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Formandsord vinteren 2006.

56 har vi taget hul pa et nyt ir og som altid er det spandende,
hvad defte mAtte bringe for os selv og vores klub HTF?
'Vinteren strenges - dagene langes"!
Kommende arrangementer: Forberedelsen af "Pisken 2006"
karer pA hojeste gear.
Det er vort hAb, at vi "kan regne med din hjalp"?
Vi kan til geng@ld tilbyde overnatning og forplejning, samt en flot jakke med p6skesymbolet
og klubmerket vavet p6, sdledes andre, bagefter ikke er tvivl om, hvem der hjalp HTF med,
at fd "Pisken 2006" forhibentlig godt atuiklet.
En enkelt har spurgt om man kan deltage i PAskelobet?? Det kan man IKKE, hvis man er
senior, men ungdom kan deltage, dog med den forpligtelse, at hjelpe med bl. a.

borneparkering - ligesom primart ungdomslobere sidste 6r stod for, da Alborg var arrangor
af "Piskelsbene"!
Herudover skal vi jo traditionen tro arrangere'Vikingedysten" i dagene 8-9. juli, som i ar bliver
den 30. udgave. Meld dig til undertegnede, hvis du har lyst til, at vare stevneleder,
banelagger eller andet ved dette arrangement og hellere i dag end i morgen!
Tilmeldingerne strommer for ojeblikket ind fra bdde danskere og udlendinge. Her den 1.

februar modtog vi alene 31 nordmend og I tyskere!
Desuden skal vi ogs6 arangere SM indv. Formentlig i Vesterskoven den 20. maj og KM/SM-
lang formentlig i Lindet-Honning den 8. oktober.
Herudover skal vi pd vanlig vis arrangere "Dammen Rundt", "Lob i natten" og formentlig "Jels-

Soerne Rundt"!
Det galder ogsd her, som ovenfor - meld dig til mig, hvis du vil gore et stykke arbejde for din
klub, enten som stevneleder, banelegger eller andet nodvendig for, at arrangementerne kan
blive vellykket for deltagerne og DIN klub HTF!
DGlJandsstevne: Dette er vi ogsd angageret i - forhor dig narmere, hvis du har lyst til, at
yde DIT BIDRAG??
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Divisionslsb 2006: lgen i 6r skal vi ud i 3 matcher ifsrste dMsion.
Vores modstandere i 6r bliver Esbjerg, Odense og Kolding.
Forste gang er allerede den 19 marts i Tykhojet Krat med GORM' som arangsr.
Omridet einem orientering, med klat-skove omgivet af marker, men temmelig kuperet visse

steder.
Anden omgang er ved Fiborg den 9. april, hvor det er forholdsvis kuperel og svart-
Tredje omgang bliver i den flade "Bommerlund" ved Gransen den 13 aougust.

Finalen foregir i 6r pd Sjelland, hvortil M anangerer en klubtur!

Slut op om disse matcher, hvor vi har mulighed for, at vise vores solidaritet for holdsport og

fallesskabet i DIN klub HTF!
Generalforsamlig den 25. februar: HTF inviterer til Generalforsamling lordag den 25.

februar pA TOrning Mglle, hvor vi indleder med middagsmad inden vi hylder 6rets klubmestre

og DM-medaljevindere m.v. Dernest den arlige status for HTF, hvor vi lyfter til, hvad vores

medlemmer evt. har pi hjertet og "hvor skal vi hen DU"??

Vores medlemmer behsver ikke, at blive hjemme ifrygt for, at blive valgt, da vi har tradition

for meget lidt udskifining i bestyrelsen. s6 meld dig blot til at komme den 25. februar pa

Torning Molle.
KlubmLsterskaber 2006: Vi har besluftet, at forste afdeling af klubmesterskaberne bliver ved

clsbet i Grasten den 30. april og 2-afd. Ved "Grensedysten" iAabenra Nord den 25. april.

Den sidste afd. Melder vi ud senere p6 Aret!

Materialer: Vores materialemand Vagn Hansen har nesten altid gang i noget til brug ved

vores arrangementer. Vagn har brugt meget af hans fritid i 6ret pa, at modificere vores

nyindkobte toiletvogne, siledes de er klar til vores kommende anangementer.
Toiletvognene er med til, at yde en bedre service overfor vore gester og gor vores

arrangementer nemmere at afuikle og vi kan vare mere sikker p6' at aflevere vores

steevnepladser i samme stand, som vi har modtaget disse!
En sariig TAK skal lyde til vort medlem Niels chr. Nielsen og Vagn Hansen for
formidling og modifikation al dette nye toiletsystem!
Modtageakr. 12.000: Vi har sogt om stotte til denne investor og vi har med TAK modtaget
kr. 10,000 fra Haderslev Kommune og kr. 2.000 fra Forbundet.

Materiale tilskud fra HSI: Vi har med TAK modtaget kr. 5'000.
Udviklingspulien HSI: Vi har ligeledes med TAK modtaget kr. 5.000 til nyt m-qJyr' 99m
sikrer voiestidtagning endnu bedre ved vore arrangementer. Uret vi har "kik p6" hedder

ETR3, som erstatter RTR2, sdledes ekstra udstyr ikke er nodvendigl
Nye mil- og startflag: Vort medlem Tanya har tilbudt at sy nye M6l- og startflag' som vi

siger TAK for.
Jens Peder Jensen HTF er netop valgt ind i kredsbestyrelsen, som ny formand for

ungdomsudvalget. HTF onsker HELD og LYKKE med arbejdet.

Ell6rs vil jeg slutte disse sparsomme formands ord med snsket om, at vi sammen fAr et godt

og spandehde lsbs dr, hvor fallesskabet og sammenholdet md nyde fremme i 6n af landets

bedste orienteringsklubber - HTF.

Orienteringslob er en motionsform der giver "MENlNG"l

Jgnne



Generalforsamling

Onreurenrucsxr-ueeeN HTF TNoKALDER HERMED TtL oRDtNER GENERALFoRSAMLTNG,

LoRDAG DEN 25. reanunn 2006 KL. 12.00, HVOR VI STARTER MED FIELLESSPISNING,

PA ToRNING MoLLE, HAMMELEV. SELVE GENERALFORSAMLINGEN STARTER KL.16.OO.

Ad 3:

Ad 4:

Ad 5:

Ad 6:

Ad7.,

Ad 8:

Daqsorden if6lqe lovene:
1. Valg af dirigent og stemmeoptallere
2. Formandens beretning, herunderudvalgsberetning
3. Foreleggelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende Ar, herunder kontingentfastsattelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Beretningen starter p6 side 7

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 onskes behandlet p6 generalforsamlingen, skal vare bestyrelsen
(formandens adresse) i hande senest en uge for generalforsamlingen.

