindtog SkAne...
Af: K. K. Terkelsen, Sportschef

Glade stafetvindere
(Foto: Troels Chryth.t91

Lars Lindstrom rapporterer fra Baltic Cup i Hdssleholm:

"Efter en spendende stafet, hvor de danske hold hele tiden var dominerende, vandt
fsrsteholdet en imponerende sejr. Ca. halwejs inde pi andenturen gik Danmark ifront, og
herfra var det hele tiden med Danmark fsrst. Holdet der bestod af Maja Alm, Christian
Bobach, Signe Klinting, Ssren Bobach, Line Ssderlund og Tue Lassen, bevarede overblikket
og forte Danmark ind til sejr med en imponerende margin pA ca.7 min. ned til nummer to.

Men det var ikke kun vinderholdet, der imponerede. Generelt var det en rigtig
god dansk dag, med mange flotte prastationer af de unge lobere. Specielt imponerede
pigerne, p6 trods af det faktum, at Danmark i 6r stiller med et meget ungt hold, der ikke bestir
af nogen piger over 1 8 Ar. De mange unge piger formdede at lofte opgaven flot.

I morgen er det klassisk der g@lder, og vi glader os allerede. I dag blev
Skdne nesten dansk igen, miske vi vinder SkAne endegyldigt tilbage i morgen!"

Resultat
1. Danmark 1 163.07
2. Litauen I 170.02
3. Letland 1 175.44
6. Danmark 2 181.14
7. Danmark 3183.47
9. Danmark 4 189.05

Baltic Cup holdet
(Foto: Troels Christiansen)



OK - HTF Deltaqelse i Divisions finale 2005

Af uforst6elige grunde blev OK-HTF ikke officielt kvalificeret til at deltage i Divisions
finale i 2005, derfor bestemte jeg mig for at repr@senterer HTF ved arrangementet i

FINDERUP d. 2. oktober. Fordi ingen skal komme og sige, at HTF giver op uden kamp lige til
stregenl

Ovenstiende er mdske ikke helt rigtigt, da en meget vasentlig grund til at jeg deltog, er
fordi at FINDERUP er et af de terrener som jeg larte O-Lob sporten i. Efter gennemgang af
mine arkiver ved jeg, at jeg forste gang lsb her ved et traningslob i sommeren 1984, jeg
husker ogs6 at jeg tabte et lant kompas den dag.

Jeg har muligvis lobet militere treningslob der tidligere, men da jeg den forbindelse
normalt blev ksrt ud til trening i en overdakket lastvogn og altid skulle aflevere lsbs-kort efier
traningen, ved jeg ikke hvor jeg har lobet Olob, f6r jeg meldte mig ind i en Civil klub i 1 984.

Jeg har lobet mange traningslob og Abne lob her, ligesom jeg flere gange har varet
banelagger eller hjelper til militere anangementer.

Tenanet er et typisk militert svelses-terren, mest 6bent med mange vej, stier og
korespor, der er en del sandede omrdder, flere spredte bevoksninger. I den ostlige del
plantage, kurvebilledet er jevnt kuperet. Men bedst af alt jeg s6 ingen Bromberkrat, jeg
gentager inqen Brombarl
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Jeg havde tilmeldt mig Bane 1 , som var p6 9100 m, som jeg gennemfsrte uden fejl pd

en, for mig, rigtig god tid. Jeg vil ikke sige at havde fordel af at kende tenanet, da jeg ikke har

lobet der siden jeg forlod Nordkredsen for 1 2 Ar siden.
Men jeg vil gerne vedst6 at selve terranet har varel til min fordel, da jeg godt kan lide,

at "folge den r6de streg" og gA lige p6 posten, uden at skulle gennem "uoverskueligt' krat og

skidt. Ligesom jeg ikke modte omr6der med mudder, sjask og sump, som jeg hader. Samt jeg

blev ikke konfronteret med bevoksning som stikker, krasser eller gor ondt, som jeg altid enten
lober ind i og henger "fast" eller bruger lang tid p6 at lobe udenom.

Jeg udnevner dette lob til at vere det bedste lob jeg har deltaget i 2005, sAdan!

Jeg vil afslutte denne selvforherligende artikel med den overbevisning, at sAfremt at HTF

havde deltaget i divisions finalen, havde klubbens medlemmer gjort det liges6 godt som mig
og vi ville uden tvivl have vundet GULD!

