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  Formandsord foråret 2006!  
 
Ja, i de sidste formandsord sagde jeg, at ”vinteren strenges – 
dagene længes” og sidste sætning vil jeg nu omdøbe til 
”Foråret længes”efter en lang og hård vinter! 
HTF´s Generalforsamling: Der var fuldt hus på Tørning 
Mølle, hvor 31 medlemmer havde fundet vej, hvilket vi i 
bestyrelsen er ualmindelig tilfredse med den opbakning! 
Formentlig det største antal til en HTF Gen. F. nogensinde! 
Henry Jacobsen blev valgt til dagens dirigent og sidst på Gen. F. blev Henry også kåret til 
årets HTFer TILLYKKE Henry! Se omtale andet sted i bladet. 
Anne B. Bertelsen blev kåret til ”årets ungdomsløber i HTF” TILLYKKE, se omtale andet steds 
i bladet. 
Der blev lyttet af os ansvarlige til debatten og ved vores første best.-møde den 21 marts 
behandlede vi referatet fra Gen. F. og vi tog nye tiltag ud fra dette. 
Først og fremmest blev vi pålagt af Gen. F. at arbejde for en ny hjemmeside og få udarbejdet 
en fuldstændig materialeliste, som man kan bestille efter til vore arrangementer på vores 
hjemmeside. 
Vedtægter og tilskudsregler er efterfølgende mailet rundt til alle HTFere, som har tilmeldt E-
adresser! Giv næstformanden Guri besked, hvis du savner bl.a. denne information via ”E-
post”,som en moderne orienteringsklub nu til dags anvender. 
Valgene: Jette og undertegnede lod os vælge for en ny 2-årig periode, ligesom Søren Kjær 
lod sig nyvælge for en 2-årig periode. Ingelise Baden blev valgt som kasserer for en et-årig 
periode. Best. har konstitueret sig med Guri, som næstformand, Jette som sekretær og Søren 
Kjær som kommunikationsformand og Jens som træningsudvalgsformand. Kasserer og 
formand, som i kender!. 
TAK til Else Marie og Inge Grarup for veludført arbejde for HTF, hvilket blev påskønnet med 
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HTF´s ”LOTUS-glas”, ligesom Eva Christensen modtog ”LOTUS-glas,som erindrings gave for 
årets HTFer 2004. 
Inden Gen. F. var der også hædring af klubmestre og DM-medaljevindere. 
Repræsentantskabsmøder: Jens Peder og undertegnede deltog i Kredsens 
Repræsentantskabs møde den 6 feb. Hvor det lykkedes, at få en fuldtallig bestyrelse, selvom 
der var lagt op til det modsatte. Vores egen Jens Peder gik ind og tog ansvar for ungdommen 
i hele kredsen, hvilket vi ønsker ham held og lykke med. 
Den 5. marts deltog jeg i DOF´s repr. Møde på Vejlefjord, hvor der blev vedtaget mange 
spændende ting for orienteringsløbernes fremtid, men også økonomiske forhold, hvor vores 
”vagthund” Thomas Lindschouw fra Fåborg havde fremsat ændringsforslag til de bebudede 
takster ved diverse løb. Fåborg´s ændringsforslag blev vedtaget med stort flertal, hvor blot 4 
stemte imod – godt forarbejde Thomas! 
Mit budskab om den store afgift på Vikingedysten her i klubbladet er også blevet hørt i 
hovedbestyrelsen, således dysten fremadrettet har den almindelige afgift, som andre lignende 
løb i forbundet – MEGET GLÆDELIGT for Vikingedystens fremtid! 
 
 
Divisionsløb: Vi fik en lidt dårlig start på divisionsturneringen i år, hvor vi i Tykhøjet krat tabte 
til Kolding og Odense, men vandt dog over nyoprykkede Esbjerg. 
Vi var kun 7 point fra, at slå Odense, som vi kunne have nået, hvis ikke der var udbrudt 
sygdom på bl.a. et par ungdomsløbere. 
Vort mål nu må være, at forblive i første division, hvor vi har været siden 1992! 
Vi er opmærksom på, at 2 af vore bedste kvindelige løbere i nogle år er udenlandsk og derfor 
ikke kan være til rådighed hver gang, men så må andre i HTF ”tage over”. 
Tina O. Haarup arbejder i Stavanger i Norge og Mona arbejder i Riga. Desuden er vores gode 
bane 1 løber Jens Jepsen optaget i ”Sirius-patruljen” på Grønland. 
Det er meget uheldigt, at vi skal i kamp igen næste gang den 9. april i Sollerup ved 
Fåborg, hvor datoen ligger så tæt på vores påske løb! 
”Påske løb på RØMØ”: Ellers går meget af vores tid for øjeblikket med forberedelsen til 
påskeløbet på RØMØ. 
Tilmeldingen ligger på 1.808 løbere, hvilket er ca. det samme antal, som påskeløbet sidste år 
samlede i Nordjylland, hvor det ser ud til, at vi i år er lidt flere danskere med. Der er 
deltagelse fra følgende nationer: Australien, Grønland, Schweiz, Belgien, Holland, Tyskland, 
England, Norge, Sverige og naturligvis Danmark. 
Når disse linier læses har vi forhåbentlig afviklet et flot stævne, som vi kan være stolte af. Der 
har været en god opbakning fra vore medlemmer og endda flere uden for medlemskredsen, 
som har tilbudt deres assistance, således vi har ”stand ind folk”! 
Tilmelding til børneparkering overrasker os noget, hvor næsten 90 børn er tilmeldt, således vi 
skal have mindst 10 pædagoger på!  
2 GULD – 1 SØLV og 1 BRONZE har vore løbere allerede hjemført til HTF. 
Det skete her i weekenden, hvor det blev afviklet DM i sprint og i natløb. 
Steffen Alm forsvarede sin GULD-medalje i natløb i klassen H-50-54 fra sidste år og Anne B. 
Bertelsen fik sin første medalje ved DM og den var af BRONZE i klassen piger optil 14 år. 
Ved SPRINT forsvarede Maja Alm ligeledes sin GULD-medalje fra sidste år i klassen D-17-20 
, endda ved at være 19 cek. Bedre end sin far på den samme distance, hvor Steffen vandt 
SØLV. TILLYKKE til jer alle tre! 
Idrættens dag: Den 18. maj har Haderslev kommune inviteret til ”Idrættens dag” for vore DM-
medaljevindere og måske bliver dette den sidste, eftersom Haderslev fra 1. jan. 2007 bliver 
ny ”storkommune” med Gram, Bevtoft og Vojens under vingerne.  



 5

”Vi er en HOLDSPORT, når vi optræder i divisionssammenhæng og stafetter”! 
Nogen sætter spørgsmålstegn ved, om vi er en holdsport også journalister?? 
Som overskriften antyder er vi absolut en ”holdsport” når vi optræder i stafetter og især i 
divisionssammenhæng, hvor vi er MEGET afhængig af hinandens indsats for ”HOLDET”! Så 
– hvis DU VIL fællesskabet så meld dig til divisionsturneringen og til de kommende stafetter 
”Cafe-noir”, ”Vejlestafetten” og ”SM-stafet”! 
I øvrigt er det forestående arrangement på RØMØ også en holdindsats og et fællesskab, som 
skal udøves af os, som tager ansvar for klubben HTF! 
Vikingedysten: Ja, denne dyst, som i år fylder 30 år banker også snart på døren og vi vil 
efter påskeløbet koncentrere os om, at få lavet en indbydelse og en organisation på denne. Et 
er givet, at første etape lørdag den 8. juli bliver løbet i Stensbæk Nord og 2. etape den 9 juli 
bliver løbet i Jels-skovene, hvor begge kort bliver opdateret for første gang efter orkanen 
ADAM den 3 dec. Ødelagde disse dejlige skove. 
 