Pi ordinar valg er:
3 bestyrelsesmedlemmer:

Jsm F. Andersen
Jette Honor6 Jensen
lnge Grarup

P6 valg er:

Henry Jacobsen
Jorgen Thingvad

Pd valg er:
O.K. Frederiksen

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

TILMELDING:

Man skal kun tilmelde sig, hvis man deltager i spisningen.
Der er ingen tilmelding til at deltage i selve generalforsamlingen.

f
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Tilmelding til ibne lsb

Tilmelding til dbne lsb bedes sA 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. p6 side 2 i klubbladet).

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

den anangerende klub og for lsbstilmelderen.



Formandens beretning for 2005.

I 61 2005 blev den ordinare generalforsamling afholdt den 26. februar pA Torning Mslle. Der

var modt 24 stemmeberettigede medlemmer frem, som vi kan vare rigtig godt tilfreds med'
set i relation til Gen. F. i andre klubber!
Valgt som dirigent blev Henry S. Jacobsen. Jette H. Jensen blevvalgt som referent.

Beretninger og regnskab blev enstemmigt godkendt.

Det irlige kontingent blev fastsat til:
Ungdom: 200,-
Senior: 300,-
Familie: 500,-
Passiv: 150,- (incl. familien)

I overensstemmelse med vedtagterne blev folgende valgt til bestyrelsen:
Valgene: Kasserer Else Marie Rasmussen og Guri Alm (nestformand) blev genvalgt til
bestyrelsen.
Yvonne Gregersen tridte ud af bestyrelsen og i stedet blev Jens Jorgen Andersen nyvalgt.
Som revisorer var der genvalg af Henry Jacobsen og Jorgen Thingvad.
Til revisorsuppleant Ove Kaj Frederiksen.

Msder.
Der har i drrets lsb veret afholdt 6 bestyrelsesmoder.
Pd det forste mode konstituerede bestyrelsen sig som folger:
Jgrn F. Andersen formand og kortansvarlig, Guri Alm nastformand, Else Marie Rasmussen
kasserer, Jens Jorgen Andersen treningsudvalgsformand, Jette Honore' Jensen
ungdomsudvalgsformand og lnge-Merete Schultz Grarup Kommunikationsudvalgsformand.

Der har veret afholdt de sadvanlige 2 msder med de sonderjyske klubber for koordinering af
SM, Grensedyst, Klubmatch og treningslob.
HTF siger TAK til Mogens og Edith, som hver gang giver husly og forplejning til de fremmsdte
Iedere fra de sonderjyske klubber.
Klubben har veret repr@senteret ved kredsens eftersnak og klubledertraf, kredsens
representantskabsmgde samt ved DOF's reprasentantskabsmode.
Klubben har ogsi veret reprasenteret ved HSl, samt ved andre fora, hvor vores eksistens
eller vores fremtid, kan have betydning!

Udmerkelser/had rin ger.
HTF trofaet blev givet til Eva Christensen for i Arenes lob at have ydet en energisk,
kammeratlig og sportslig indsats.
Maja Alm blev ogs6 i Ar 2005 tildelt hader ved at komme under paraplyorganisationen
"Sonderjysk Elitesport".
HTF's nye jubileumspokal blev tildelt Daniel H. Jensen for "irets ungdomslobe/'.

Guri Alm blev h@dret af Haderslev Kommune for 10-6rs lederskab i HTF.
Undertegnede blev hedret for 25-drs lederskab for HTF af kommunen.
lforbindelse med Haderslev kommunes arrangement "Vundne Mesterskabe/'blev der uddelt

erkendtligheder til HTF'ere for DM resultater og Jyske mesterskaber.



Tina Overgaard Haarup blev hadret, som den bedste idretskvinde iforsvaret hvor hun bl. a.

6ret forinden havde udmarket sig ved, at blive Nordisk mester i Biathlon, (foregik i Finland),

som den forste kvinde fra Danmark nogensinde!
Ved Rgdekro kommunes uddeling af DM-erkendtligheder til idretsudsvere fra kommunen,
var der erkendtligheder til Maja Alm, Lasse Alm og Stefien Alm.

TILLYKKE tiljer ALLEI

Klubbens medlemsta!.
Den 31-12 2006 er der 200 medlemmer i HTF. Det er en fremgang pi 6 medlemmer i 2005
(2004 14)l Der har varet en tilgang p6 18 nye medlemrner, som er 6 mindre end i 6r
2004.
S€r det var kun 12, som ikke fomyede medlemskabet eller flyttede til en anden klub i

Dronningeriget Danmark.
Egentlig er der flere der msder op til vore trenings lob uden det umiddelbar bliver til et
medlemskab, men hellere bliver ordentlig integreret inden el medlemskab af HTF.
Medlem nr. 200 blev Soren Thystrup, som kommer fra Lyngby OK.

Klubarnngementer.
Der har varet afholdt anangementer bide med Grill, ableskiver og Glogg, iforbindelse med
treningslob og Vikingedysten.
Desuden kommer 2.juledagslobet vel ogsA ind under klubarrangement.
Herudover var vi pd klubtur med ca. 35 til Pdskelobet i Nordjylland.
De fleste havde valgt felles indkvartering.
Desuden har vi i 2005 samlet flere HTFere til vores 1. divisionsmatcher og andre lob end
tidligere. TAK til Guri for samling af fsrste divisionsholdet.
Ved disse arrangementer kan man dyrke det sociale vi forsommer ved ikke at have et
tilholdssted i form af et klubhus!

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

HTF arrangementer i 2005.

Arrangementerne er som folger:

Aldreidrat: Sidste uge af april afuiklede Henry S. Jacobsen denne aktivitet i Vesterskoven,
Pamhule og Vojens Fritidscenter. Selvom vejret ikke var det bedste, var der alligevel 1 10

deltagere til aktiviteterne.

8. maj: Skovens dag blev afuiklet i samarbejde med Haderslev Statsskovdistrikt, hvor der blev
arrangerel "Parkbanko" i Dyrehaven ved Norskovgaard, Vi havde en forventning pi ca. 50
deltagere, men der kom ca. 130 deltagere, som ville prove lykken med "Parkbanko"l
Henry S. Jacobsen var ogsd ansvarlig for dette arrangement.

