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Formand 
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4082 3503 

Jfa@adr.dk 
 

Næst-formand Guri Alm 
Rugmarken 40, 6230  Rødekro  

7469 4663 
6169 4663 

Sogma@roedekro.dk 
 

Kasserer Ingelise Baden, Lyngtoft 6,  
6760 Ribe 

7544 5222 ingelise.baden@mail.tele.dk 
Bankkonto: reg.nr.4671, 
Konto 4671500490. 

UDVALG:  
Ungdomsformand Jette Honoré Jensen 

Kærsmindevej 2, Marstrup,  
6100 Haderslev 

7457 5094 jettehonore@jensen.tdcadsl.dk
 

Træningsformand Jens Jørgen Andersen 
Dyssebakken 8, 6500 Vojens 

7454 0716 
 

Jband@webspeed.dk 
 

Træner Jens Peder Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup, 6100 
Had. 

7457 5094 jenspeder@jensen.tdcadsl.dk 
 

Kommunikation 
 

Søren Kjær 
Rosenvænget 33, 6100 Haderslev 

7453 2749 
 

soren.kjaer@mail.dk 
 

Andet / andre funktioner 
Annoncer Ove B.Therkildsen 

Fjordagerring 66, 6100 Haderslev 
7453 3467 Ovebrixtherkildsen@yahoo.dk 

Materielmester Vagn Hansen 
Hjejlevej 3, 6500 Vojens 

7459 0636 
4017 1434 

Vagn.annelise@webspeed.dk 

Tilmelding: løb Guri Alm (se næstformand)  Gma@roedekro.dk  
 
Klubhjemmeside http://www.okhtf.dk  

Jørgen Hvenekær og Tanya Prokorova
E-mail : webmaster@okhtf.dk  

DOF’s 
hjemmeside 

http://www.dk.orienteering.org/ E-mail : dof@do-f.dk  

 
Forsidebilledet er af Jens Peder og Louis. Det blev taget til Café Noir-stafetten i 
foråret. Det billede er der måske ikke så meget orientering over, kan man indvende. 
Men der skal ikke megen god vilje til før billedet kan ses symbolsk: I HTF står op til 
flere nye generationer klar til at tage over når det bliver nødvendigt. Og så er der i 
øvrigt ingen der tager sig mere af ungdommen i klubben end Jens Peder og Jette – 
se Ungdomsudvalgets beretning.  
Og så ser de jo pæne ud, Jens Peder og Louis. Jeg udtrykte en gang min 
imponerede undren over hvordan hun og Jens Peder havde avlet sådan et nydeligt 
barn, og så sagde Jette: ”Sådan så Daniel også ud da han var i den alder!!” 
Så det er ganske vist – klubben har stadig masser af fremtid i sig! 
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 Formandsord vinter 2006! 
 
 
Ja, som I kan se og opleve, er overskriften meget 
misvisende med denne milde vinter! 
 
HTF´s Generalforsamling: Denne bliver holdt det 
sædvanlige sted under de vanlige former på Tørning Mølle, hvor vi starter kl. 1200 
med at hylde mestrene inden vi får lidt til ganen og vil formentlig være klar til selve 
generalforsamlingen, som starter kl. 1300. Vi vil have tilmelding til den første time af 
hensyn til maden, men ikke til Generalforsamlingen kl. 1300. 
Følgende er på valg: Ingelise Baden, Guri Alm og Jens Andersen og de har alle 3 
lovet at fortsætte, så det er næsten uforpligtende, at møde op på Tørning Mølle.   
Kom og deltag i debatten, eller giv os gode råd om vores fælles fremtid i HTF! 
Tilmeld dig og vær´ med til, at fejre mestrene , samt det bedste år for HTF nogensinde, 
og få en hyggelig eftermiddag sammen med HTFerne! 
 
Juleløbet 2006 på Tørning Mølle: Traditionen tro afholdt vi juleløb på Tørning Mølle 
og selv om det var godt vejr, følte vi nok HTFerne svigtede arrangørerne af dette løb. 
Steffen Alm og Peter Rene Sebelius havde lagt mange fantasifulde kræfter i fiduserne 
med poster ude i vandet, hvortil der skulle anvendes robåd og redningsvest, samt 
skydning med luftgeværer. Og julemanden huserede – tak for indsatsen! 
Vinder blev søskendeparret Maja og Lasse Alm og mit hold kom ind på 2. pladsen, 
hvor jeg havde min svigersøn Flemming Jessen med, samt den unge generation af 
Ørnsholt-familien Johanne Ørnsholt. Søren Kjær sørgede for æbleskiver og gløgg til 
de voksne, og vores kasserer Ingelise Baden sørgede for godteposer til de yngste. 
Vi har evalueret løbet på vores sidste bestyrelsesmøde og er blevet enige om at vi i 
det kommende år vil have tilmelding forud for løbet, og de kommende arrangører 
bliver ”udpeget” af frivillighedens vej, således folk ikke bliver væk, for at netop DE 
IKKE skal blive udpeget til, at arrangere dette næste gang! TAK til arrangørerne 2006. 
 