Derforklubkammerater;Ggrklartilnesteseson,@

Hilsen Sgren Bertelsen

HTF C'NSKER NEDENSTAENDE MEDLEMMER

HJERTELIG TILLYKKE

MED DEN RUNDE FODSELSDAG.

Kim Kjaer. Han blev 10 6rd.18 november.

Jacob Holst. Han bliver 30 6r d.14 december
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Dansk Orienterings-Forbund
Uddannelse

Dansk Orienterings-Forbund indbyder herved i samarbejde med Sydkredsen til

Uelgruppe

Tid

Sted

Formtl

Program

Voksentref

Kurset er Sbent for alle medlemmer af forbundet, men retter sig sarligt imod
Gront niveau. altsS voksne begyndere og let ovede.

Lordag den 28. januar 2006 fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00

OK Gorms klubhus, Abrahamsens G3rd, Skovgade 27 B, 7300 Jelling
Korselsvejledning: Se Gorms hjemmeside www.qorm-iellinq.dk

Brug af kompas mv. (detaljeret program udkommer senere)

09.00 - 12.00 Teori og ovelser i skoven
13.00 - 15.00 Traningslob

Instrukttr PrebenSchmidt

Kursusleder GretheBuch

Pris 100,- kr. pr. person (dag)
Da kurset er en del af Dansk Orienterings-Forbund's leder/instrukt@ruddannelse
udstedes, der kursuskvittering til brug for hjemsogelse af kommunalt tilskud.
Betaling sker kontant p3 kurset.

Samkorsel Der opfordres til samkorsel - Tjek tilmeldte i O-service.

Tilmelding Via O-service senest 22,01,06. Opgiv mail-adresse under bemarkninger.

Kontakt Kontaktperson for kurset er Grethe Buch, tlf. 75 87 lO 95,
gretheb@jelling net.dk

Forplejning Der serveres rundstykker og kaffe. Medbring selv madpakke og drikkevarer
Til frokost

P3 vegne af Sydkredsens VKU

Grethe Buch

Kureet er en del af Dansk Oienteings-ForbundE uddanrelsgplan I
Ansvarlig for ku6et! indhold og akonomi er fohundet, men Sydkredsens WJ ster for den praktiske atuiklinq, 

I

14



Kare O-venner

for lysestagen

til min 50 irs fodselsdag!

Vi havde en virkelig god dag med masser af sjov og

aktiviteter.
De unge (det var jo ogsi alle o-lsbere) var pi skatte-

/fiduslob i bil. Tanterne (og deres gemaler) var ude at
+;.] J spille petanque. Alle nsd det!

De bedste hilsner

Steffen

ffifr
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Traningslob Z
Arrangor