17. april afuiklede vi 2. divisionslob og CJob i Lindet: 285 deltagere
Banelaggere var Arne Bertelsen og Hans Nielsen



Stevneleder: Jorgen Thingvad. EMIT: Peter Berg

Den 29. Vikingedyst blev afuiklet iweekenden 2-3. juli i Pamhule og Revso. Der var 300
deltagere. Her kan vi glede os over, at vore samarbejdspartnere "VIKINGESPILLENE" havde

en fin sason med et pent overskud.
Baneleggere: Henry S. Jacobsen og Soren F. Bertelsen
EMIT: Peter Berg og Hans Erik Hansen.
Stevneleder: Jgrn F. Andersen.
Sekreter: Guri Alm

Den 7. august atuiklede vi KM-kort og "Put and RUN'p6 R@M@ Nsrreland.
Der var i alt 1 30 deltagere til begge arrangementer, hvilket var skuffende.
Banelagger var Jens Peder Jensen
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg.
Stavneleder: Arne Bertelsen

"Dammen Rundt" blev afuiklet tirsdag den 9. august med 78 (92) deltagere. Lsbet blev afuiklet
med Gunnar Friis, som stavneleder.
EMIT: Peter Berg og Hans Erik Hansen

Den 27.august var der "Lob I Natten", som blev afuiklet i samarbejde med arrangorerne af
ldrets- og kulturnaften i Haderslev. Der var 92 (103) deltagere.
Koordinator og EMIT: Hans Erik Hansen

Den 30. september afuiklede vi SM-nat i Vojens ldretscenter.
Der var 29 deltagere.
Banelegger og stavneleder: Jens Jorgen Andersen og Hans Frederiksen
EMIT: Michael Christensen

Ja, som sidste dr har der veret et meget hojt aktivitetsniveau, hvor der er ofret utrolig mange
frivillige og forhdbentlig sp€endende timer til gavn for HTF.

Udtagelse:
Maja Alm blev udtaget til de Nordiske mesterskaber i Notodden ved Porsgrunn i Norge fra
den 26-29.maj
Maja Alm blev udtaget tiljuniorlandsholdet ved juniorverdensmesterskaberne
i Schweiz fra den 7-17. juli.
Maja gjorde det si godt, at hun blev bedste danske pige.

Senere pA 6ret blev Maja ogsd udtaget til "Baltic-junior-cup" i Skdne, hvor hun kvitterede med
at vinde sin klasse. B6de i stafetten og det indiviuelle lob!
Et stort TILLYKKE til Maja!

KUM: Ved den Srlige "Kredsungdomsmatch", som i dr foregik den 7-8. maj i Oksbol havde
HTF 7 ungdomslobere med. Det var: Maja Alm, Lasse Alm, Marie B. Bertelsen, Anne B.

Bertelsen, Marie Honore' Jensen, Daniel Honore'Jensen og Maja V. Jorgensen. Flere
HTFere var udtaget, men valgte, at blive hjemme. Maja Alm vandt igen pd vanlig vis.

Tillykke.



r:

Resultater
(Vindere, samt medaljetagere nevnes).

DM-Sprint i Sk6de bakker den 2. april. Her vandt Maja Alm GULD i D-17-20 klassen og det
var vel at marke i en tid, som havde rakt til S@LV-medalje i damesenior-klassen D-21-34 6r,

som var den samme bane!

DM-nat i Holstebro ligeledes den 2. april vandt Steffen Alm GULD i klassen H-50-54, som var
hele 6 min. bedre end S0LV-medalje pladsen.

DM i "Orienteringsbiathlon" den 28.april i Stenderup-skovene: Her vandt Tina Overgaard
Haarup GULD, hvor Tina var hele I min. bedre end nr- 2 Marie Hojer Staugaard fra Kolding

DM-kort i Grib skov den 27. august vandt Maja Alm S@LV i klassen D-17-20 6r, som var en
forsvarelse af S@LVET 6ret forinden.
Farmand Steffen vandt BRONZE i klassen H-50-54 6r.

DM-stafet i Holstenshus skovene den 1 0. sept.: BRONZE til Ame Bertelsen, Jens Peder
Jensen og Steffen Alm i klassen H-4549.
Ja, "ablet falder ikke langt fra stammen"! Deres bsrn vandl ligeledes BRONZE i klassen
MAX. 43 6r. Bsrnene var: Lasse Alm, Marie B. Bertelsen og Daniel Honore'Jensen.

DM-klassisk i Brahetrolleborg-skovene den 1 1 . sept.: Maja Alm vandt GULD i klassen D-1 7-
18 ir, som var 2 min. og 36 sek. Bedre end solvet.
Farmand Stefien vandt ligeledes GULD i klassen H-50-54.

DMJang i Jegerspris Nordskov den 18. sept.: Her vandt Steffen sin tredje GuLD-medalje,
hvor Steffen var 4 min. bedre end S@LV-pladsen!

Maja Alm har udover sine 2 GULD og den ene S@LV-medalje vundet en rakke andre store
lsb bl. a. 'SPRING-CUP" og "BLODSLITET" i Norgel

lntercrosslsbet i f.b.m. "Kulturnaften" i Haderslev blev vundet afJens Jepsen, Steffen Alm og
Maja Alm.

Kredsungdomspokaler:
Lasse Alm og Daniel Honore' Jensen vandt kredsungdomspokalerne.

Divisionstu rnerin gen :

Resultatet af 1. division Sydkredsen.
KMP

1. Kolding OK I 14 816 - 734 point
2.OK-HTF I 12 796-753 point
3. Odense OK I I 746 - 765 point
4. Fdborg OK I 2 717 - 823 Point

Fdborg rykker ned og blivererstattet af Esbjerg. Modsat sidste ar!
HTF'erne bakkede gevaldigt op, som i skal have TAK for.
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Jysk- fynske mesterskaber sprint den 1. juni. I Brande.
Maja Alm vandt GULD i klassen D-21-34 ir, hvor Maja delte guldet med Ane Linde fra PAN
Arhus i denne voksne klasse.
Farmand Steffen fik ligeledes GULD i klassen H-45-54 ar
Daniel Honore'Jensen vandt SOLV i klassen H-13-16 5r.

JysUFynske mesterskaber stafet i Frederiksh6b den 20. august:
GUlD-medalje ved Arne Bertelsen, Jens Peder Jensen og Steffen Alm i H-45.
SOLV-medalje ved Marie B. Bertelsen, Lasse Alm og Daniel Honore'Jensen.i klassen MAX-
43 Ar.
S@LV ved Bo Nielsen, Dorthe Nielsen og Maja Alm i"den 6bne klasse".

Jysk- Fynske mesterskaber indv. I Munkebjerg skovene den 21. august.
GULD til Steffen Alm i klassen H-50-54 dr.
SOLV til Maja Alm i klassen D-17-20 Ar.
BRONZE til Daniel Honore'Jensen i klassen H-15-16 6r.
BRONZE til Finn Jorgensen i klassen H-55-59 ir.
BRONZE til Haagen E. Larsen i klassen H-75-79 Ar.