Plant et træ en gang i livet, så har du da noget givet, som for eftertiden står og nydes kan i 
mange år!  
 
Jønne 
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Referat fra OK HTF’s ordinære generalforsamling på Tørning Mølle 25. februar 2006  
 
Der mødte 31 medlemmer. 
 
Formanden Jørn Andersen bød velkommen og gik over til  
 
1. Valg af dirigent 
 
Henry Jacobsen blev valgt til dirigent, stemmetællere: Lise Nielsen og Solveig Brøchner 
Nielsen 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik over til  
 
2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetninger 
 
Jørn Andersen havde mundtlige tilføjelser til sin skriftlige beretning, som stod at læse i 
klubbladet: Der var ingen skr. beretning fra ungdomsudvalget, men de unges gode resultater 
stod at læse i formandsberetningen.  
Vi fik alligevel ikke lov til at bruge Østerskoven i Vikingedysten, men samarbejdet med 
skovens folk er i øvrigt stadig det allerbedste. 
Vikingedysten er nu kun belagt den almindelige afgift på 20 kr. pr. løber (en besparelse på ca. 
10.000 kr.) I øvrigt støtter bestyrelsen det forslag til afgiftspolitik som bl.a. Faaborg fremsætter 
til forbundets repræsentantskabsmøde. 
Klubben har fået buddet om at arrangere DM klassisk + stafet i 2008. 
Desuden nævnte formanden en række opnåede tilskud, og han opfordrede medlemmerne til 
at støtte op om arrangementet af påskeløbene. 
Kjeld Brøchner mente at DOF gør for lidt for bredden, og han spurgte om det var rigtigt at 
formanden mente at der ikke blev overskud i klubben til at hverve flere medlemmer i år pga. 
det ressourcekrævende påskeløb, jfr. udtalelse til Orientering.dk. Formanden svarede at der 
gerne måtte komme flere i klubben, men ellers var han korrekt refereret. Kjeld Brøchner 
opfordrede til at genindføre fadderordningen og i øvrigt styrke ungdomsarbejdet. Jørgen 
Thingvad bemærkede at det var for ringe at kun 8 medlemmer var mødt til mødet med 
breddekonsulenten i efteråret. 
 
Formandens egen beretning blev dermed godkendt. 
 
Udvalgsberetningerne: Der var kommentarer til træningsudvalgets beretning. 
Kjeld Brøchner foreslog at sætte ambitionsniveauet ned til et månedligt supertræningsløb 
pga. den hårde belastning på Eva og Michael Christensen, som stiller troligt hver gang. 
Peter Sebelius efterlyste et månedligt nattræningsløb. 
Jørgen Thingvad opfordrede til variation i træningsløbene, og i øvrigt samarbejde med 
flyvestationen når det lod sig gøre. 
Haagen Larsen roste træningsløbskvaliteten – især emitbrikkerne er med til at give god 
kvalitet. Han manede til opmærksomhed om at alle løbere kommer hjem, så ingen ligger i 
skoven uden at få hjælp.  
Jens Peder Jensen mente at muligheden for betalt træner må vurderes. 
Kommunikationsudvalget:  
Der var ros fra Jørgen Thingvad til klubbladet. Jens Peder Jensen opfordrede til at 
hjemmesiden fik samme standard. 
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Kjeld Brøchner opfordrede til at bringe referater fra bestyrelsesmøder. 
Jørgen Thingvad spurgte til udviklingen i klubhussagen. Formanden svarede at der var 
mulighed for særpris for brug af Det grønne Forsamlingshus, der var muligheder i læskuret 
ved skydebanen i Vesterskoven. 
Dermed blev udvalgsberetningerne godkendt. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 
Henry Jacobsen gennemgik i den afgåede kasserers fravær. Revisorerne kunne ønske 
nøjere redegørelse for administration af vinbeholdningen, fortalte han. Faldet i formuen 
skyldes væsentligt køb af toiletvogne, som nu er delvis betalt. Formanden lovede at der nok 
skulle komme styr på vinen. 
Haagen Larsen roste regnskabet, men syntes ikke det så ud til at der var plads til betalt 
træner i de tal. 
Jørgen Thingvad efterlyste en inventarliste. 
Hans Nielsen var bekymret over udviklingen i korttegningen. Jens Peder Jensen efterlyste 
opbakning fra DOF til korttegningen. 
Regnskabet blev godkendt, og der var ros til kassererens arbejde. 
 
4. Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 
 
Udsigterne ser lyse ud. Formanden vil derfor gøre det lidt hyggeligere for bestyrelsen. Jørgen 
Thingvad opfordrede til at al kørsel blev betalt. Søren Kjær bad om at der blev sat et 
klækkeligt beløb af til etablering af en ny hjemmeside. 
Budgettet blev godkendt, hermed også det foreslåede kontingent. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ingen. 
 
6. Valg af bestyrelse 
 
Formanden Jørn Andersen og Jette H. Jensen blev genvalgt for to år. Søren Kjær blev valgt 
for to år. Den nyudpegede kasserer Inge Lise Baden blev valgt for et år. 
 
7. Valg af 2 revisorer 
 
Genvalg til Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad 
 
8. Valg af revisorsuppleant 
 
Genvalg til O. K. Frederiksen. 
 
9. Evt. 
 
Peter Sebelius efterlyste htf-løbetøj til brug i ikke-o-løb. 
Haagen Larsen havde konstateret manglende klasser til de ældste i 
natløbsmesterskabsindbydelser. 
Jørgen Thingvad efterlyste en opdateret vedtægt for HTF, gerne på hjemmesiden. 
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Jørn Andersen lovede at maile vedtægter og tilskudsregler til alle i klubben med mailadr. 
Jørgen Thingvad efterlyste flere nattræningsløb. Jens Jørgen Andersen fra træningsudvalget 
svarede at tilslutningen ikke var til flere, men at det i øvrigt var op til banelæggerne. Jørn 
Andersen foreslog i givet fald at lade posterne stå fra dagløbet. 
En længere diskussion om batterier til pandelamper fulgte uden for referat. 
Søren Bertelsen opfordrede nye træningsløbsbanelæggere til at melde sig. De kan evt. 
komme i lære hos en erfaren banelægger. 
Kjeld Brøchner fik bekræftet at Vikingedysten formentlig bliver i Stensbæk og Jels. Jørgen 
Thingvad fik ikke noget præcist svar på hvor mange telte klubben råder over. Det fik flere til at 
bakke op om ønsket om en præcis materielliste. 
Hans Nielsen undrede sig over om vi mon havde skove til DM i 2008. Jørn Andersen bad 
ham vente og se til efter påske – hvis forholdet til lodsejerne stadig er til det, er Rømø en 
mulighed. Evt. kan en DOF-dispensation komme på tale. Søren Bertelsen nævnte Frøslev 
som en mulighed, Jens P. Jensen nævnte Gram Storskov (med støtte fra skovpuljen). 
Dirigenten lukkede punktet og takkede for god ro og orden. 
 