Repræsentantskabsmøde: I går aftes var Søren, Jens Peder og undertegnede til 
repræsentantskabsmøde i Sydkredsen og det var en ”tam forestilling” i forhold til det 
man før har oplevet: Men i øvrigt hedder det ikke repræsentantskabsmøde længere, 
men klubledermøde. Der var stor udskiftning i bestyrelsen, Hvor vores egen Jens 
Peder Jensen gik efter et år på posten, som ungdomsudvalgsformand og blev afløst af 
Marianne Lynge fra Kolding. Breddeudvalget ved Grethe Buch blev afløst af Lene 
Thorsen fra WEST og næstformands-posten ved Per Kristensen blev afløst af Thomas 
Uhlemann fra Kolding. Desværre lykkedes det ikke, at få én, som vil overtage 
formandsposten efter Lars Grevangs afgang, så hvis DU har et ønske om denne post 
vil jeg gerne have det at vide, og du får automatisk sæde i hovedbestyrelsen, hvor de 
STORE beslutninger tages??? 
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Juniorverdensmesterskaberne 2011: Det mest skuffende kom frem i går aftes, at 
hovedbestyrelsen havde besluttet, at det var i 2010 disse mesterskaber skulle 
placeres i Danmark, for ellers vil de 2 mest lovende unge være for gamle til at deltage i 
2011! 
Det er dog det mest ”tyndbenede argument”, man skal lægge øre til og må gå i rette 
med HB og sige, at så har man mere fokus på resultatet, end arrangementet! 
Hvem ved, om de, som er gode i dag vil være dette om 4 år??????? 
Så vidt jeg er orienteret, skal junior-WM være i Sverige i 2009 og så er det meget lidt 
sandsynligt, at nabolandet Danmark vil få værtskabet 2010! 
Tror heller ikke, at en enkelt klub, Ålborg OK, kan klare et så stort arrangement!!!! 
Ærgerligt – dette kunne ellers have været en god udfordring for os, sammen med 
naboklubberne Kolding, GORM og SNAB, at løfte dette arrangement sammen med 
øvrige samarbejdspartnere fra kommunerne og skovdistrikterne! 
 
Divisionsløb: Dette hedder i det kommende år ”Danmarksserien” og vi lægger 
ud i Slæbæk ved Svendborg den 22. april og det kan være, at vi laver en hygge 
tur ud af dette med bustransport m.v.. Næste kamp finder sted i Als Nørreskov 
den 19. august. Hvis vi imod forventning skal kæmpe om nedrykning skal vi ud i 
en ny kamp, som foregår i Jørgensgaard den 30. september, så sæt X i 
kalenderen allerede nu, da disse datoer er mere vigtige for HTF end DM-datoer! 
I øvrigt er der i år kommet nye regler, hvor man vægter de ældre noget mere, 
selvom det var ønskeligt endnu mere, da vi har mange her! 
Så, hvis DU vil fællesskabet, så tilmeld dig til de ovennævnte datoer. 
 
Ældreidræt: Vi har netop indsendt opgørelse til Haderslev-ordning og det nye her er, 
at nu skal vi også oplyse, hvem der er over 60 år, som dyrker vores sport ligesom de 
unge under 23 år, da det er noget Dansk Idrætsforbund og politikerne vil have mere 
fokus på fremadrettet med tilskudsordninger m.v.  
 
Aflysning af træningsløb: Nytårsløbet den 1. januar så vi os nødsaget til, at aflyse, 
da der til trods af efterlysninger ikke havde meldt sig en banelægger og dette vil vi 
gøre igen, hvis der ikke melder sig nogle ind på de manglende kommende 
træningsløb. Aflysningen vil foregå på hjemmesiden, herved lærer vi også vore 
medlemmer at bruge dette gode værktøj, hvor vi lægger alle relevante oplysninger om 
HTF m.m. på. Bortset fra juleløbet er der jo rigtig mange, som benytter vore 
træningsløb. I Stensbæk i december var der over 50 der deltog og ligeså mange ved 
det første løb fra Nørreskovgaard i det nye år, så der må være nogen, som har lidt 
dårlig samvittighed ved kun ”at nyde” og her tænker jeg specielt på dem, som har 
været medlem i flere år og nydt godt af klubbens mange aktiviteter! 
 
Yvonne bliver vikar: vores træningsudvalgsformand Jens Andersen tager til 
Afganistan i 3. mdr. fra 1. februar og imens har vores gamle formand Yvonne lovet at 
være vikar, så tag godt imod Yvonne, når hun henvender sig! 
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Julegaver i 2006: I december måned fik vi først kr. 6.000 af HSI til materialetilskud og 
vores breddearrangement. Dernæst fik vi kr. 14.440,25 (de tømte kassen) af den 
gamle Haderslev kommune for vores breddearrangement og vores korttegning! 
HTF takker meget for jeres velvilje til os!  
 
Nye løbertrøjer: Som det fremgår af min beretning har vi netop besluttet, at vi skal 
have nye løbetrøjer, hvor det især har været et ønske fra vores unge og nye 
medlemmer. Dette ønske har bestyrelsen imødekommet, men dog ikke således, at 
den blå farve bliver skiftet ud med den sorte, men at den blå bliver lidt mørkere i 
farven. 
Nu er det jo ikke tilfældig, at vi løber i de farver vi gør, hvor det ligger en hel del etik. 
Rød-hvid er = med postflagene og dannebrog. Den blå er = vand og himmel og den 
kongelige farve! Brøndby og Sønderjyske skifter jo heller ikke deres farver ud, ligesom 
der kunne være ”mode for”. Disse her oplysninger kan I jo med god grund ikke vide, 
da disse etiske mål for farver ikke står skrevet nogen steder, før jeg nu gør 
opmærksom på disse. De blev til efter lang debat i medlemskredsen, hvor 36 
medlemmer indsendte farveforslag med begrundelser og med et meget stort flertal for 
disse farver vi løber med i dag! 
 