Kreds mesterskaber i kortdistanc,e pA R@M@ Nsneland den 7. august.
Bo Nielsen blev mester i H-21-34 Ar.
Finn Jsrgensen blev mester i H-55-64 6r.

Kredsmesterskaber(KM): KM-klassisk pd FAN@ den 14. august.
Lasse Alm blev mester i H-13-14 ir
Daniel Honore' Jensen blev mester i H-15-16 6r
Steffen Alm blev mester i H-50-54 dr
Jorn F. Andersen blev mester i H-55-59 dr.
Erland Skot blev mester i H-65-69 ir.

KMJang i Frsslev den 16. oktober.
Guri Alm blev mester i D-35-44 dr
Mona L. Rasmussen i D-45-54 6r
Steffen Alm blev mester i H-45-54 Ar
Haagen E. Larsen blev mester i H-75-79 ar.

Sonderjyske mesterskaber blev ogsd afviklet i Frsslev den 1 6. oktober og udover
ovennavnte kredsmestre blev folgende mestre:
Anne B. Bertelsen blev mester i piger optil 16 ar.

Hans Nielsen blev mester i H-55-64 ir.
Erland Skst blev mester i H-64-69 dr.

Sonderjysk mesterskab p6 den klassiske distance blev afuiklet allerede St. Bededag den 22.

april i "de Kongelige skove" i Grdsten.
Mestre blev:
Piger indtil 12 6r Marie B. Bertelsen
Piger 13-16 ir Marie Honore'Jensen
Junior 17-20 6r Maja B. Nielsen
D-21-34 6r Maja M. Alm
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D-35-44 6r Guri M. Alm
D-45-54 6r Solveig B. Nielsen
Drenge indtil 12 6r Mikkel Jespersen
Drenge 1 3-1 6 6r Lasse Alm
Junior 17-20 dr Daniel Honore'Jensen
H-21-34 6r Bo Nielsen blev nr. 2
H-35-44 Ar Steffen Alm
H-45-54 6r Ssren Dall blev nr. 3
H-55-64 6r Hans Nielsen
H over 65 6r Erland Skst

Sonderjysk mesterskab i natlsb blev afuiklet iVojens Fritidscenter den 30. september, som

samtidig var klubmesterskab.
Mestre blev:
H-21-34 6r Steffen Alm
H-55-64 6r Kaj Ove Rasmussen
H over 65 6r Jorgen Thingvad

Arets klubmestre blev offentligt gjort i sidste klubblad.

TILLYKKE TIL JER ALLEI

Grensedyst: Foregik i 6r i den jomfruelige "Jorgensgaard" ved Aabenraa. HTF vandt denne

dyst for 14. gang i trek og har vundet denne dyst 24 gange i alt.

Klubmatch: Den drlige dyst imod de ovrige sonderjyske klubber blev i ir afuiklet i Katrinelund

skov og det blev modsat sidste er en t€t kamp imellem HTF og de ovrige sonderjyske
klubber, hvor HTF igen lob med trofeet.

Andre resultater:
Der er i irets lOb opndet mange andre flotte resultater ved diverse stevner, som har varet
nevnt i vores klubblad, sA det vil fsre for vidt, at gengive disse igen, men iser Maja har

veret stiernen over "ALLE STJERNER" !

Men herudover skal det navnes, at Tina overgaard Haarup vandt 4. afd. Af europa-cuppen i

"orienterings-biathlon" ved byen Weest i Holland.

Top 3 over deltagelse ved HTF's traningslob:
1. Kaj Ove Rasmussen 34 lob
2. PeterSebelius 31 lsb
3. Maria Christensen 30 lsb

@konomi.
Se regnskabet med de tilhorende kommentarer.
Det hir varet et skonomisk meget godt ar. Msd op pA Gen. F. og f6 mere at vide om HTF.

Det forlobne Ar,
Bestyrelsen har i 6rets lob vedtaget og gennemfort en del ting forhdbentlig til gavn for vores

dejlige klub og medlemmers fremtid i HTF.
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Jette daterede 16 punkter fra Generalforsamlingen sidste 6r, som vi i bestyrelsen kunne
arbejde videre med. Jeg har sat en "viggo" ud for de 8!

1. Vi har afholdt klubaften med Breddekonsulenten med en meget ringe interesse fra
vores medlemmer - se referatet i sidste klubblad.

2. Vi har atuiklet den 29. Vikingedyst. Tilsyneladende er min klage til forbundet om de
store afgifter pd Vikingedysten blevet hort af DOF!
I deres budgetoplag for 2006 lagger de op til den almindelige afgift!
Lsbet blev atuiklet i en god kammeratlig atmosfare iblandt ofiicials.

3. Vi vedtog pi sidste Generalforsamling, at der skal vere gratis kort til tranings lob for
vore egne medlemmer.

4. Vi har indksbt 4 stk. milja{oilefter, pimonteret 2 stk. Buggie{railere.
Forbundet har planer om rekruttering af ca. 1.500 nye medlemmer, sd m6
toiletforholdene vare i orden ved vores anangementer!
Vi har med TAK modtaget tilskud til ovennevnte fra DOF og Haderslev kommune.

5. Vi har arbejdet p6, at fd et fast tilholdssted i form af et klubhus. Dette arbejde vil vi

forts€tte pd i det kommende 6r.
Redegorelse herfor kommer i min mundtlige beretning.

6. Vi har fiet farvelagt vores forside pdr klubbladet, sdledes dette fremstir, som et af de
bedste klubbladejeg modtager i Sydkredsen.
Vores redaktion gor et stort arbejde for, at bladet er lesevenlig.
En stor TAK til Bendt Bossen for trykning af bladet.

7. Vi har fdet anskaffet vores egen "HTF-vin", sdledes vi har erkendtligheder, at give
vores samarbejdspartnere m.v. og attraktive pramier til de voksne udovere af vores
sport.

8. Der er virkelig ofret mange frivillige og "brodlose" timer af mange HTF'ere, hvor mange
tager et meget stort slab og heldigvis er det de fd, som siger nej til enkeltopgaver.
Men personer der vil tage et "fast job" bl. a. korttegning og bestyrelses arbejde er det
lengere imellem.
Men der er nok heller ingen anden idretsgren, hvor arrangementerne kraver s6
mange mandetimer som orienteringssporten!
Men vi har en forventning om, at dem som er meget aktive udadtil, ogs6 er dem, som
er med til, at afuikle vore egne arrangementer!