Efter afslutningen på dagsordenen fik formanden ordet. Han overrakte lotusglas til sidste års 
modtager af Årets HTF’er, Eva Christensen, og som påskønnelse for udført 
bestyrelsesarbejde til Inge Grarup. 
Vandretrofæet Årets HTF’er gik til Henry S. Jacobsen for hans store indsats gennem årene, 
men så sandelig også nu. Hans indsats har været uvurderlig inden for ældreidræt, 
banelægning, skovens dag, park-banko – for at nævne et par eksempler. 
 
Til sidst udråbte formanden traditionen tro et leve for klubben. 
 
For referatet 
 
Jørn Andersen   Søren Kjær 
formand    referent 
 
Årets ungdomsløber i HTF 
 
I år var det så Maja Jørgensen, Maja Alm og Daniel H Jensen der stod med valget om Årets 
Ungdomsløber i HTF. Og vi kan sige med det samme at der ikke skulle mange forslag på 
bordet før der var enighed i det lille panel.  
 
Derfor er Årets Ungdomsløber i HTF blevet Anne Bertelsen.  
Vi synes Anne fortjener det til fulde, da hun i årets løb deltog i mange sværere stævner b. la i 
sommers da hun efter en hård uge på U1 sommerlejr, ikke var bleg for at tage trinnet højere 
og i ugen efter at deltage på U2 sommerlejren. Dette og mange andre flotte resultater har i 
dag gjort at vi synes Anne skal hædres som Årets Ungdomsløber i HTF. 
 
Pokalen for sportslig, kammeratlig og energisk indsats 2005! 
 
I HTF er der utrolig mange der laver en stor indsats uden for bestyrelsen. 
De fortjener en pokal eller en stor hyldest. Bestyrelsen havde også i år flere i forslag, derfor 
kan det være svært, at vælge den ene, som for 2005 har gjort sig fortjent til denne hyldest for 
sportslig, kammeratlig og energisk indsats.  
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Med HTF´s store aktivitet burde vi have nogle flere af disse pokaler, måske med nogle andre 
overskrifter?? 
Selv om, der også i år var mange forslag var det en helt enig bestyrelse, som valgte fra den 
lidt ældre side til årets modtager af denne hæder og inden jeg kommer ind på den nærmere 
begrundelse for tildeling af denne, vil jeg afsløre hvem årets modtager bliver: 
 
 Det bliver for år 2005 Henry S. Jacobsen 
 
Henry var i årene 1974 til 1977 en ”skattet kasserer” i HTF og har igennem de følgende år 
lavet mange andre nødvendige ting for HTF bl. a. stævneleder af DM-nat i Hytterkobbel i 
1996. 
 
Selvom du nu er ved, at være en ”Gammel karl” Henry, har du stadig mod på 
orienteringssporten. 
Du er meget hjælpsom ved henvendelse til dig og altid fast deltager ved divisionsløb. 
Du er nem, at snakke med og ikke mindst Henry, så har du humoristisk sans. 
 
Her i 2005 meldte du dig tidlig, som banelægger af første etape af Vikingedysten og det blev 
til roste baner i Pamhule og du har allerede meldt dig, som banelægger af Vikingedysten i år, 
som vi i bestyrelsen er taknemmelig for. 
 
Herudover har du i 2005 stået for ”gang i ældre idrætten” med orienteringsaktiviteter i 
Vesterskoven, Pamhule og Vojens Idrætscenter over en uge med godt 100 deltagere. 
 
Den 8. maj afviklede du ”Skovens Dag” i samarbejde med Haderslev Statsskovdistrikt, hvor 
du arrangerede ”Parkbanko” i Dyrehaven. Dette blev også en ”bestseller”, hvor der deltog ca. 
dobbelt så mange, som ventet, nemlig ca. 130. 
 
Den 14. december afviklede du orienteringsløb for Westas-Wind” i Vesterskoven, som også 
blev en succes og som vi er dig taknemmelig for Henry. 
 
Du har naturligvis også meldt dig til, at hjælpe HTF´s materialemand Vagn Hansen med det 
forestående ”Påskeløb på RØMØ”, hvor det er tungt og beskidt arbejde der må gøres, 
ligesom du har tilbudt dig, som HTF´s koordinator for DGI´s Landsstævne til sommer. 
 
Vi har heldigvis mange pensionister og andre, som gør et godt stykke frivilligt arbejde for 
vores klub HTF, men som vores medlemmer kan se af ovenstående aktiviteter er det vel helt 
naturlig, at bestyrelsen traf et enigt valg, at det for år 2005 bliver Henry, som modtager 
Pokalen for ”Sportslig-Energisk og kammeratlig” indsats for HTF! 
 
Hjertelig TILLYKKE Henry med HTF-trofæet for 2005, du har fortjent det! 
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Jønne fylder 3-snese Bededag den 
12 maj. 
  
I denne anledning vil det glæde mig, at 
se klubkammerater og andre relationer 
"på dagen" til "Åben Have" 
Sønderjysk kaffebord m.v. her på 
Tågerupvej 42, hvor man også bliver 
tilbudt aktiviteter i haven. 
  
Tidspunkt: På dagen "Bededag" fra kl. 
1400 til ??? 
  
Tilmelding: Af hensyn til skafferen vil 
jeg gerne have besked inden den 10. 
maj og gerne på nymodens "Snabel-
post" jfa@adr.dk eller 74 50 42 63. 
   
Jeg glæder mig til, at se jer! 
  

 
Tilmelding til åbne løb 

 
Tilmelding til åbne løb bedes så vidt muligt 
foretaget på Internettet 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. på side 2 i klubbladet). 

 
Ved at anvende o-service formindskes 

fejlrisikoen,  
det letter betragteligt arbejdet for  

den arrangerende klub og for 
løbstilmelderen. 

 

 
STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS! 



 11

 
HTF får ny hjemmeside 
 
Jørgen Hvenekær Rasmussen og Tanja Prokhorava får et længe næret ønske til at gå i 
opfyldelse: Nu får HTF endelig en ny hjemmside til afløsning af den gamle. 
Hjemmesidebyggerne bliver også webmastere i fremtiden. 
 
Præsentation 
 
Tanya er den af os som har dyrket orientering længst. Hun startede som ung i Hviderusland 
og en efter en pause genoptog hun det da hun flyttede til Skotland og fortsatte senere i USA.  
Jeg stammer fra Haderslev-området og selvom jeg startede sent med orientering var det ikke 
ukendt for mig idet jeg havde prøvet det med spejderne som ung, men blev først opmærksom 
på den mere organiserede orientering noget senere. Efter studierne i København tog jeg til 
USA for at arbejde. 
Vi mødtes i USA og jeg var med Tanya til orientering nogle gange. Vi syntes ikke om livet i 
USA og da vi flyttede sammen i Danmark meldte vi os hurtigt ind i den nærmeste 
orienteringsklub - dengang boede vi i Hoptrup, så det blev HTF.  
Tanya er uddannet biolog og arbejder på Syddansk Universitet/Odense Universitets Hospital 
med stamcelleforskning og jeg er uddannet ingeniør og arbejder i Rambøll med design til 
offshore vindmølleparker og tidligere har jeg arbejdet en del med programmering og vi begge 
har rodet med hjemmesider til diverse formål.  
 