AAIG

Dato og Tid Sted Msdested

Lsr 1711213:30 Hjelm Skov Stadion ved Vestvejen

Man 2611210:00 Toming Molle P-ved msllen, Julelsb, uden tilmelding HTF

Ssn 01/01 13:30 Hytterkobbel indksrsel Skovby, Nyterslob HTF

Lar 07/01 13:30 Arnkil NVforSonderborg Lufthavn SOK

Lsr 07/01 13:30 Revss indksrsel fra Revsog6rd HTF

Lar 14101 13:30 Arup Skov P-Arup Skowej MIG

Lar 2'110113:30 Gristen P-Buskmosevej (Kvers-Rinkenas) SOK

Lar 2110113:30 Stursbol P-Troldeskoven HTF

Lar 28/01 13:30 Frsslev Nord P-Nord for lejren AAIG

Lar 2810113:30 Tange Bakker Ribe. Startsted ikke fastlagt HTF

Lar 0410213:30 Tral Skov afm. p6 Bovrup-Gr6stenvej SOK

Lar 0410213:30 Anderup P-@st iskoven HTF

Lar '1110213:30 Aabenraa Nord ved Egelund AAIG

Lar '1810213:30 Grdsten P-Ravnsbjergvej SOK

Lar 1 8/02 13:30 Tormaj P-Helsehjemmet syd for skoven HTF

Lw 2510213:30 Hjelm Skov Stadion ved Vestvejen, Aabenraa AAIG

Lw 251021530 Generalforsamling HTF

Er du ituivl om startstedet, si kan du gd ind pi www.okhtf.dk og se en del af startstederne
under traningslsb. Endvidere er der fremstillet et lidt aldre oversigtskort, som kan fAs ved
henvendelse til TRU-formanden Jens Andersen pA llf .74540716. AAIG har et tilsvarende
oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen pAtlf.74694576.
Kortpris: Gratis for HTF's medlemmer. For ikke medlemmer er prisen 10 kr. for alle kort. Men
kort fra fgr orkanen i 1999, er gratis si lange lager haves.
Posteme bliver inddraget 2 timer efter forste start. Banelaggermappe er i traningskuffert.
Brikker og kompas:
Alle HTF's treningslob er brikkelob. Det er frivilligt om man vil deltage i dette. I kiosken ved
traningslobene selger og lejer Eva Christensen bdde brikker og kompas ud.
Brikker kan lejes for 5 kr, men man m6 geme bruge sin egen. Nye brikker kan kgbes 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 kgbe et kompas, koster det 120 kr.
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#
wffi
Dato Type

TeRultrtst-lsre

Kl. Sted Arrangor Bemarkn.

December:
Man.26 Julelsb

Januar:

10.00 Torning Molle

Lor. 08. Korttegningskursu 09.00 Vejles klubhus
San 15. Langdistancelob 11.'15 Fans
Ons 18. Stevne og funkti- 19.00 Vejle

onslederkursus
Ons 25. O-servicekursus 19.00 Brenderup, Fyn

for klubadm.
27.- 29. U2+junior-kursus
Lsr.28. Voksentraf 09.00 Jelling
28.-29. U1-kursus
Ssn 29. Fiduslsb 09.00 Msdested Vonsild

Februar:
Lar. 04. Begynderinstruk-

torkursus
Son 05. Langdistanselob '10.00 Hanild Hede
San12. Langdistancelob 10.00 Veno
Lor.25. Generalforsamling 12.00 Torning Molle
Ssn 26. Langdistancelob Blibjerg

Marts:
Hindsgavl
Thv

Dronninglund
10.00 Tykhojet Krat

Sjalland

HTF

Sydkredsen
OK Esbjerg
DOF

DOF

Sydkredsen
Sydkredsen
Sydkredsen
Kolding OK

Sydkredsen

Nordkredsen
Nordkredsen
HTF
OKWest

OK Melfar
Sydkredsen
Sydkredsen
Aalborg OK
OK Gorm
FIFIOK@sl

Tor. 02. KM-nat
03.-05. U2+juniorkursus
04.- 05. U1-kursus
11.- 12. Nordjysk 2-dages
Ssn 19. 1. divisionslob
24.- 26. Spring Cup



ov.erskriflen kan godt ligne en titel p6 en god gammel Dansk film, med elskede kendte skue
-spillere. Men det er det ikke, det er faktisk en indbydelse til oK-HTF,s traditionsrige
arrangement
2' Juledag klokken 10.00.

- christian Schroder og undertegnede, vil i 6r sta for oJsbet ved dette arrangement, og da vi
forventer at i vil deltage rncsl! for at blive aktiveret mellem nogle hjerteligt godi spise og
frokost- arrangementer for familie og venner, vil der blive gjoi en'del foi a-t i kan'blive
motioneret og renset
ffsisk, uden at hovedet bliver overbelastet for voldsomt.

. 
Der.vil vare en "ultra Light" rute pd ca. 3 km for begyndere, der ogs6 vir vere egnet for

luf Ogl blot vil gd en tur, derfor kan i godt inviterer fimilie og venner der normalt ikke tsberolsb til at nyde omridet, der som i ved, er smukt med skov, enge, vandlsb og s6 videre.

Hvad der er i vente for erfarne o-lsbere skal ikke rgbes endnu, men det vil ikke vere noget
med at lave nye stier igennem Brombar-krat, men i stedet mere en lobetur p5lidt 1 time.

Husk at der ogs6 vil blive serveret glogg og ableskiver efter lsbetl

Med venlig hilsen og onske om talrig deltagelse

Soren Bertelsen

1##'

!
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Klubmestrene 2005

oK-HTF, Haderslev har afuiklet klubmesterskaberne over 3 afdelinger og er nu klar med
mestrene. Daglobene blev afviklet med 2lsb i Grdsten skovene og et enkelt i Jorgensgard
ved Abenrd Fjord. Natlobet blev afviklet ved Vojens Fritidscenter.