9. Alt, i alt har det veret et "super 61 2005 for HTF", hvor det stort set har varet
fremgang over "hele linien". Det galder iser pd det sportslige omride, hvor, hvor Maja
Alm har markeret sig utrolig flot med udtagelse til junior WM med mere og ved at blive
bedste danske deltager, samt en rakke andre meget flotte resultater af Maja.
For tredje 6r i trak igen medlemsfremgang i HTF, hvor det ellers har veret meget
dalende generelt i vores forbund de senere ir!
Jette og Steffen har pAbegyndt en treneruddannelse, som det er vores
hAb, at dette kommer til gavn for HTF's fremtid!
Jo, det er sandelig meget at glade sig over, bide som medlem og som ansvarlig for
driften af vores klub "OK-HTF, Hadersley''!

Det kommende ir.
Men - det er jo ikke nok med at fi nye medlemmer, vi skal ogsd have dem gjort 'Tortrolig"

med vores sport, forst og fremmest igennem vores tranings lob, men ogs6 fi dem med pA de
kurser, som kredsen tilbyder.
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Vores onske for det kommende 6r er, at vi kan pabegynde egentlige traningstilbud ved vore
trenings lsb, sdledes vi fir lettere ved at fastholde de nye ivores sport. Vi bliver aldrig helt
rigtig udlart i vores sport, men hvor vi hele tiden er under'oplaring"!
I det kommende 6r er det jo VM-Ar, hvor der bliver sat rigtig fokus p6 orienteringslob og
herunder rekruttering til vores sport.
Vi er den klub WEST for Storebalt, som har flest forhinds tilmeldte til publikums lsbene, som
foregir omkring Silkeborg i uge 31. Du kan stadig ni at vere med i fallesskabet - n@ste

tilmeldingsfrist er den 1. april!
Korttegningen er stadig i fuld gang efter orkanen 3. dec. 1999. Kortene bliver, i princippet,

opdateret i takt med at vi laver arrangementer i de aktuelle skove. Det er ogsi et sted, hvor
vore medlemmer kunne tilbyde sig at bruge frivillige timer i det kommende dr til gavn for dem
selv og vores klub HTF.
Men DU skal blot sige til, hvad du kunne have lyst til at yde til fellesskabet.
Det er bestyrelsens hAb, at HTF er en klub, hvor det er godt at vare medlem og en klub, som
man har lyst til at repr@sentere ved Olsb!
HTF arrangerer i 6r "Pdskelsb" og det er mit hib, at det bliver af en god kvalitet, sdledes vore
gester igen kan vere tilfredse med vores indsats, som det skete sidst i ir 2000, da vi
arrangerede "Paskelob" umiddelbart efter orkanen 'ADAM'. Vi skal ogsd arrangere den 30.
udgave af Vikingedysten,
SM-indvi. SM/KMJang, Dammen Rundt og et lsb i natten ir 2006.
56 vi fdr igen mulighed for at vise, at vi har stor erfaring i at anangere lob.
Det er mit og bestyrelsens hdb, at I vil bakke op om disse arrangementer.
56 erjeg sikker p5, at vi fir et godt nyt Ar 2006 i HTF!
En serlig TAK skal det lyde til de HTF'ere, som har pataget sig de udadvendte job i kreds og

forbund, samt kontrollanter ved vore naboklubber. Det galder ikke mindst TKOtraneren
Steffen Alm, som har hele Sydkredsen med til TKC. DOF redaktsr Ssren Kjar,
nastformanden i Sydkredsens ungdomsudvalg Jens PederJensen, men ogsd de 8
ungdomsledere fra HTF, som jeg umiddelbart ved hjelper i Sydkredsens ungdomsudvalg:
Det er folgende: Jette og Jens Peder Jensen, lngelise og Arne Bertelsen, Guri og Steffen
Alm, Lise Nielsen, Birgitte Bevensee og Jakob Physant. Si man kan rolig sige, at HTF yder
sit bidrag til uddannelse af nye ungdomslobere i Sydkredsen!
Niels Physant og undertegnede er representeret i Lindet Statsskovdishikts brugenid, hvor
der bliver drsftet ting, som har betydning for vores hverdag og fremtid i HTF.
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen viljeg komme ind pA andre
Aktuelle ting fra 61 2005!

Slutbemarkninger:
Jeg vil til slut i denne beretning sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt, frugtbart og

loyalt samarbejde i 2005, hvorjeg synes vi haren god atmosf@re ved vore bestyrelsesmoder
uden modsatninger.
Tak til alle de medlemmer, der pA den ene eller anden m6de har lavet et stykke arbejde for
vores klub HTF.
Tak til alle de medlemmer, som stiller op til bl.a. divisionslob pi opfordring, ikke fordi de er
tandt pi det, men fordi de gerne vil ststte klubben HTF.
Deltagelsen i "Abne lsb" har veret noget storre i dr 2005.
Tak til Eva og Michael Christensen for arbejdet med kiosken og "brikken".

Tak til Peter Berg for vedligeholdelse af klubbens "Hjemmeside".
Tak til Hans Erik Hansen og Peter Berg for pasning og styring af EM|T-udstyr.
Tak til Bendt Bossen for trykning af klubbladet.
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Tak til materielmester Vagn Hansen.
Tak til vores sponsormand Ove Brix Therkildsen.
Tak til vore sponsorer og vore ovrige samarbejdspartnere
Tak til Haderslev og Lindet Statsskovdistrikter og de mange private lodsejere som giver os
adgang til skovene.
Tak til pressen for den gode dekning af vore anangementer og resultater.
Tak til HSI og Haderslev Kommune.

Jsrn F. Andersen/formand

Beretning for BRIKKEN

Aret 2005 blev et meget roligt 6r for sd vidt angdr Brikkens skonomi. PA bankkontoen er der
blot foretaget 2 indbetalinger, sA saldoen pr. ultimo 2005 er nu er kr. 22.'136,-.

Saldo pi bankkontoen svarer stort set til, hvad det vil koste at udskifte Brikkens EMIT-
materiel og da materiellet har en alder hvor en udskiftning kan vere umiddelbart forestdende,
er det jo meget passende.

Eva takker for jeres stotte i Kiosken, som er et uvurderligt grundlag for at vi ogs6 fremover vil
have EM|T-materiel til ridighed ved vore traningslob.