Påskeløb 2007: Ja, i år er vi heldigvis ikke arrangør af påskeløbene og kan derfor 
nyde løbene på lidt afstand. Desværre har vi ikke fælles indkvartering, men de fleste 
har indlogeret sig på Rebild camping og deromkring. Der er stadig muligt at campere 
ved Rebild, men ellers ligger Års kun ca. 20 km derfra, hvor der er muligheder! 
Med håbet om, at vi kommer godt fra start i det nye år, får i ikke mere denne gang. 
 
”En diskussion er en udveksling af meninger, et skænderi er en udveksling af 
meningsløsheder”! 
 
Orienteringsløb er en motionsform, der giver ”MENING”! 
 
 
 Jønne 
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Generalforsamlingen 
 
Som varslet i sidste nummer af klubbladet afholder Orienteringsklubben HTF sin 
ordinære generalforsamling 
 
lørdag den 24. februar kl. 12 på Tørning Mølle 
 
Vi starter med spisning – selve generalforsamlingen begynder kl. 13 
 
Dagsorden ifølge lovene: 
 

1. Valg af dirigent og stemmeoptællere 
2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetninger 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af to revisorer 
8. Valg af revisorsuppleant 
9. Evt. 

 
Regnskab og budget vil blive fremlagt i kopi til generalforsamlingen. Interesserede kan 
rekvirere regnskabet en uge før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til Jørn Andersen 
senest en uge før generalforsamlingen. 
 
På valg er  
 
Guri Alm (modtager genvalg) 
Jens Andersen (modtager genvalg) 
Ingelise Baden (modtager genvalg) 
 
De nuværende revisorer er Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad, revisorsuppleant er 
O. K. Frederiksen.  
 
Tilmelding til spisning: Guri Alm (74694663 – gma@roedekro.dk ) 
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 Formandens beretning for 2006. 
 
I år 2006 blev den ordinære generalforsamling afholdt den 25. februar på Tørning 
Mølle. Der var mødt 31 stemmeberettigede medlemmer frem, nok det største antal til 
en Generalforsamling i HTF´s historie! 
Valgt som dirigent blev Henry S. Jacobsen. Søren Kjær blev valgt som referent. 
 
Beretninger og regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 
Det årlige kontingent blev fastsat til: 
  Ungdom: 200,- 
  Senior: 300,-  
  Familie: 500,- 
  Passiv: 150,-   (incl. familien) 
I overensstemmelse med vedtægterne blev følgende valgt til bestyrelsen: 
Valgene: Formanden Jørn Andersen lod sig vælge for en ny 2-årig periode. Kasserer: 
Der var nyvalg af Ingelise Baden for en et-årig periode, fordi Else Marie Rasmussen 
ønskede, at træde ud af bestyrelsen.  Der var desuden nyvalg af Søren Kjær og 
genvalg af Jette Honoré Jensen for en ny 2-årig periode. 
Som revisorer var der genvalg af Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad. 
Til revisorsuppleant Ove Kaj Frederiksen. 
 
Møder. 
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
På det første møde konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Jørn F. Andersen formand og kortansvarlig, Guri Alm næstformand, Ingelise Baden 
kasserer, Jens Andersen træningsudvalgsformand, Jette Honore` Jensen 
ungdomsudvalgsformand og Søren  Kjær kommunikationsudvalgsformand. 
  
Der har været afholdt de sædvanlige 2 møder med de sønderjyske klubber for 
koordinering af SM, Grænsedyst, Klubmatch og træningsløb. 
HTF siger TAK til Mogens og Edith, som hver gang giver husly og forplejning til de 
fremmødte ledere fra de sønderjyske klubber. 
Klubben har været repræsenteret ved kredsens eftersnak og klubledertræf, kredsens 
repræsentantskabsmøde samt ved DOF´s repræsentantskabsmøde. 
Klubben har også været repræsenteret ved HSI, samt ved andre fora, hvor vores 
eksistens eller vores fremtid, kan have betydning! 
 
Udmærkelser/hædringer. 
HTF trofæet blev givet til Henry Jacobsen for i årenes løb at have ydet en energisk, 
kammeratlig og sportslig indsats. 
Maja Alm  og Daniel Honoré Jensen blev hædret af ”DOF’s VENNER”. Maja fik 1.500 
kr. for sin podieplads ved VM, mens Daniel fik en uges ophold i Sverige via Team DK 
mobile center. 
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HTF´s  nye jubilæumspokal blev tildelt Anne B. Bertelsen for ”årets ungdomsløber”. 
 