Klubmestre idaglob:
D-12 Marie B. Bertelsen
D-13-16 Marie H. Jensen
D-17-20 Maja B. Nielsen
D-21-34 Maja M. Alm
D-35-44 Guri M. Alm
D-45-54 Solveig B. Nielsen
D over 55 Betty Hansen
H-12 Mikkel Jespersen
H-13-16 Lasse M. Alm
H-17-20 Daniel H. Jensen
H-21-34 Bo Nielsen
H-35-44 Arne B. Bertelsen
H'45-54 Ssren T. Dall
H-55-64 Hans Nielsen
H over65 Erland Skot

Klubmestre i natlob:
H-21-44 Steffen Alm
H-45-54 Soren F. Bertelsen
H-55-64 Kaj Ove Rasmussen
H over 6! Jorgen Thingvad

.\

Den ka'
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I koleringu-opgover

Sandefjordvej 5.6f 00 Haderslev

F* ktar besked

ilf.7453 2996
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Dansk Orienterings-Forbund
Uddannelse

Dansk Orienterings-Forbund indbyder herved i samarbejde med Sydkredsen til

MAlgruppe

Tid

Sted

FormAl

Program

Instruktor Poul Larsen, OK Esbjerg

Pris 50,- Kr. (aften)

Samktrsel

Tilmelding

Kontakt
gretheb@ellingnet.dk

Forplejning Der serveres kaffe og brod.

Pi vegne af Sydkredsens VKU

Grethe Buch

Stavne- og funktionslederkurcus

Kurset er Sbent for alle medlemmer af forbundet, men anbefales kraftigt for
stEvneledelser og kontrollanter ved B-og C-steevner i Sydkredsen i 2006,
Desuden anbefales kurset for funktionsledere ved alle stevner.

Onsdag d. t8/l 2006, kl. 19-22

OK Snab's klubhus

At give arrangorerne af naste 3rs orienteringsstavner planlagningsmetoder som
kan sikre et hojt niveau ved stavnerne

Gennemgang og droftelser omkring de forskellige funktioner med speciel
opmerksomhed p3 tidsplan.
Kurset koncentrerer sig omkring "PlanlEgning af planlagningen"

Da kurset er en del af Dansk Orienterings-Forbund's leder/instruktoruddannelse
udstedes, der kursuskvittering til brug for hjemsogelse af kommunalt tilskud.
Betaling sker kontant pi kurset.

Der opfordres til samkorsel - Tjek tilmeldte i O-service.

Via O-service senest 12.01,06, Opgiv maiFadresse under bemarkninger.

Kontaktperson for kurset er Grethe Buch, telefon 75 A7 L0 95,

Kuget er en del af Darek Oienteings-Forbund's uddannetsesplan,
Arevarlig for ku6etk indhold oq dkonomi er forbundet, mens Sydkredsen star for den pnktiske afuikling.
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t
ldratsskadeklin ik i Sdr.Amt.

Nyhedsbrevet Sonderjylland meddeler:

Bedre hialp til idratsskader

En ny idretsklinik pd Aabenraa Sygehus skal skabe storre tryghed og
sikkerhed for bide motionister og professionelle idretsudsvere. Den nyibnede
klinik har som sit vigtigste form6l at yde hurtig og effektiv behandling af
idratsskader - med det klare mdl at bringe den skadede idratsudover tilbage
til idratten.

http ://www. sja.d Usja/sjamt. nsfl 0/B2FgCB7FA6590560C1 2570AF00356C65?O
penDocument

Xlamefrixsr

ItIffi#trffillt
ULTfiI{KK-NTXffiLffrcfir
S+g*trei i! . }*l*rmnrelev T[,F, ?{ fll ?4 ?q

Aben tircctag formiddag, onsclag formiddag, torsdag, ttedag & torclag
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'9'I Ar er det sdr 6 sporgsmAl til dig, som du kan 96 i gang med,
hvis du vil vinde en premie. Svarene er relateret til dette klubblad.

Pramierne til de 3 heldige udtrukne med riglige svar er:

I flaske HTF vin.

Premien udtrekkes notarius publicus og overrakkes til julelobet d.26 december.