Nuvarende beholdning af EMIT-materiel:
30 stk. postenheder (post nr. 101-130)

2 stk. startenheder (post nr. 0)
1 stk. mdlenhed (post nr. 100)
2 stk. afleserenheder (post nr. 250)

10 stk. lsberbrikker (Version 2)

Bilag og kontoudskrifter medtages til HTF's generalforsamling

Eva & Michael
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Traningslob

illsdested

P-Ravnsbierovei

Arrangor

soK

HTF

Stadion ved Vestveien. Aabenraa AAIG

SOK

HTF

Z
Dato Tid

Lsr 18102 13:30

Lar '18102 13:30

Lar 25102 13:30

Lar 04103 13:30

Lsr 04103 13:30

Lar 11103 13:30

Lar 25103 13:30

Lar 25103 13:30

Lsr 01104 13:30

Lsr QBl04 13:30

Ons 19/04 18:30

Ons 19/04 18:30

Ons 26104 18:30

Ons 26104 18:30

Sted

Grasten

Tormaj

Hjelm Skov

Als Norreskov @sterholm

Haraldsholm

Artott

Gristen

Jels Skovene

Pamhule

Aab. Ssnderskov

Kathrinelund

Bevtoft

Sog6rd

Honning

afmerkning od Koldingvei

skerm ved Torp pd Tinglewej AalG

P-Marorethess fra Feldstedvei SOK

P-Jels Voldsted HTF

lndksrsel fra Marstruo HTF

Farverhus. skarm o6 Tsndervej AalG

P-ved tidlioere Kathrinelund Kro SOK

P-midt i skoven HTF

P-midt iskoven AalG

Skarm o6 Tbftlund-Skerbakvei HTF

Er du i tvivl om startstedet, s6 kan du gA ind p6 U444offid! og se en del af startstederne

under traningslob. Endvidere er der fremstillet et lidt eldre oversigtskort, som kan fds ved

henvendelselil TRU-formanden Jens Andersen pellf .74540716. AAIG har et tilsvarende

oversigtskort over deres skove - ring til Jon Mathiesen pi tlf. 74694576.

Kortpris: Gratis for HTF's medlemmer. For ikke medlemmer er prisen 10 kr. for alle kort. Men

kort fra fsr orkanen i 1999, er gratis sd lenge lager haves.

Posterne bliver inddraget 2 timer efter forste start. Banel@ggermappe er i traningskuffert.

Brikker og kompas:
Alle HTF'ttraningslob er brikkelsb. Det er frivilligt om man vil deltage i dette. I kiosken ved

haningslobene salger og lejer Eva Christensen bide brikker og kompas ud. 
.

Brikkeikan lejes for 5 kr, men man m6 gerne 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 ksbe et kompas, koster det 120 kr'

I

It
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=
ffi.W

ffi

Dato

Tenurrususre

Type Kl. Sted Arrangor Bemarkn.

il ]*

Februar:
Lar. 25. Generalforsamling
Ssn 26. Langdistancelob
Marts:
Tor.02. KM-nat
03.-05. U2+juniorkursus
04.- 05. U1-kursus
11.- 12. Nordjysk 2-dages
Son 19. 1. divisionslob
Fre.24. SM-nat
24.-26. Spring Cup
Son 26. Clob
Aoril:
Lor.O1. DM-nat
Son.02. DM-sprint
S6n.02. C-lob
56n.09. 1. divisionslob
13.- 15. Piskelob
Son.23. Clob
Son.30. 1. afd. af HTF's

klubmesterskab

GudenAdysten
Hadring
Haderslev
KUM
SM klassisk 13.30
Gransedyst + 2. 10.00
afd. af HTF klubm

Juni:
Ssn 04. Caf6-Noir stafet
Son 'l 'l . Vejle stafet
Ssn 18. SM-stafet 10.00

Torning Molle
Bl6bjerg

Hindsgavl
Thv

Dronninglund
Tykhojet Krat
Jorgensg6rd
Sjelland
Fovslet

Valby Hegn
Frederiksvarkskoven
Hogsholt
Svanninge Bakker
Romg
Brendeskoven
Gristen

Silkeborg Nordskov

Midtjylland
Vesterskoven
Aabenraa Norreskov

Marielund
Munkebjerg
Rgnshoved

HTF
OKWest

OK Melfar
Sydkredsen
Sydkredsen
Aalborg OK
OK Gorm KUM
AalG
FIF/OK @st
Kolding OK KUM

Tisvilde OK
Tisvilde OK
Odense OK UP
Fiborg OK KUM+UP
HTF
Svendborg
Sonderborg UP

Arhus 1900
Haderslev
kommune
Karup/Skive
HTF
AalG

Kolding OK
SNAB
Sonderborg

12.00
10.00

18.30

10.00

10.00

21.00
11.30
10.00
't0.00

10.00
10.00

Mai:
Ssn.07
Torsl1.

13.- 14.
Lsr.20
Tors25.

SM=Sgnderjysk Mesterskab KM=Sydkredsens Mesterskab
DM=Dansk Mesterskab KUM=Kreds-/ungdomsmatch (kun for udtagne juniorer. Lob
med KUM i bemarkninger er tallende).
UP= Lsb, der teller til Ungdomspokalen. I alt 6 lsb er tellende. 3 lsb i fordret + 3 lob i

efterdret.

I

I
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KORT-U DVALGS BERETN ING 2005.

Ar 2005 har ikke v@ret et af de alle bedste ar pa korftegningsomrSdet!

Erland Skot og undertegnede har nyrekognosceret LINDET skov. Kortet blev indviet den 17.
april ved Clgbet. Jens Peder Jensen var DOF's kortkonsulent pd omrddet.
Hans Frederiksen (lidt hjalp af Lars Theshup) har opdateret Bevtoft Plantage.
Blev anvendt af ALT personel p6 min arbejdsplads 'W|NG-Skrydstrup", som led i den
generelle militere efteruddannelse i 2005.
Undertegnede har nyrekognosceret Jels-skovene, som skal indvies ved den 30. udgave af
'Vikingedysten" den 9. juli.
Undertegnede har ogsi brugt en hel del tid pa at opdatere R@M@ Nsneland og RAM@
Ssnderland, og dette arbejde p6gdr stadig hen til marts m6ned.
Planer og opgaver for Ar 2004:
Erland Skst har p6begyndt nyrekognoscering af Stensbak Plantage, hvor han er lovet hjalp
af Keld B. Nielsen.
Undertegnede skal igennem Jels-skovene en gang til for at opdatere det sidste, inden kortet
skal indvies ved "Vikingedysten".
Kortkonsulenten Jens Sorensen fra WEST har veret p6 besog og var generelt tilfreds.
I det kommende dr fdr jeg formentlig mere tid til min store hobby i NATUREN gerne sammen
med andre "trosfaller'', da jeg gAr pa pension den 31 . maj efter 41% 6r p6 samme
arbejdsplads.
Hvis nogle af vores medlemmer nu sidder med en indre lyst til at hjalpe deres klub HTF med
korttegnings opgaver, er det bare at sige til: Der er nok at tage fat pA!!!