Peter Berg og Gunnar P. Friis blev hædret af Haderslev Kommune for 10-års 
lederskab i HTF.  
Frøs Herreds Sparekasse lederpris 2006: 
Dette både glædede mig og overraskede mig, at jeg blev tildelt denne pris. TAK skal I 
have, kære bestyrelse og Kurt Kock, for jeres motivation til denne. 
I forbindelse med Haderslev kommunes arrangement ”Vundne Mesterskaber” blev der 
uddelt erkendtligheder til HTF’ere for DM resultater til følgende: 
Marie B. Bertelsen, Lasse Alm, Daniel HonoréJensen, Maja Alm, Steffen Alm og Arne 
Bertelsen. Forhindret var: Tina Overgård Haarup, Mona Lene Rasmussen og Jens 
Peder Jensen. 
Ved Rødekro kommunes uddeling af erkendtligheder til idrætsudøvere fra kommunen, 
som har vundet mesterskaber i 2006,var der erkendtligheder til hele familien Alm, 
Maja, Guri, Lasse og Steffen. Det er ikke mange idrætsgrene, som kan hylde en hel 
familie, for at vinde DM-medaljer. Så det er en bekræftelse af, at vores sport ER EN 
FAMILIESPORT! 
 
TILLYKKE til jer ALLE! 
 
Klubbens medlemstal. 
Den 31-12 2006 er der 213 medlemmer i HTF. Det er en fremgang på 13 
medlemmer i 2006.  Der har været en tilgang på 38 nye medlemmer, som er 20 
flere nye end i år 2005. Så det er 25 der har meldt sig ud, eller rejst til en anden klub. 
Nu gælder det om, at vi ALLE hjælper med til, at fastholde den pæne 
medlemsfremgang!  
 
 
Klubarrangementer. 
Der har været afholdt arrangementer både med Grill, æbleskiver og Gløgg, i 
forbindelse med træningsløb på RØMØ, og Stensbæk med Eva Christensen, som 
primus motor. 
Vi havde en fantastisk klubtur til WM i Århus, hvor vi virkelig dyrkede klublivet på 
campingpladsen i Tilst. 
Vi var den klub vest for Storebælt, som var bedst repræsenteret ved WOC. 
Vi havde også en meget vellykket klubtur til DM-weekend på Sjælland med 
fællesspisning og fælles overnatning, som var meget hyggelig. 
TAK til Steffen for behagelig kørsel og vores damer for servicering! 
Desuden kommer 2.juledagsløbet også ind under klubarrangement, hvor børnene får 
godteposer og de voksne æbleskiver og gløgg. 
Herudover var vi på klubtur med ca. 100 officials til Påskeløbet på RØMØ, hvor vi 
havde nogle hyggelige dage i spejderhytten, hvor klubben sørgede for forplejning og 
overnatning til alle officials. 
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Desuden har vi i 2006 samlet 
flere HTFere til vores 1. 
divisionsmatcher end tidligere. 
TAK til Guri for samling af 
holdet, hvor der næsten aldrig 
er ”forfald” af løbere, så TAK 
for den høje moral til disse 
matcher. 
Desuden samlede vi ca. 25 
HTFer til julefrokost på Gram 
Slotskro. TAK til Solveig og 
Keld for gæstfriheden i deres 
hjem før frokosten og TAK til 
Dorthe Nielsen for, at du tog 
teten til denne nyskabelse i 
HTF! 

Ved disse lejligheder får man også muligheden for at 
dyrke kammeratskabet og det sociale fællesskab, 
som er vigtig i HTF, når nu vi forsømmer dette ved 
ikke at have et tilholdssted i form af et klubhus!  
 
”Brikken” - Beretningen for ”Brikken” uddeles til 
generalforsamlingen.  
 
HTF arrangementer i 2006. 
 
Arrangementerne er som følger: 
 
13-15 april Påskeløb på RØMØ med ca. 1.800 
deltagere fra 10 nationer 
Banelæggere: Hans Nielsen, Steffen Alm og Lars 
Thestrup. 
Stævneledere: Niels Physant, Erland Skøt og Jørn 
Andersen 
Stævnesekretær og kasserer: Guri Alm 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg. 
 
20 maj: SM-indiviuelt i Vesterskoven med 59 
deltagere 
Banelægger: Finn Jørgensen. 
Stævneleder: Søren Kjær 
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EMIT: Michael 
Christensen 
 
8-9 juli 
Vikingedysten 
med 301 
deltagere 
Banelæggere: 
Keld B. Nielsen 
og Henry S. 
Jacobsen 
Stævneleder: 
Jørn Andersen 
og Guri Alm 
stævnesekretær. 
EMIT: Hans Erik 
Hansen og Peter 
Berg 
 
8 august 
”Dammen Rundt” 
med 90 deltagere.  
Gunnar P. Friis på vanlig vis stævneleder. 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg. 
 
25. august  var der ”Løb I Natten”, som blev afviklet i samarbejde med arrangørerne af 
Idræts- og kulturnatten i Haderslev. Der var 106 deltagere 
Koordinator og EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg. 
 
9. oktober KM-ULTRALANG i Lindet - Hønning plantager med 113 deltagere. 
Banelægger: Henry S. Jacobsen. 
Stævneleder: Arne Bertelsen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
Ja, som de foregående år har der været et meget højt aktivitetsniveau, hvor der er 
ofret utrolig mange frivillige og forhåbentlig spændende timer til gavn for HTF. 
 
Udtagelse: 
Maja Alm blev udtaget til juniorlandsholdet ved juniorverdensmesterskaberne, som 
denne gang foregik i Littauen, hvor Maja kom på podiet, sammen med de 2 andre 
piger i stafetten. 
Maja Alm blev ligeledes udtaget til ”Europa-cup” i Schweiz, hvor hun ligeledes 
kvitterede med en sølv-medalje i stafetten. 
Et stort TILLYKKE til Maja. 
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Anne B. Bertelsen og Daniel HonoréJensen er blevet udtaget til U-16 landsholdet. 
Stort TILLYKKE til jer begge to.  
Tina Overgaard Haarup og Mona L. Rasmussen blev udtaget til de militære 
verdensmesterskaber, som i 2006 foregik i Brasilien. 
Også et stort TILLYKKE til Tina og Mona. 
 