Har du forslag og ønsker? 
 
Har du specifikke ønsker til hvad der skal med på hjemmesiden så modtager vi det (helst i 
elektronisk format) på jorgen@hvenekaer.dk. Arbejdet kan følges på www.hvenekaer.dk/OK-
HTF/. 
 
Tanya & Jørgen 
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Salg af HTF’s klub-løbetøj 

 
Løbetøj i klubbens farver (bukserne med dobbelt front) 

 
Prisen er kr. 220,- for bukser og kr.220,- for overdelstrøjen. 

 
Tøjet kan bestilles og købes hos Eva i kiosken 

 
Desuden har Eva også brikker og kompas (se pris under ”træningsløb”) 



 13

 
 
En pokal kom forbi! 
  
Tina Haarup arbejder nu i Stavanger, i Norge, og kan således ikke i år forsvare 
vandrepokalen ved De Danske mesterskaber i orienterings-biathlon, som foregår lørdag den 
29 april i Finderup. 
  
Men interessant, at læse hvilke navne, som står på pokalen: Tina vandt den første gang i 
1998, En anden HTFer Krista Jacobsen vandt den i 1999 og så igen Tina i år 2000 og 2001, 
hvorefter det var Mette fra Ålborg i 2002, Nina Hoffman fra Kolding i 2003 og 2004 og så igen 
vores Tina Hårup i 2005! 
  
Jønne 
 
Forsvarets Mesterskaber i O-løb og kombinationen Punktorientering, o-løb og 
håndgranatkast.  
 
Alle med tilknytning til forsvaret kan deltage dvs. ansatte, tidligere ansatte og medlemmer af 
hjemmeværnet. Det foregår i Gråsten d. 8. juni. Det er, hvad jeg ved for nuværende. 
Kontaktperson på flyvestationen er Lars Thestrup, men man er også velkommen til at 
kontakte Jens Jørgen Andersen på 74590900 lokal 4322 eller 4320. 
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Indtryk fra påsken 
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F    
 
 

  TERMINSLISTE  

Dato  Type  Kl. Sted Arrangør Bemærkn. 
 
      

Maj: 
Søn.07. Gudenådysten  Silkeborg Nordskov Århus 1900  
Tors18. Hædring 

Haderslev  
16.45  Haderslev 

kommune 
 

13.- 14. KUM  Midtjylland Karup/Skive  
Lør. 20. SM indv. 13.30 Vesterskoven HTF  
Tors25. Grænsedyst + 2. 

afd. af HTF klubm 
10.00 Aabenraa Nørreskov AaIG  

      
Juni: 

Søn 04. Café-Noir stafet  Marielund Kolding OK  
Tor. 08. Havbundsløbet 17.00 Vester Vedsted/Manø Ribe TRIM  
Søn 11. Vejle stafet  Munkebjerg SNAB  
Søn 18. SM-stafet 10.00 Rønshoved Sønderborg  
Uge 26. U1sommerlejr  Lessebo Sydkredsen  
Uge 26. Junior sommerlejr  Åhus, Sverige Sydkredsen  
Uge 27. U2 sommerlejr  Eksjö, Sverige Sydkredsen  

 
Juli: 

08.-09.  Vikingedysten 30 
års jubilæum 

 Stensbæk + Jels 
skovene 

HTF  

Søn 30. WOC – 6 dages  Midtjylland WOC-arr.  
 

August: 
Tirs 01. WOC – 4 dages  Midtjylland WOC-arr.  
Søn 13. 1. divisionsmatch 10.00 Bommerlund AaIG  
Lør. 19. JM-stafet 10.00 Hjermind   
Søn 20. JM-lang 10.00 Houlbjerg/Toholt  

 
  

      
SM=Sønderjysk Mesterskab 
KM=Sydkredsens Mesterskab 
JM= Jysk/fynsk Mesterskab 
DM=Dansk Mesterskab 
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Træningsløb 
 

Ons 03/05 18:30 Tørning Mølle P ved møllen HTF  
Ons 03/05 18:30 Als Nørreskov Meldvedhus SOK  
Ons 10/05 18:30 Aab. Nørreskov P bag Folkehjem AAIG  
Ons 17/05 18:30 Als Nørreskov Østerholm SOK  
Ons 17/05 18:30 Revsø Indkørsel Revsøgård HTF  
Lør 20/05 13:30 Haderslev Versterskov SM-individuelt HTF Tilm. 10/05
Tor 25/05 10:00 Aabenraa Nord D-løb, Grænsedyst AAIG Tilm. 15/05
Ons 31/05 18:30 Frøslev Syd P-Pluskærvej AAIG  
Ons 31/05 18:30 Lindet skærm på Arnum-Arrildvej HTF  
Ons 07/06 18:30 Gråsten Ringriderpladsen SOK  
Ons 07/06 18:30 Vesterskoven P-Thomashus HTF  
Ons 14/06 18:30 Årup Skov P-Årup Skovvej AAIG  
Søn 18/06 10:00 Rønshoved SM-Stafet SOK Tilm. 08/06
Ons 21/06 18:30 Als Nørreskov Nygård Strand SOK  
Ons 21/06 18:30 Stensbæk P-midt i skoven HTF  
Ons 28/06 18:30 Stursbøl Røde Led HTF  
Ons 05/07 18:30 Jørgensgård skærm på vej gennem skov AAIG  
Ons 12/07 18:30 Rønshoved P-Fjordvejen SOK  
Ons 12/07 18:30 Pamhule P-Christiansdal HTF  
Ons 19/07 18:30 Frøslev Nord nord for lejren AAIG  
Ons 19/07 18:30 Vojens Fritidscenter skærm på Billundvej HTF  
Ons 26/07 18:30 Kathrinelund P-midt i skoven SOK  
Ons 26/07 18:30 Rømø Nørreland P-plads Lakolkvej HTF  

 
Er du i tvivl om startstedet, så kan du gå ind på www.okhtf.dk og se en del af startstederne 
under træningsløb. Endvidere er der fremstillet et lidt ældre oversigtskort, som kan fås ved 
henvendelse til TRU-formanden Jens Andersen på tlf. 74540716. AAIG har et tilsvarende 
oversigtskort over deres skove – ring til Jon Mathiesen på tlf. 74694576. 
 
Kortpris: Gratis for HTF’s medlemmer. For ikke medlemmer er prisen 10 kr. for alle kort. Men 
kort fra før orkanen i 1999, er gratis så længe lager haves.  
 
Posterne bliver inddraget 2 timer efter første start. Banelæggermappe er i træningskuffert. 
 