Korftegnings tilskud: Vi har med TAK modtaget kr. 7.500 fra Prioteringsudvalget i Haderslev
Kommune. Vores idratsanleg horer nok ogs6 til nogle af de billigste, som kommunen har at
gore med!
Som sadvanlig arrangerede jeg skoleorienteringslob for Stepping skole i efter6ret. Nogle
herlige vel motiverede elever at bruge en fridag p6.
Egentlig havde jeg regnet med, at denne Arlige begivenhed var slut ved skift af Skoleleder,
men efter hendes udsagn forlangte eleverne, at dette skulle "efterleves"!
Det kan godt vere, at vi ikke fdr medlemmer "her og nu", men vi f6r udbredt kendskabet til
vores sport og naturens muligheder for spendende aktiviteter her.
Statistik Kortbeholdningen ved 6rets udgang var pA ca. 1.000 stk., som dakker omr6derne
Vesterskoven, Revso, Pamhule, Romo Sgnderland og Romo Norreland. Desuden findes der
en hel del kort af de ukurante fra fsr orkanen ADAM 1 999.
Men efter, at vi selv st6r for produktionen udg6r beholdningen nok fra neste ar.
Skovkontakt: Jeg vil benytte min beretning til at sige TAK til de berorle Statsskovdistrikter,
hvor jeg fsler vi har et godt samarbejde med. Ligeledes en stor TAK til de ca. 155 private
skovejere, som vi ogsi har et godt samarbejde med og som velvilligt stiller deres skove til
r6dighed for vores sport, som jeg vil tillade mig at kalde Danmarks "smukkeste idratsplads"!
Orientering er stadig en IDRET DER GIVER MENING!
Jeg vil slutte min beretning som sidste 6r med en TAK til ALLE, som jeg har samarbejdet med
i 61 2005, med hibet om, at I fortsat vil bidrage til vores felles bedste. Der vil ogsa i det
kommende 6r blive h6rdt brug for jeres frivillige arbejde!
"Mange kunne have gjort det bedre. Alle kunne have gjort det anderledes. Men sAdan harvi
nu gjort det. Og hvis vi ikke havde gjort det, var det m6ske aldrig blevet gjort"!

Jorn F. Andersen
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Traningsudvalgs beretning

I iret 2005 har klubben arrangeret 33 treningslob, herafto natlob, i 15 forskellige skove.
Antallet af lsbere til de enkelte lsb har varieret mellem 40 og 10, og i snit har 24 lsbere
deltaget i klubbens treningslob. Flest labere har gestet Haderslev Vesterskov, nemlig 111,
fordelt pd fire treningslob. Derefier kommer Pamhule med 90 lsbere fordelt pi tre lob og
Torning Mslle med 64 lsbere ligeledes fordelt pd tre lsb. I alt blev der labet787 gange med
kompas og dupsko. Ca. 700 gange var det en HTF'er; de ovrige var andre klubbers
medlemmer eller gaster.

Banelegningen har varet udfarl af 1 I af klubbens medlemmer. Desuden har Ribe OK stdet
for tre lsb. Kaj Ove Rasmussen har uden sammenligning varet den flittigste banel@gger med
hele fem lob. Nestefter kommer Peter Sebelius og Soren Bertelsen med henholdsvis tre et
halvt og tre lob. Tidtagning med emit og registrering af lsbere og banelaggere er blevet
udfsri al Eva og Michael Christensen. Det er denne registrering, som ligger til grund for Top
1 Olisten og for de ovenstdende statistiske fakta. Top 1 Olisten kan studeres narmere i

klubbladet og pd klubbens hjemmeside.

Klubben har fiiet opfyldt alle snsker om skovadgang til treningslobene undtaget i et enkelt
tilfelde, hvor der allerede var givet tilladelse tiljagt i en del af den pdgeldende skov.
Skovtilladelser soges pa Skov og Naturstyrelsens hjemmeside, og de sendes med mail fra de
enkelte skovdistrikter. Alt i alt forlsber defte helt gnidningsfrit.

Anskaffelse af nyt materiel er begrenset til indkob af nogle nye fiberstanger som erstatning
for alu-stangerne, der viste sig at vere for svage. Desuden er treningskufferten blevet
udstyret med et eksemplar af "Banelaggerbogen".

Det var de torre tal helt objektivt. Aktivitetsniveauet med 33 traningslob er stort set som de to
foreg6ende 5r. Ved sidste drs generalforsamling blev der forespurgt flere natlsb, og det er
ogsd bragt pd bane ved andre lejligheder. Alligevel var der kun ca. en halv snes deltagere i

hvert af de to lob, der blev tilbudt sidste er. Lidt slojt synes jeg.

Det er jo i det hele taget sjovere, ndr der kommer mange deltagere til traningslobene.
Kommer der f6, stdr den idratslige gevinst i et drirligt forhold til det arbejde, det er at lave
baner. Knap en snes medlemmer skrev sig p6 listen til at lave traningslob. En ting har jeg
fundet ud af i det forgangne ar: Jeg er ikke s6 skrap, n6r det galder at hverve folk til opgaven
med at legge lob ud. Heldigvis er nogle sA ihardige, at de er parate til at l@gge flere lsb ud,
s6 det er lykkedes at fd enderne til at nd sammen. Stor ros til alle banelaggere og til Eva mfl.
for at "selge" lob for mig.

Som man bemarker, har klubbens traningslob ikke undergdet nogen forandring, siden jeg
overtog arbejdet efter min forganger, og det er mdske heller ikke strengt nodvendigt at lave
store indgreb. Det ksrer stot og roligt til de flestes tilfredshed. Eller gor det?

Ved arrangementet med breddekonsulenten blev der selvfolgelig droftet rekruttering af nye
medlemmer, men det satte ogs6 en snak i gang om, i hvor hoj grad vi egenflig rammer vore
nuvarende medlemmers onsker og behov for haning. Er vi kort i den groft, der hedder "Vi
gor, som vi pleje/'? Er det godt nok? Kan vi gore det anderledes? Jens peder Jensen har
givet bestyrelsen en del input, som vi kan tage stilling til. Skal der vere 6n fast banelagger,
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evt. en betalt kaner/banelagger? Skal ovede og uovede banelaggere samarbejdede om et
lsb. Der er flere muligheder, og der er fordele og ulemper. M vil gerne hore medlemmernes
mening om, hvorvidt forandringer onskes.

Uanset hvad s6 har jeg selv fslt manglen pd en form for tilbagemelding efter at have lagt et
treningslob ud. I bestyrelsen har vi diskuteret, om en form for evaluering af de enkelte
treningslob skulle finde sted, men vi er ikke kommet fiem lil nogen beslutning endnu'
Formilet skulle vare at kunne give de mindre erfame banelaggere en tilbagemelding om
lobets gode eller mindre gode egenskaber. Det skal ikke opfattes som negativ kritik, men

snarere som en hjalp til at lave gode baner.