 
Forhåndsudtaget: 
Maja Alm er allerede blevet forhåndsudtaget til junior WM i Australien 2007! 
Stort TILLYKKE til Maja. 
 
 
Resultater 
(Vindere, samt medaljetagere nævnes). 
 
DM-nat i Valby Hegn den 1. april. Her vandt Steffen Alm GULD i H-50-54 og Anne B. 
Bertelsen vandt sin første BRONZE-medalje i piger optil 14 år. 
 
DM-sprint i Frederiksværkskovene den 2. april. Her vandt Maja Alm GULD i klassen D-
17-20, hvor hun var 19 cek. Hurtigere end sin far Steffen, som vandt SØLV i klassen 
H-50-54 år. 
 
DM-mellem i Langesø-skovene den 26 august: Her vandt Maja Alm GULD i D-17-20. 
Det samme gjorde Tina Overgaard Haarup i klassen D-35-39 år. 
Der var BRONZE til følgende: Steffen Alm i klassen H-50-54 år, Hans Nielsen i 
klassen H-60-64 år og Keld B. Nielsen i H-70-74 år. Det største antal medaljer til HTF 
ved dette mesterskab. 
 
MIDGÅRDSORMEN i Marbæk den 27 august: Her fik vi også de bedste resultater 
nogensinde, hvor FREJA-
holdet blev nr. 2 og ODIN-
holdet nr. 3. 
Se navnene på vores 
hjemmeside. 
 
DM-stafet i 
Skjoldenæsholm den 9 
september: Her vandt  de 
unge MAX-43 SØLV-
medaljer ved Lasse Alm, 
Marie B. Bertelsen og 
Daniel Honoré Jensen. 
H-55-59-huldet vandt 
BRONZE ved Flemming 
D. Andersen, Finn 
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Jørgensen og Jønne. For første gang i mange år havde vi også et D-21 og H-21 hold 
med, som kom fint igennem de hårde baner. 
 
DM-Indv. I Boserup-skovene:  Her vandt Maja Alm igen en sikker sejr, hvor hun var 6 
min. bedre end nærmeste konkurrent. 
Vores alderspræsident Haagen E. Larsen løb en sikker SØLV-medalje hjem, som var 
hans første i denne sammenhæng. 
 
DM-ULTRA-lang i Als Nørreskov den 24. september: Her hentede Maja Alm sin fjerde 
GULD-medalje i lige så mange DMer hun har deltaget i! En meget flot præstation, som 
ikke mange O-løbere har prøvet i en sæson! 
Guri Alm vandt BRONZE i klassen D-40-44 år, Steffen Alm vandt BRONZE i klassen 
H-50-54 år, Tanya Prokohova vandt BRONZE i klassen D-35-39 år. Det var Tanyas 
første og Hans Nielsen vandt BRONZE i klassen H-60-64 år. 
Dette var afslutningen på en DM-sæson, som var den bedste nogensinde!  
Maja Alm  har hjemført mange andre flotte resultater i internationale løb! 
 
Divisionsturneringen: 
Resultatet af 1. division Sydkredsen. 
     MP 
1. Kolding         16  891-674    point 
2. Odense OK    14    846-724    point 
3. OK-HTF      6  745-814    point 
4. Esbjerg OK     0              617-887    point 
 
Esbjerg rykker ned og bliver erstattet af SNAB-Vejle, som for første gang er i Første 
division, så det bliver spændende, at se, hvad de kan præstere. 

SM-stafet… 
HTF tog det hele! 
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HTFerne bakkede gevaldigt op. 
Det skal I have TAK for. 
 
Jysk- fynske mesterskaber 
klassisk i Toholt-skovene 20. 
august.  
Maja Alm vandt SØLV i klassen 
D-17-20 år. 
Finn Jørgensen vandt SØLV i 
klassen H- 55-59 år. 
Tanya Prokohova vandt 
BRONZE i klassen D-35-39 år 
Hans Nielsen vandt BRONZE i 
klassen H-60-64 år 
Erland Skøt vandt BRONZE i 
klassen H-65-69 år 
 
Jysk- fynske mesterskaber stafet i Hjermind skov den 19. august. 
Guld til vores veteraner Keld B. Nielsen, Erland Skøt og Jørgen Thingvad . 
Sølv til H-55-holdet ved Flemming D. Andersen, Jønne og Finn Jørgensen 
Bronze til H45 ved Arne Bertelsen, Jens Peder Jensen og Steffen Alm. 
 
Jysk-fynske mesterskaber i sprint vandt Marie B. Bertelsen GULD og det samme 
gjorde Daniel HonoréJensen. 
 
Kredsmesterskaber(KM): KM-klassisk i Frederikshåb den 3. september. 
Marie B. Bertelsen blev mester i D-11-12 år og 
Camilla Bevensee fik SØLV. 
Anne B. Bertelsen blev mester i D-13-14 år. 
Maja Alm blev mester i D-17-20 år. 
Daniel Honoré Jensen blev mester i H-13-14 år 
Steffen Alm blev mester i H-50-54 år 
Finn Jørgensen blev mester i H-55-59 år og 
Flemming D. Andersen fik SØLV. 
Hans Nielsen blev mester i H-60-64 år 
Keld B. Nielsen blev mester i H-70-74 år 
NB: Mest vindende klub og aldrig før været bedre til 
disse mesterskaber! 
 