Brikker og kompas: 
Alle HTF’s træningsløb er brikkeløb. Det er frivilligt om man vil deltage i dette. I kiosken ved 
træningsløbene sælger og lejer Eva Christensen både brikker og kompas ud. 
Brikker kan lejes for 5 kr, men man må gerne bruge sin egen. Nye brikker kan købes 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 købe et kompas, koster det 120 kr. 
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JULEKONKURRENCEN 
Af Inge Grarup 

 
Da der kun var indsendt 1 stk. rigtig svar, så blev indsendelsesfristen forlænget til 
Generalforsamlingen.  
Denne gang fik jeg så 8 stk. rigtige svar. Tak til Guri, som sendte en mail rundt. 
 
Her kommer så navnet på den eneste, som indsendte til den rettidige dato. 
 
Søren Bertelsen, som automatisk fik en flaske HTF-rødvin. 
 
Ved forlængelsesfristen blev følgende udtrukket på Generalforsamling af 
Finn Jørgensen og Peter Sebelius. 
 
Jørgen Thingvad 
Jens Andersen 
Peter Sebelius 
 
Tillykke til alle fire, som jo vandt en flaske HTF-rødvin. 
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Hurra for skippers kone, da vi så Amerika !! 
 
Et sted derude på de store verdens have sejler 2 HTF´ere rundt i deres 
lille skib. Det er Inger Marie og Per. De er på jordomrejse i deres lille 
skib "Malte II". De påbegyndte deres afsejling fra Thyborøn 19 juli 2004. 
Her kommer et lille udpluk fra deres spændende og dramatiske oplevelser, 
hvor de krydser Atlanterhavet. 
 
 
Kære Allesammen. 
 
Om morgenen 30. januar 06 anduvede vi English Harbour på den smukke Caribiske ø, 
Antigua. Oceanet var besejret. We did it !! Den lange atlanterhavstur startede 23. december 
fra den dejlige ø La Gomera i den kanariske ø-gruppe. Vi havde valgt at gøre turen via Kap 
Verde, fordi atlanterhavsturen herved brydes op i to etaper og fordi et besøg på Kap Verde 
gav os mulighed for at opleve et område af verden, hvor meget få 
turister kommer forbi. Der er osse større chancer for at fange den rigtige passatvind jo 
længere mod syd, man starter ud. Sejladsmæssigt blev turen lidt længere - ca. 2950 NM 
(sømil) mod ca. 2700 NM -, men hvad betyder et par hundrede NM i denne sammenhæng. 
Efter et check af vejrudsigten så langt frem, som vi kunne se, afsejlede vi endelig 23. 
december 1600 fra San Sebastian, for at begynde den store sejltur over Atlanten via Kap 
Verde.  
GPS sagde 798 NM til første mål: Byen Mindelo på øen São Vicente i Kap Verde 
ø-gruppen, der ligger ca. ud for Dakar i Vestafrika. Vi havde ingen gaster med, så vi 
besluttede os for det tidligere afprøvede 4 timers vagtsystem. 
 
De første dage var vinden svag til let, vejret herligt med masser af sol om dagen og en 
fantastisk stjernehimmel om natten, idet dog den kære måne var i aftagende. På denne årstid 
har vi groft sagt 12 timers lys og 12 timers mørke. Ulempen ved den svage vind, var den 
megen motorsejlads, hvor Jern-Henrik de første 3 døgn knoklede i 60 timer. Fordelen var det 
herlige vejr, der tillod badestop (lidt bange for hajer !), læsning, musik, 
solbadning, ordentlig kaffe - og madlavning, samt regelmæssig og nogenlunde rigelig søvn i 
vores "søkøje" i forkahytten. Efterfølgende linier er skriblet ned af admiralinden på en 
nattevagt: " Overtog vagten efter Per 0200, 26. december og troede, at det var ild, der spyede 
ud af udstødningen, så meget lyste morilden bagud. Glimter som 1000 stjerner i vandet 
omkring os. Tiden går med en del stjernekiggeri, tankeflugt, lidt læsning, lidt sudoku-løsning 
og et lille nap i de 12 min. æggeuret er indstillet på, samt 
selvfølgelig udkig. Tankerne flyver. Mange situationer bliver vendt på ny, måske med nye 
konklusioner. Fremtiden bliver der kigget på med forestillinger om mangt og meget. Ord bliver 
hentet frem, som man gerne vil huske at fortælle til dem man holder af.  
 
Hilsner fra venner værdsættes meget. Vigtigt, at vi holder god forbindelse til familien og vore 
gode venner" . Dagen før afsejlingen fejrede vi Juleaften med en lækker "Peking 
duck" på byens kinesiske restaurant, hvor vi osse udvekslede julegaver og havde en fin aften. 
Selve Juleaften fejredes på søen med skippers særlige kødsovs med spaghetti efterfulgt af 
budding til dessert og skyllet ned med et enkelt glas god rødvin, mens tankerne gik hjem til en 
normal dansk Jul. 



 20

 
Vore døtre Eva og Anne, 
og Per Højgård-Jensen (og 
Elisabeth) ringede over 
SATCOM. Dejligt. 2. 
Juledag lavede Inger Marie 
risengrød med smørklat og 
kanel, hvilket smagte 
fantastisk. Vores 
altovervejende ønske var 
nu mere vind. Og det fik vi 
!!! Vejrudsigten, som vi 
undervejs henter ned fra 
den amerikanske kystvagt 
via vores SATCOM og 
laptop, var perfekt: Ca. 8-
10 m/s. fra N-øst. 
Retningen passede, men 
vindstyrken var sat noget 
lavt. Fra mandag aften (26. 

december) til vi nåede Mindelo lørdag middag (31. december) var vi det meste af tiden i hård 
kuling, i gennemsnit 15 m/s, men med mange 
stød op til 20 m/s. Natten mellem mandag og tirsdag endvidere med tordenvejr og 
voldsom regn. En følge heraf var bølger så store som huse (og for en gangs skyld overdriver 
skipper ikke) og ikke altid i den retning vi sejlede, hvilket betød voldsomme rulninger og i fire 
tilfælde søer, der brækkede ind over båden med bordfyldning af cockpittet til følge. Heldigvis 
har vi et fint selvlænsende cockpit. I mange tilfælde skyllede småsøer ind over os og båden, 
når en særlig ondskabsfuld lille bølgedjævel tog os bagfra. Alt var selvfølgelig syltet ind i 
saltvand og vi havde begge regntøjet på i hele perioden. Under disse forhold bliver alt 
besværligt, idet du hele tiden skal være fastspændt med sele og hele tiden holde fast i noget 
med mindst én hånd. Normale rutiner som tøjskift, madlavning, logbogsføring, toiletbesøg og 
sejltrimning bliver en stor udfordring. Sovemønsteret ødelægges, idet du kastes rundt på 
køjen, ligesom vi om natten ikke brød os om at være alene i cockpittet, hvorfor vi begge sad 
og hang og kun fik en kort lur en gang imellem. Læsning var umuligt, da den konstante køren 
i maven ellers med det samme ville udvikle søsyge, og det er ikke sjovt at være rigtig søsyg 
og 
vide, at alt nu hviler på den anden. De mange døgn i træk gør, at du bliver meget træt, dels 
pga. anspændelsen og frygt for, hvad den næste bølge kan finde på, og dels fordi alle 
muskler er spændte for at modarbejde de voldsomme bevægelser. Det gode var, at vinden 
kom agten for tværs, så vi nærmest surfede hen over kæmpebølgerne. "Malte II" bjergede sig 
fint gennem søerne, og vi har stadig mere tillid til skibet. Kun enkelte gange måtte vi 
håndstyre. Ellers klarede vores Aries vindror styringen fint, idet dog 
vandroret løsnede sig nogle gange. Det må vi have set på. Sejlføringen vekslede fra meget 
lille genua (servietstørrelse) det meste af tiden til 1/2 genua udspilet med stage over storen 
med to reb plus kombinationer heraf. 
 