Send svarene til mig senest d.25 december med post, e-mail,
eller giv mig dem inden kl. 10.00 til julelobet:

lnge Grarup, Anemonevej 1, 6500 Vojens, mail: j4g1@ggggp.9l!.

God fornojelse!!

1.Hvor mange nye medlemmer har vi i detle nr. sagt velkommen til?
2.Hvem har lobet flest traningslob?
3.Hvad hedder forbundets breddekonsulent?
4.Hvor har vi fiet en ny idretsklinik?
5.Hvilken dato har vi generalforsamling 6r 2006?
6.Hvorndr indbyder Dansk Orienterings-Forbund til voksentraf?

NAVN:

SVARENE PA SP9RGSMALENE :

1 4

2 5

3 6
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Gar det
du er bedst til

det gar vj

lilElEl E""k
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Resultattavle

Datter og FAR vandt GULD ved Dllll i Brahetrolleborg d. ll septenter.

Ved de Danske mesterskaber i orienteringslob i Brahefrdleborg.skorem pd Syd[p vandt
Maja Alm HTF Guld med et forspring pd 2 min oS 36 sek.bran Line Ssdetlund Farum i

klassen 17-1 8 6r, sA Maja levede helt op til favodlverdigheden.

Dette gjorde Steffen Alm ogs6 ved at vinde GULD i klassen H-50-54 ir, hvor der var ca.

1 min ned til solv-medaljepladsen, som gik til Svend Erik Mathiesen Helsingor.

HTF deltog med 19 lsbere i det individuelle mesterskab.

Foraldre og deres bsrn vandt BRONZE istafetten'

D. 1 0 september blev der lsbet DM i stafet i Holstenshus-skovene ved Fiborg og her blev der

til 2 BRONZE-madaljer: Arne Bertelsen, Jens Peder Jensen og Steffen Alm vandt BRONZE i

klassen H-45-49 6r. Deres born Lasse Alm, Marie B. Bertelsen og Daniel Honore' Jensen

vandt ligeledes BRONZE i klassen MAX. 43 ir ( md max. vere 43 dr tilsammen).
Veteranerne over 65 6r fik en femteplads. Holdet bestod af Jorgen Thingvad, Keld B. Nielsen

og Erland Skot.

Steffen Alm vandt sin lierde Guldmedalje d'18 septemberl

Der blev lsbet om det Danske Mesterskab i Langdistance (orienteringslobernes Marathon) i

Jegerspris Nordskov pi Sjelland.
Steffen Alm vandt GULD i klassen H-50-54, hvor han var 4 min bedre end S@LV-

medaljevinderen Leif E. Larsen Tisvilde Hegn. Der var 30 lsbere i klassen. Det var sdledes
Stefien Alm's lierde Guldmedalje ved DM-stevnerne i 6r, hvor Steffen i foraret vandt i sprint
og natlob. Sidste sondag vandt Steffen GULD pA den klassiske distance. Kun i kortdistance-
DM m6tte Steffen nojes med BRONZE i Ar.

Finn Jorgensen var ogsi tat pa en medalje i klassen H-55-59 med 40 ddtagere, men et
"bom" 3 poster for m6l sendte Finn ned p6 sjette-pladsen. (undert€nede blev nr. 16 i samme

klasse).

Maja Alm mdtte melde afbud til langdistancen p.g.a. en belastningsskade, hvor
fysioterapeuten og den personlige traner anbefalede Maja al melde fra til Langdistancen.

Maja Alm fik alligevel en samlet 2. plads p6 juniorranglisten, hvor ogsi lar4distancen talte,

som udlsste et gavekort p6 kr. 500,-, som Steffen tog med hjem fta Sjafiard.
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HTF havde ?/.labere til start i Gristen d. 25 september.

De kongelige skove i Gristen var udfordringen for de ca. 300 orienteringslgbere fra
Sydkredsen, hvoraf de 24komfta orienteringsklubben HTF iHaderslev.
3 HTFlsbere besatte 1. pladsen pd bane 2 - bane 3 og bane 4.
De bedste HTF+esultater blev:
Bane 2 Steffen Alm nr. 1.
Bane 3 Finn Jorgensen nr. 1, Carsten Quist Jorgensen nr. 3, Guri Alm nr. 4 og Jorn
Andersen nr. 5.
Bane 4 Erland Skst nr. 1 og Haagen E. Larsen nr. 5.
Bane 6 Anne B. Bertelsen nr. 3 og Maja B. Nielsen nr. 4.