KM-lULTRA-LANG i Lindet-Hønning den 8. 
oktober. 
Peter René Sebelius blev mester i H-21-34 år 
Guri Alm blev mester i D-35-44 år 
Steffen Alm blev mester i H-45-54 år 
Finn Jørgensen blev mester i H-55-64 år. Fortsættes s. 16 
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Træningsløb 
Tidspunkt Skov Mødested Klub 

 
Lør 17/0213:30 Bevtoft Midt i skoven HTF 
Lør 17/0213:30 Oleskobbel Skærm Fynshav/Mommark SOK 
Lør 24/0213:30 Aabenraa Nord Skærm Aabenraa/Rødekro AAIG 
Fre 02/0319:00 Tormaj Indkørsel mod stranden HTF 
Lør 03/0313:30 Tormaj P-plads syd for skoven HTF 
Lør 03/0313:30 Als Nørreskov Fladbæk Strand SOK 
Lør 10/0313:30 Aabenraa Sønderskov Skærm på Tøndervej AAIG 
Lør 17/0313:30 Vesterskoven Skydebanen HTF 
Lør 17/0313:30 Rønshoved P-plads ved Fjordvejen SOK 

Lør 24/0313:30 Revsø Holbækgård, skærm på 
Tågerupvej HTF 

Lør 31/0313:30 Søgård P-midt i skoven AAIG 
Lør 14/0413:30 Jels skovene Jels Voldsted HTF 
Lør 14/0413:30 Als Nørreskov Østerholm SOK 
Ons 18/0418:30 Årup P-plads Årup Skovvej AAIG 
Ons 25/0418:30 Bevtoft P-midt i skoven HTF 
Ons 25/0418:30 Als Nørreskov Fladbæk strand SOK 
Ons 02/0518:30 Hønning Skærm Toftlund-Skærbækvej  

 
 
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. 
 
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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Terminslisten 
Dato Type Sted Arrangør 
 
25. 2. Langdistance Børsmose/Kærgård OK West 
3. 3. U1 Kursus Arnum Syd 
6. 3.  Natløb Kirkendrup Odense 
9. 3. KM Nat Jelling Skov Gorm 
10. 3.  MTB-O Als Nørreskov SOK 
11. 3. 2. div.match Tirsbæk OK Snab 
15. 3. C-natløb Sollerup Faaborg 
16. 3. Nordjysk 2-dages Ålbæk Klitplantage Vendelboerne 
17. 3. Nordjysk 2-dages Højengran/Tversted Vendelboerne 
25. 3. 3. div.match Kristinebjerg FROS 
31. 3. DM-nat Holstenshuus Faaborg 
1. 4. DM-sprint Kolding Motorsportsc. KOK 
5. 4. Påskeløb Rønhøj/Oudrup/Rold Mariager/St. Bind. 
6. 4. Påskeløb Rold Vældersk/Rebild Mariager/St. Bind. 
7. 4. Påskeløb Rold Nørreskov Mariager/St. Bind. 
15. 4. 2. div.match Glamsbjerg Hegn Odense 
22. 4. 1. div.match Slæbæk Syd Svendborg 
 
Værd at fremhæve på terminslisten er 

• DM Sprint, som arrangeres af vores naboklub Kolding 1. 4. 
• Førstedivisionsmatchen i Slæbæk på Sydfyn 22. 4. Det gælder æren! 

Men ellers er det ikke tilbud der mangler! 
Husk nu også at blive meldt til ”NOC en tur” på Bornholm, hvis du ikke allerede har 
gjort det. Der er rigtig mange HTF’ere som skal derover. 
 
Tilmelding til åbne løb: Foretages nemmest via O-Service over internettet. Det kræver 
logon og kodeord. Han man ikke sådan et, kan man få det igennem Guri Alm. 

 
Guri står også for 
tilmelding,  og hun 
er altid venlig når 
man ringer. 
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(Fortsat fra s. 13) 
Haagen E. Larsen blev mester i H 
over 75 år. 
 
KM-nat i Hindsgavl den 2. marts. 
Guri Alm blev mester i D-35-44 år 
Lise Nielsen blev mester i D-45-54 
år 
 
Sønderjyske mestre og 
klubmestrene var navngivet i forrige klubblad. 
 
TILLYKKE TIL JER ALLE! 
 
Grænsedyst: Foregik i år i  Aabenrå Nord. HTF vandt denne dyst for 15. gang i træk 
og har vundet denne dyst 25 gange i alt. Og indv. gjorde vi næsten ”Rent bord”! 
 
Klubmatch: Den årlige dyst imod de øvrige sønderjyske klubber blev i år afviklet i Als 
Nørreskov og det blev for en gangs skyld OK-SYD, som fik skalpen på HTF – vi 
ønsker dem et stort TILLYKKE. 
 
Andre resultater: 
Der er i årets løb opnået mange andre flotte resultater ved diverse stævner, som har 
været nævnt i vores klubblad, så det vil føre for vidt at gengive disse igen, men især 
Maja har været stjernen over ”ALLE STJERNER” hvor hun blandt andet har vundet 
”Jættemilen” i junior-eliteklassen, samt mange andre flotte resultater! 
 