Maden undervejs blev opvarmet dåsemad, som Inger Marie ekvilibristisk tilberedte. Skipper 
skulle ikke nyde noget af madlavning under dæk på de vilkår. I hele perioden var vi alene på 
vandet. Vi så ikke et skib i 7 døgn. 

TOP 10 over point tildelt ved HTF træningsløb 2006 

Indtil d.26/4/2006 

 Jens Jørn Andersen OK-HTF 11
 Peter Sebelius OK-HTF 11
 Michael Christensen IFS 11
 Christian Schrøder OK-HTF 11

5 Maria Christensen OK-HTF 10
 Søren Bertelsen OK-HTF 10

7 Henry S. Jacobsen OK-HTF 9
8 Søren Dall OK-HTF 8
 Jørgen Thingvad OK-HTF 8
 Haagen E. Larsen OK-HTF 8
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Hvis ikke et fly et par gange ku ses på himlen, kunne vi have befundet os i en anden verden. 
Lørdag morgen (31. december) fandt vi fem flyvefisk på dækket. De burde have været direkte 
på panden, men ingen af os følte for fisk lige på det tidspunkt.  
 
Lørdag middag anduvede vi Mindelo på øen Sâo Vicente og fik en fin pontonplads godt 
hjulpet ind af havnekaptajnen Tuga, der er sort som natten. Vi var trætte, men stolte over at 
have gennemført vores hidtil længste sejlads og synes, at både vi og båden klarede det godt. 
Skipper er stolt af Inger Marie, der er en rigtig gæv sejlerpige med hår på b........  
 
Nytårsaften fejrede vi med et koldt bad i den primitive "Club Nautico" (pris 1 euro), og 
traditionelt skulle vi jo så ringe til familien og ønske godt nytår. Tidligere på dagen havde 
vores datter Merethe, Anders Sørensen (og Annelise) samt Svend Vogt (og Hanne) ringet 
over SATCOM og ønsket os godt nytår. Det varmede meget. Vores mobilos virker ikke 
hernede, og netop i den situation valgte vores SATCOM at strejke. Oppe i byen fandt vi en IT-
cafè, og herfra lykkedes det, efter lang tid i køen, at få ringet 
til familien. Desværre smuttede Dronningens tale 1800, idet vi overså, at Kap Verde tid er to 
timer efter Danmark. Vi fik en fin nytårsmiddag i Club Nautico. Tilbage på båden så vi - 
efterhånden noget rødøjede af træthed - Søs og Kirsten i "Med på en kigger", idet vi 
desværre ikke har en DVD-kopi af 90-års føs'da'en. Midnat (dansk tid) ønskede vi hinanden 
godt nytår i den champagne, vi ellers skulle ha' gemt til passage af ækvator, og sang "Vær 
velkommen Herrens år". Herefter forestod et rigtigt luxusøjeblik: For 
første gang i 8 døgn at lægge sig i rent sengetøj sammen i dobbeltagterkøjen for at 
sove så længe, vi havde lyst til.  
 
Kap Verde består af 10 større øer og er en fattig, selvstændig, demokratisk stat løsrevet fra 
Portugal og Guinea-Bissau i 1975. Befolkningen, ialt 420.000, er overvejende sorte. Meget 
gæstfrie, venlige og tydeligt stolte over at være et demokrati. Musik - og vi mener 
ikke discostøj - er en vigtig del af livet, og mange går rundt og nynner, og enkelte synger højt. 
Tempoet er mere end afslappet, og alle synes at have masser af tid. Kvinderne er yndefulde, 

nynner meget 
og bevæger 
sig med 
småsvingende 
hofter, som til 
musik. Der er 
rigtig mange 
negerpiger 
med store 
bryster, hvilket 
skipper ikke 
synes at have 
noget imod. Vi 
opholdt os på 
Kap Verde 
indtil 11. 
januar. Efter 
nogle dage 
ved ponton 
flyttede vi ud 
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til en vindomsust, men O.K. ankerplads. Herfra fortsatte vi klargøringen og legede 
sideløbende turister på øen. Heldigvis havde vi jo tid nok, og der er et farverigt folkeliv og 
dejligt klima. En dag hyrede vi en taxa og kørte en tur rundt på øen. Vi oplevede øen som 
meget gold klippejord med enkelte små husmandssteder bestående af et lille skur og en lille 
køkkenhave midt i det ørkenlignende landskab. Virkede utroligt fattigt. Gad vide, hvad de 
lever af ?  
 
Oppe fra toppen af det højeste bjerg, Monte Verde på 750 meter, var der en fantastisk udsigt 
ned over Mindelo og med gode wievs til nogle af naboøerne. Indkøb var en rodet affære, og 
vi fandt aldrig et egentligt supermarked, ligesom slagtere var en mangelvare. I stedet var der 
en masse farverige småmarkeder og gadesalg især af fisk og grøntsager. Da plasticposer 
åbenbart regnes for guld på stedet, fik man alle varerne blandet sammen i en tynd pose, der 
aldrig holdt hele vejen hjem. Men alle smilede, var glade og vi så ingen egentlig 
underernærede. En aften vi sad i cockpittet og nød en 
moon-raiser kom en lidt ældre dinghy-dreng roende forbi i en synkefærdig lille træbåd. Han 
bad mindeligt om 100 CVE (ca. 7 kr.), da han angiveligt ikke havde fået mad i nogle dage. 
Skipper forbarmede sig, selvom vi af princip aldrig giver til tiggere. Herefter roede han dagligt 
forbi og takkede os med et stort glad smil, fordi vi den aften havde skaffet ham et måltid.  
 
Vores dinghy 
(gummibåd) var 
efterhånden 
noget 
aldersstegen med 
tydelige 
alderdomstegn 
og godt træt af 
livet, hvorfor 
skipper egentlig 
ikke havde lyst til 
at se på den hele 
vejen over 
atlanten. Efter 
nogle dages 
prutten, hvor skipper mentalt havde sat en bundgrænse på 100 euro (ellers ville han forære 
den væk til en af de fattige dinghy-drenge) købte Tuga båden kontant for, ja, 100 euro, med 
den klausul, at vi kunne bruge 
resterne indtil afsejling, og at Tuga skulle gi en øl i baren i CN, hvilket han da osse gjorde. 
Mandag 9. januar, da vi kom ud til båden efter en tur i byen, så vi til vores glæde, at 
"NAJADEN" af Rønne med Susanne og Anders, datteren Tina, samt gasteparret Mette og 
Jørgen havde plumpet ankeret i lige ved siden af os. Stor gensynsglæde.  
Tirsdag morgen fik Per et grimt knæk i ryggen, da han skulle skifte en gasflaske. Til alt held er 
Jørgen fysioterapeut og han tog sig kærligt af Per´s stakkels ryg, der i løbet af 
kun 5 dage igen var O.K. Afrejsedagen var nu sat til dagen efter, onsdag 11. januar. Aftenen 
før holdt vi Irish Coffee party på "MALTE II" med alle fra "NAJADEN", så vi var ialt 7 
mennesker, der ved fælles hjælp fik udryddet alle slatterne i skippers barskab, hvilket, udover 
at sænke vandlinien, blev en rigtig hyggelig aften i den lune tropenat. Mette fik lov til at ryge, 
og da hun smed resten af cigaretten overbord, fik hun pludselig meget travlt. 
Vi har aldrig set nogen komme så hurtigt op og ud over rælingen. 