Bane 7 Marie B. Bertelsen nr. 3.

Baltic-cup d.24 - 25 september.

OK-HTF har haft stortalentet Maja Alm med til "Baltic-cup" i Hasleholm i Skdne og Maja er
tilsyneladende kommet over hendes skade (mitte i sidste weekend melde fra til DMJang), da
hun imponerede med at blive nr. 1 pi stafetturen lordag og sondag blev hun ligeledes en
meget sikker nr. 1 iblandt de 17-18 irige piger i det indiviuelle lsbl

Kimbrerdysten d. 9 oktober 2005

OK-HTF, Haderslev har haft 4 lobere med til "Kimbrerdysten" ved St. Binderup.
Resultaterne blev som nedenfor anfort med 2 forstepladser:
Daniel H. Jensen i klassen H-1 5-16 A og Steffen Alm i klassen H-50-54 A.
Anne B. Bertelsen fik en fomem femteplads i klassen D-15-16 A, selvom hun normalt er
berettiget til at lobe en klasse under.

4 HTF'ere blev kredsmestre i langdistance d.l6 oktober

Der blev lsbet om kredsmesterskabet i langdistance i et herligt efterirsvejr og i en flot Froslev
Plantage. OK-HTF, Haderclev havde flest lobere til start nemlig 22 i all og det blev til 4
kredsmestre og 7 sonderjyske mestre!

Kredsmestre blev folgende: D-35-44 6r Guri Alm, D-45-54 dr Mona L. Rasmussen, H-45-54
dr Steffen Alm med klubkammeraten Jens Peder Jensen pd tredjepladsen. Herrer over 75 dr
Haagen E. Larsen.

Samtidig hermed blev de sonderjyske mestre ogs6 fundet og foruden de 4 nevnte blev det
Anne B. Bertelsen i piger op til 16 6r, Hans Nielsen i H-55-64 ir og Erland Skst i H-65-74 6r.

Uden for mesterskabskonkurrencerne blev det til en forsteplads pA bane 6 ved Ssren Dall
med Tanya Prokhova pa andenpladsen.
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Det blev til en andenplads til lngerlise Baden p6 bane 7 med Jorgen Rasmussen p6
tredjepladsen og Solveig B. Nielsen vandt bane 8.

ilaja alm nr, I ved "Btodslitet" i Norge d.23 oktober.

Maja Alm blev i gir nr. 1 p6 den ibne damebane ved "blodslitef i narheden af Frederiksstad
i Norge. Maja lob de 7,4 km med 16 poster i tiden 60.41 , som var 1 min. og 4 sek. bedre end
nr. 2 Siri Hagman fra Norge.
Der var 72 deltagere i klassen.

Steffen Alm HTF vandt "Jattemilen" pA Sjalland d.13 november.

Steffen Alm orienteringsklubben HTF, Haderslev vandt "Jettemilen", som foregik i "Hvalss-
skovene " p6 midtsjelland.

Steffen lsb de 16 km med 39 poster itiden 1.45.10, hvilket var nojagtig 5 min bedre end nr. 2

Leif E. Larsen Tisvilde Hegn.

Der var 34 i klassen, som var H-50-54, heriblandt mange svenskere og nordmand.

OK-HTF vandt den traditionelle klubmatch d.13 november.

OK-HTF, Haderslev vandt den traditionelle klubmatch over de ovrige sonderjyske klubber,
som 96r under betegnelsen OK-SYD. Lobet fandt sted i Katrinelund ved Sonderborg, med
Sonderborg, som arrangor. Sejscifrene blev 175 til HTF og 161 til OK-SYD!

Der blev dystet pA 4 baner og de bedste resultater pA banerne blev:

Bane 1: Steffen Alm (vinder), Bo Nielsen, Arne Bertelsen, Soren Dall og Soren F. Bertelsen.
Bane 2: Finn Jorgensen (vinder), Hans Nielsen, Kaj Over Rasmussen, Eddie Hansen, og Lise
Nielsen.
Bane 3: Anne B. Bertelsen (nr. 2), Lasse Alm, Heinz Schneider, Niels Chr. Nielsen og
Haagen E. Larsen.
Bane 4: Heidi Alm (vinder), Thomas Alm, lna Christensen og Dorthe Nielsen.
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