Økonomi. 
Se regnskabet med de tilhørende kommentarer. 
 
Det forløbne år. 
Bestyrelsen har i årets løb vedtaget og gennemført mange ting forhåbentlig til gavn for 
vores dejlige klub og medlemmers fremtid i HTF. 

1. Vi har afholdt Generalforsamling på Tørning Mølle, hvor der var en god debat og 
vel det største fremmøde i klubbens historie. 

2. Vi har afviklet et flot påskeløb på RØMØ med godt 1800 deltagere, hvor vi bl.a. 
fik betegnelsen ”5 stjerner” og service hele vejen igennem, som skudsmål på 
forbundets hjemmesider! 
TAK til hjemmeværnet og jer medlemmer, som var med til, at yde denne flotte 
indsats, således vi endnu en gang kunne bevise, at vi er gode til, at afvikle de 
store arrangementer! 

3. Vi har afviklet den 30. Vikingedyst, som også havde et stigende deltagerantal og 
vi kan ligeledes være stolte af en god afvikling, hvor vi næsten havde for stor 
succes med Grill-aften for officials og gæsterne! 

      4.  Vi har endelig fået en ”gammel campingvogn” til vores beregningsfolk. 
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5. Vi har arbejdet på, at få et fast 
tilholdssted i form af et klubhus. Dette arbejde vil 
vi fortsætte på i det kommende år. 
 Redegørelse herfor kommer i min 
mundtlige beretning. 
6.  Vi har stadig et godt klubblad og annoncørerne 
bakker os godt op, som de skal have TAK for! 
Så længe vi ikke har et fast tilholdssted i form af et 
klubhus er klubbladet det vigtigste 
kommunikationsmiddel til, ”at binde os sammen”! 
En stor TAK til Bendt Bossen for trykning af 
bladet, som altid er i en god kvalitet. 
7.  Vi har fået sat gang i ”Breddesatsning”, eller 
nyrekruttering, som har givet en hel del nye 
medlemmer. Stor TAK til Jette og Jens Peder der 
har været ihærdige instruktører hver gang, men 
det kræver, at vi andre bakker det gode hensigter 
op, således vi får den nyrekruttering vi ALLE 

ønsker. TAK til dem, som trofast skygger de nye rekrutter. 
8. Der er virkelig ofret mange frivillige og ”brødløse” timer af mange HTFere, hvor 

mange tager et meget stort slæb og heldigvis er det de få, som siger nej til 
enkelt-opgaver. 
Men personer der vil tage et ”fast job” bl. a. korttegning og bestyrelses arbejde 
er det længere imellem. Så medlemmerne må 
formentlig være taknemmelige for, at der kun er 
lidt udskiftning i bestyrelsen! 
Men der er nok heller ingen anden idrætsgren, 
hvor arrangementerne kræver så mange 
mandtimer som orienteringssporten! 
Men vi har en forventning om, at dem som er 
meget aktive udadtil også er dem, som er med til, 
at afvikle vore egne arrangementer! 

      9.  Vi har netop besluttet, at vi skal have nyt løbetøj 
i nyt design, hvilket især har været et ønske fra 
de unge. Nogle vil også have den blå farve skiftet 
ud med sort! Det gør man ikke lige sådan uden 
en større debat i hele medlemskredsen. Der 
ligger meget etik i de farver vi har: rød og hvid er 
symbol fra postflagene. Den blå farve er vandet 
og himlen, foruden den er ”kongelig”! Men det er 
de nye undskyldt for at vide!!! 
Bestyrelsen har vist imødekommenhed ved, at 
den blå farve bliver lidt mørkere i farven. 
Desuden bliver det således, at de unge kan låne 
trøjerne af klubben, imod et dispositum! 
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    10. Alt, i alt har det været et ”super år 2006 for HTF”, hvor det stort set har været 
fremgang over ”hele linien”. Det gælder især på det sportslige område, hvor 
klubben aldrig før har hjemført så mange medaljer ved DMerne og som er 
fordelt på 14 ansigter i HTF! 
Aldrig før fået opdateret så mange kort, som i 2006. 
For fjerde år i træk igen medlemsfremgang i HTF, hvor det ellers har været 
meget dalende generelt i vores forbund de senere år-bortset fra i år 2006.  
Flere ungdomsløbere på kursus fra den yngre årgang. 
Fået en flot ny hjemmeside, hvor der har været over 4000 besøgende siden 1 
juni, hvor denne blev indviet. 
Jo, det er sandelig meget at glæde sig over, både som medlem og som 
ansvarlig for driften af vores klub ”OK-HTF, Haderslev”! 
 