Vi er jo allerede i gang med en ny og spendende seson, som helt sikkert vil bringe vores

sport ud til en masse mennesker; potentielle kommende medlemmer. Dem kan vi alle

sammen vere med til at tage godt imod bl.a. ved at give dem gode oplevelser til traningen.

Jens Andersen

Beretning fra Kommunikationsudvalget

I 61 2005 har vi igen udgivet 5 klubblade.
Soren Kjer og jeg har indsamleVmodtaget stof, renskrevet, og lest konektur. Jeg har sat
klubbladet op i word. Bendt Bossen har si trykt det med farver p6 forsiden og bagsiden. Defte

har han gjort til stor tilfredshed for os alle.

Dette er s6 mit "sidste" klubblad, da jeg har valgt at stoppe som redaktor. Jeg siger hermed

tak for denne gang til bestyrelsen og medlemmerne. Dog vil jeg gerne hjalpe overtageren
bAde med billeder, og hvad der nu skulle komme.
Soren Kjer vil gerne overtage tjansen.

Husk nu at I alle mA komme med indleg eller andet, som har med vores sport pi en eller
anden mide at gore. Samt ikke at forglemme jeres billeder.

I 2006 forventer vi at udkomme med 5 blade igen.
Dererplanlagtfolgendecirka-udgivelsesdatoer: d. l3februar, d.24april,d'23juni'd 11

september og d. 1 december.

lnge Grarup





Resultatet fra JULELOBET 26' dec 2005

Her er sA resultatet af vores JULELOB ved T@RNING My'lLLE2' Juledag'

Lgbet blev afuiklet som et Pointlsb, men deltageme vilste ikke hvor mange point

hver post udloste, si lidt tilfeldigt hv-rdan lsbeme blan placeret sdfremt de ikke

besogte alle posteme.
tinOOyOdnen blev det navnt at der ville blive lagt oplil en fiisk lobetur pA om-

kring en time, derfor blev det bestemt at alle lsbeme slc.rlb hlge 57 til 60 minufter

ude-i skoven'hvis de ikke ville have straf. Eller de skrib have besogt alle posteme

hvis de returnerede for de 57 minutter.

Den for omtalte "straf'for ikke at overholde tiden var at anangerer Julelobet i 2006!

safremt ingen lgbere overtr6dte tidsreglen, var pointtallet 450 adgangsgivende 
.

For at ana-ngere 2006 lgbet. Men da 6 lobere ikke fulgte tidsreglen blev pointreglen,

som nok ville vare lidt uretfardig ikke aktuel.

-ffi
Dem der st6r for lsbet 2006 er blevet informeret.

Resutaterne;
1 Finn
2 Guri
3 Mogens 440
4 Henriette 440
5 Jonne 440
6 Henry 380

600 point (maksimum)
580

7 lvan 360
8 lnge 290
9 Siefien 580 point, retur fsr tid og mangler 1 post'

10 Peter 580 retur fsr tid og mangler 1 post

1 1 Ssren Kjar 500 retur efter tid udlsb
12Per 420 retur efter tid udlsb
13 Bendt 420 returefiertid udlob
14 Lene 200 retureftertid udlsb

Foruden de 14 lgbere til PointlObet, varder ogsi 8 deltagere rekreative lette bane

pi 3,1 km som Niclas vandt suverant'' 
Efter Julelsbet blev der traditionen tro serveret Glogg og Ableskiver. Alt i alt

HavOe ui et par afslappende og hyggelige timer, fsr alle brod op omkring kl 12.00.

Der skal lige bringes en stor ti[lit Michael Christensen for at sti for beregningen pA

sadvanlig pro-tessioriet m6de. Samt ogs6 en stor tak til Jens Peier Jensen for

at trade iil'med kort varsel pga sygdom, til at std for Glogg og Ebleskiver'

slutteligt vil st@vneledelsen christian schroder og sgren Bertelsen takke alle

for deltageise i Julelsbet, samt onske alle OK-HTF's medlemmer en god og premie

rig 2006 Olsb's seson.



Billeder fra Julelsb 2005



,, ,,,'" ,: ,::,,:::SdfC af HITF's klub'lobebi 
..,

Lab€tsi i klubbens farver (br.rkseme red dobbdli fu6$ 
,,,, ,,,,,,,,

Fris€n er kf. 220,- for bukseifu kr'220'-broveadebtr0jdn-

Tojet kan bestilles og ksbes hos Eva i kbsken' :"''
OesuUbn trai fva ogsd brikker bg kompas {se pris urder "treningslobrll
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HTF ONSKER NEDENSTAENDE MEDLEMMER

"w ,,,#:11=-'1"=H'#T'

,'lllllill NadiaBerghort Hunbrevl06rdr

Mikkel Jespersen. Han blev rr rrr;;r ffi
Filip Grahn. Han bliver 10 ir d.12 Marts.
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ffirrrp-#wff.

wffii#, roffi,.

l'#il llinro
l.-::::= \5.1-; #*-L]

se ffrcre pe illf1$1ftf*fifrltrF:L.tf.dk

Solg og ffionte ring aft
Iermoruder. Hrnduer og dore
tsorerfngs.opgoyer

Fl klar besked

ilf. ?453 2996
Sandefjorduej 5' 6100 Hadersleu
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Henni Hvidevareservice

Salp reparationer og udlejning til Danmarks billigstc priset

f igerupvej 11 . Postboks 5 ' Stepping . 6t)70 Christiansfeld

Tlf. 74 s0 40 50 . Bihlf. 30 74 35 63

Sla"rnefrtsmr

*[rffi#Ymnr
KLX#Hmm.ilffHffie#KSr
S*g*v*J Eg ' sf**snnr*$*s/ ''fLl'. ?,* s$ ?'* l+

Aben tirsdag formiddag, onsdag formiddag, torsdag, fredag & lordag
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Gar det
du er bedst til

det gar vi

EEEEB"rk
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Resultattavle

10 HTF'ere til langdistance pi FANO d.! 15 januar.

HTF havde 10 orienteringslobere til Langdistancelob pi FAN@ og de 6 fik flotte placeringer.

1 2 km ruten blev vundet af 1 5 drige Daniel Honore' Jensen. Pd anden pladsen kom Arne
Bertelsen og pd fierde pladsen kom Jens Peder Jensen.

PA10 km ruten blev Hans Nielsen nr. 4, Ssren Kjer nr. 6 og 14 6rige Anne B. Bertelsen blev
nr. 9!

Hsjag$ni .
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