 
Velkommen til nye medlemmer!!! 

 
 

Hanne Hyldelund 
Palle M. Pedersen 

 
 

OK-HTF, Haderslev håber, at I får glæde af vores dejlige sport i 
naturen! 
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Forklaring: 
Skoddet var landet i 
vores dinghy, som 
jo på dette tidspunkt 
ejedes af Tuga. 
Ingen skade sket. 
 
11. januar var 
endelig dagen, hvor 
vi havde besluttet at 
give os i kast med 
det store 
Atlanterhav og 
udsejle de 2114 NM 
(ca. 3915 km) til øen 
Antigua i Caribien. I 
dagene op til 
kredsede tankerne 
meget om den lange 
tur stipuleret til ca. 
21 dage. Spænding, 
forventning, frygt 
(hvad kan der ske ? 
undgår vi skader på besætning og båd ? kan vi klare det kun os to ?). 
Mentalt var vi klar til udfordringen. Vi glædede os osse til at prøve den højt berømmede 
passatsejlads, der beskrives som: * Problemløs sejlads, hvor passaten med 5-10 m/sek 
skubber båden roligt frem for udspilede forsejl, og hvor der kan gå flere døgn uden behov for 
trimning af sejlføring. * Tørt og varmt vejr med daglige svømmeture og nattevagter i korte 
bukser og bare tæer. * Tid til fordybelse, læsning og god musik. * Daglige fiskefangster. * 
Tilberedning af lækre retter og bagning af brød mv. * Smukke solop- og nedgange og nætter, 
hvor 100.000 stjerner blinker ned til nattevagten. 
Men hvordan var så virkeligheden ? Ja vi oplevede kun disse idealforhold i samlet to døgn. 
Resten af tiden var forholdene en skuffelse. Langt mere omskiftelig end vi nogensinde havde 
forestillet os. 19 døgn uden landkending og uden at støde på mere end tre skibe er dog en 
stor oplevelse. Lad det være sagt helt klart: Der er meget langt over Atlanterhavet. Havets 
uendelighed rykker meget ved ens opfattelse af størrelse og afstande.  
Verden er stor. Miljøproblemer og alt det andet snavs vi præges af som bymennesker, 
virker kun som en lille krusning på den samlede jords overflade, når man kun har set vand, 
vand og atter vand - krystalklart og blåt - igennem 19 døgn. Den berømmede velsignelse ved 
mange ugers sejlads i træk gik aldrig op for os. Vi er enige om, at 4-5 dages sejlads i træk er 
alt rigeligt. Herefter vil vi gerne igen se - og stå på - land. I samlet 17 døgn havde vi følgende 
negative oplevelser: * Store brækkende bølger med overskyldninger af cockpit til følge, samt 
for hård vind ofte mellem 15 og 20 m/sek. * 
Alting meget besværligt pga. konstante ryk og rulninger af båden. Skipper lavede en tidlig 
morgen lidt statistik: I gennemsnit rullede vi 26 gange pr. minut (13 gange til hver side). Det 
giver ialt på turen 711.360 rulninger på 19 døgn. Det er mange, når hver rulning kræver en 
tredje hånd til at holde fast med. Resultater har osse været adskillige flotte blå/røde/lilla 
mærker og et let bøjet ribben på admiralinden. * Påklædningen har alle nætter været regntøj 
og støvler. * Vi så ikke en eneste klar solop- eller nedgang. 

 
Åben tirsdag formiddag, onsdag formiddag, torsdag, fredag & 
lørdag 
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Vejret var som ofte overskyet med jævnlige regnbyger. Det var dog ikke koldt. * Vi var kun 
ude at bade en enkelt gang. Ellers var vejret så voldsomt, at badet skete i cockpit ved hjælp 
af en pøs og en stænkflaske med ferskvand. * Det var ikke muligt at tilberede kulinariske 
retter. Vi spiste begge af den samme gryde (dåsemad) holdt fast af en af os. Dog lykkedes 
det Inger Marie at bage rugbrød, hvilket smagte fantastisk *  
 
I mange dage var læsning ikke muligt pga. søsygetendenser. Heldigvis blev ingen af os rigtig 
søsyg. * Alting vådt og umuligt at tørre pga. salt alle steder. * Problemer med brugerkoden 
(billig pris) til vores Iridium telefon. Polaris forelagt problemet, men de  løste det aldrig og 
ringede ikke tilbage som lovet. Det synes vi er en meget ringe kundebetjening set i lyset af 
vores position midt på oceanet. Vi havde dog osse gode positive oplevelser: * Vores Aries 
vindror styrede sikkert og præcist under hele turen og bedre end vi selv ku ha gjort det. * 
Vores vindmølle producerede utrætteligt - sammen med solcellerne - strøm, så vi kun en 
enkelt gang havde behov for at starte motoren for at supplere. * Vi hentede gode vejrudsigter 
ned pr. E-mail fra US coastguards. * Vi havde mange gode og lange samtaler om alt og 
ingenting. Tid til eftertanke og snak om fremtiden * Vi sang hver dag 5 sange fra 
højskolesangbogen. * Vores vagtsystem 
fungerede godt, og de fleste nætter sov vi fornuftigt. Frygten for manglen på søvn var 
ubegrundet. * Grøntsager holdt sig friske forbavsende længe, men brødet blev tørt og 
muggent. * Vi havde ingen vandproblemer (men det var jo heller ikke så varmt). * Alene to 
besejrede vi atlanten i en lille bitte sejlbåd. * Vi oplevede fantastiske stjernenætter. 
Supplerende husker vi følgende enkeltoplevelser: * Vi fangede ingen fisk, selvom vi skulle 
have det rigtige udstyr. Tvært om slugte et eller andet en dag (Den store hvide haj ?) hele 
forfanget med kroge og de andre smarte ting. Dog havde vi flyvefisk på dækket hver morgen * 

Inger Marie var generelt uvenner med Kong Neptun. En 
dag smed IM nogle tørre småkager ud til hans Majestæt. 
Per bemærkede, at det var han nok ikke helt tilfreds med. 
Sekundet efter fik vi flere tons vand ind i cockpittet. En 
anden dag havde vi netop taget bad i cockpittet, da IM 
bemærkede, at det var dejligt at blive fersket. Straks 
iværksatte Kongen en ekstra solid 3. skyldning med 
masser af saltvand.  
 
En nat, kun 10 min. før Per skulle overtage vagten, 
ønskede Kong Neptun IM en god søvn ved for første gang 
i et døgn at vælte nogle tons saltvand ind i cockpittet og 
ned over IM. Per så en nat en fantastisk lysstærk 
meteornedgang (eller et rumskib ? eller ?), der oplyste 
natten til klar dag og gik ned i hvide og orange stjerner. 
(Skete 25. januar kl. 0245 dansk tid) et sted sydøst for 
Florida. * IM havde en morgen netop lavet havregryn 
med mælk, da hans højhed Kongen væltede skibet, 
hvorved skålens indhold blev spredt over såvel vægge 
som loft i kahytten. Sjældent har skipper hørt en pæn 
dame fra vestjylland bande så stygt og længe. *  
 
Vi havde dejlige, varmende opkald over SATCOM fra 

famile og venner. * Sejlføringen var det meste af tiden et lille spilet forsejl, enkelte perioder 
suppleret med storsejl halet ned til 2. reb. Vi turde ikke belaste riggen med to udspilede forsejl 
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i den stærke vind. * Vi anvendte et plottekort (ternet stykke papir), da det ikke giver mening 
med et søkort over Atlanten. *  
 
Overfarten kan anbefales som slankekur. Vi skal nu på opfedning. * 21. januar kl. 0610 
passerede vi midtvejs, hvilket fejredes med en porsesnaps til IM og en øl til Per (første 
alkohol i 10 døgn). Fantastisk at være bundet fast til Antigua Slipway om formiddagen 30. 
januar efter 19 døgn og 2 timers sejlads. Fra 12. januar til 27. januar sejlede vi for sejl uden 
start af motoren. Samlet sejlede vi 52 timer for motor og 406 timer for sejl. Nu 
skal vi have genoprettet kampkraften og få "MALTE II" op på lakridserne igen. Skibet har fået 
nogle solide tæv undervejs og skal nu repareres. De vigtigste skader er: Knækket scepter og 
ødelagt windbreaker efter stor brækkende bølge (kræver en større svejsning, som er aftalt til i 
morgen). Reparation af begge sejl, samt zip-packen, solsejl og windbreaker. Reparation af 
skøder og reb efter slidskader. Fjernelse af rust adskillige steder og efterfølgende maling. 
Herudover skal vi have købt en ny dinghy 
for igen at kunne ligge for svaj. Vi har det begge godt, og vi er stolte over at have gennemført 
turen over oceanet. Nu skal vi til at slappe af og holde ferie. (undskyld til dem der er 
arbejdsramt tillige med den danske fimbulvinter). Vi bliver nok her i de eksotiske omgivelser 
på Antigua et par uger indtil vi - og især "MALTE II" - er helt klar igen. Antigua – og specielt 
Lord Nelson´s gamle flådebase English Harbour (hvor vi er nu) er et sandt sejlermekka. Ellers 
vil vi de næste måneder opleve det caribiske paradis med ideelt vejr, turkisblåt vand, 
smagning af de forskellige slags rom, bounty-land strande med svajende palmer, steelbands, 
dykning på smukke rev, ankring i idylliske bugter. Planen er først at sejle mod nordvest via St. 
Martin til de gamle danske vestindiske øer St. Thomas, St. John og St. Croix for at opleve 
historien med det danske slaveri. Herfra igen mod syd via Guadelope, Dominica, Martinique, 
St. Lucia, St. Vincent, Grenada og Tobago sluttende på Trinidad sidst i april. Ca. 1. maj vil vi 
have "MALTE II" på land et hurricanesikkert sted på Trinidad for at besøge Irland og Danmark 
i perioden 1. maj til engang i august, så vi får god tid til samvær med især børnebørn, men 
osse øvrig familie og gode venner. Tidsforskellen til Danmark er 5 timer. Det betyder, at hvis I 
ringer til os kl. 0900, vækker I os kl. 0400 om natten. Mobilos og E-mails forholdene er 
forskellige fra Ø til Ø, så venligst hav tålmodighed med besvarelser fra os. Vi glæder os til at 
høre fra Jer og skal nok svare alle. Pas på Jer selv in there og vær gode ved Jer selv og 
hinanden. 
 
Mange hilsner fra Inger Marie og Per. 
 

 
 
 

Nu er det ved at være tid til at tilmelde sig til ”HAVBUNDSLØBET”,  som løbes fra 
Mandø til Vester Vedsted, på havbunden. 
Det er torsdag den 8/6-2006. 
Tilmelding online på www.ribetrim.dk senest den 22. maj. 
  
Efter løbet vil Ingelise og Arne gerne lægge hus til hyggeligt sammenskuds spisning. 
Vi vil gerne høre fra dem der har lyst til at deltage i dette, så vi kan aftale hvad hver især 
tager med. 



 26

Påsken… 
 
Se reportage i vores forbundsblad, som måske er ude hos jer inden dette nummer af 
klubbladet. Men se også billeder i dette nummer af bladet. Desuden bliver der lagt billeder ud 
på den nye hjemmeside. 
 
Formanden har flg. takkeord: 
 
På klubbens vegne vil jeg sige TAK til ALLE  officials, hvadenten i kun har haft mulighed for, 
at hjælpe en enkelt  dag eller alle 3-4 dage, påskeløbet var på sit højeste gear. 
 
Det er jo, som altid ved et sådant orienterings  arrangement nogle "nøgle-personer", som har 
ydet en større indsats, end andre,  men jeg føler, at vi kom godt i mål med "Påskeløbene 
2006" sammen. Som en  kendt løber og "Yder" i Tisvilde sagde på et tidspunkt, at vi skulle 
ikke være i tvivl om: at Tisvilde var landets bedste orienteringsklub, at udøve sporten i, men 
HTF skulle vide, at vi var "landets bedste til, at arrangere"! Det synes jeg nok var lidt store 
ord, men han må jo have følt  dette! 
 
Der var en rigtig god stemning iblandt officials  indbyrdes og især den fælles spisning og 
indkvartering i Spejder-hytten  fornemmede jeg den gode indbyrdes stemning iblandt 
HTFerne. 
 
Der var naturligvis ting vi kunne have gjort bedre,  set i "bakspejlet", men jeg tror ikke ret 
mange af vores gæster opdagede  dette. 
 
Nogle funktionsledere var mere presset end andre og  måske burde vi have holdt et 
koordinerende funktionsleder-møde, hvor vi kunne  have kommunikeret "huskelisterne" lidt 
bedre ud til de ansvarlige, men alt i alt kan vi være "Påskeløbene 2006" bekendt! 
 
Jeg har kun positive tilbagemeldinger fra den  ansvarlige fra Lindet statsskovdistrikt, som 
sagde: At det var imponerende  med så mange mennesker ikke gav større problemer. Det 
eneste han havde bem. til  var, en løber med en hund, som IKKE var i snor! 
 
I kan se mere på vores "Hjemmeside", hvor Peter  Berg også har lagt mange billeder på fra 
de 3 etaper på RØMØ. 
 
Hvis i skal have kilometer-godtgørelse vedhæfter  Guri en fil til dette, som i kan sende til mig, 
hvorefter jeg attesterer dette,  således vore revisorer kan se dette godkendt og husk, at 
opgive bank-konto reg.  nr. , således det letter vores "nøgleperson" Guri i sit arbejde, med 
overførsel af pengene til jer! 
 
TAK til jer alle, som har ydet en stor  indsats for jeres klub HTF! 



 27

Flere Billeder fra 
påsken 
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STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS! 
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