Det kommende år. 
Men – det er jo ikke nok med at få nye medlemmer, vi skal også have dem gjort 
”fortrolig” med vores sport, først og fremmest igennem vores træningsløb og vores 
”bredesatsningsprojekt”, men også få dem med på de kurser, som kredsen tilbyder. 
 Vores sport er nok én af de mest komplicerede, man kan byde fritidsfolket på, hvor 
det kan gå lang tid inden man bliver udlært: eller rettere sagt! Vi bliver aldrig helt rigtig 
udlært i vores sport, men hvor vi hele tiden er under ”oplæring” mig selv inklusiv! 
Men uanset ??? er det bestyrelsens håb, at HTF er en klub, hvor det er godt at være 
medlem og en klub, som man har lyst til at repræsentere ved O-løb! 
HTF arrangerer igen Vikingedyst, Dammen Rundt og et divisionsløb i Stensbæk i 
efteråret 2007.  
Det er mit og bestyrelsens håb, at I vil bakke op om disse arrangementer. 
Så er jeg sikker på, at vi får et godt nyt år 2007 i HTF! 
En særlig TAK skal det lyde til de HTFere, som har påtaget sig de udadvendte job i 
kreds og forbund, samt kontrollanter ved vore naboklubber. Det gælder ikke mindst 
TKC-træneren Steffen Alm,  DOF redaktør Søren Kjær, kredsens 
ungdomsudvalgsformand Jens Peder Jensen, men også de 9 ungdomsledere fra 
HTF,som jeg umiddelbart ved HTF hjælper i Sydkredsens ungdomsudvalg: Det er 
følgende: Jette og Jens Peder Jensen, Ingelise og Arne Bertelsen, Guri og Steffen 
Alm, Lise Nielsen, Birgitte Bevensee og Joan Jespersen. Så man kan rolig sige, at 
HTF yder sit bidrag til uddannelse af nye ungdomsløbere i Sydkredsen! 
Niels Physant og undertegnede er repræsenteret i Lindet  statsskovdistrikt brugerråd, 
hvor der bliver drøftet ting, som har betydning for vores hverdag og fremtid i HTF! 
Det bliver der også i DOFs klubstrukturudvalg, hvor jeg har fået plads og hvor vi snart 
kommer med anbefalinger til klubberne. 
Jeg har også ladet mig vælge til Friluftsrådet i ”trekantområdet”, som dækker 
kommunerne Vejen, Billund, Vejle, Fredericia og Kolding. 
Det er en større mødevirksomhed her end jeg havde regnet med og vi drøfter ting, 
som har betydning for de klubber, som ligger i dette område. 
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind på andre 
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Aktuelle ting fra år 2006! 
 
Slutbemærkninger. 
Jeg vil til slut i denne beretning sige tak 
til mine bestyrelseskolleger for et godt, 
frugtbart og loyalt samarbejde i 2006, 
hvor jeg synes vi har en god atmosfære 
ved vore bestyrelsesmøder. 
Tak til alle de medlemmer der på den 
ene eller anden måde har lavet et 
stykke arbejde for vores klub HTF. 
Tak til alle de medlemmer som stiller op 
til bl.a. divisionsløb på opfordring, ikke 
fordi de er tændt på det, men fordi de 
gerne vil støtte klubben HTF. 
Deltagelsen i ”åbne løb” har været noget større i år 2006. 
Tak til Eva og Michael Christensen for arbejdet med kiosken og ”brikken”. 
Tak til Tanya og Jørgen for oprettelsen af klubbens nye ”Hjemmeside”. 
Tak til Hans Erik Hansen og Peter Berg for pasning og styring af EMIT-udstyr. 
Tak til Bendt Bossen for trykning af klubbladet. 
Tak til materielmester Vagn Hansen. 
Tak til vores sponsormand Ove Brix Therkildsen. 
Tak til vore sponsorer og vore øvrige samarbejdspartnere 
Tak til Haderslev og Lindet Statsskovdistrikter og de mange private lodsejere som 
giver os adgang til skovene.  
Tak til pressen for den gode dækning af vore arrangementer og resultater. 

Tak til HSI, Haderslev Kommune og Skærbæk 
Kommune – nu Tønder Kommune. 
 
Jørn F. Andersen/formand 
 

Åben tirsdag formiddag, onsdag formiddag, torsdag, 
fredag og lørdag
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Ungdomsudvalgets årsberetning for 2006 
 

Den første del af året var ungdomsudvalget travlt optaget af kiosken ved Påskeløbet 
på Rømø, derfor kom der først gang i breddesatsningen fra 30 august. 
Til og med 2. december 2006 har Jens Peder og jeg afholdt 13 breddesatsningsløb 
(tallene er incl. et Funcard løb i Vesterskoven, som Jønne stod for). 
Deltagerantallet har svinget mellem 7 og 21 nybegyndere. Mange af ”de gamle” har 
været rigtig flinke til at komme og skygge og særligt skal jeg sige tak til Jørgen 
Thingvad, Søren Kjær, Søren Bertelsen og Familien Jønne for at bidrage dels med 
deltagere, dels som skyggere, opstilling af storskærm, nedtagning af poster m.m. Når 
jeg nu tænker efter var der mange andre, man kunne nævne. 
Klubbben har fået ca. 31 nye medlemmer i 2006 og det er ikke alt sammen vores 
fortjeneste, men nogle børn internt i klubben er også blevet reaktiveret og alt sammen 
skulle gerne fortsætte i egentlig ungdomstræning i 2007. 
Det vil sige, at vi nu er ovre i fastholdelsesfasen og de første måneder her i 2007 
bruger vi især kræfterne på U1 i januar og U1 i marts. Det sidste holdes på Arnum 
skole med løb i Lindet-Hønning. U1 er Sydkredsens ungdomskurser for unge fra ca. 8 
-13 år. 
Det bliver nok lidt rigeligt for vores energi at afholde nye breddesatsningskurser i 
foråret; hellere vil Jens Peder og jeg prøve at hjælpe de nye til at komme til åbne løb 
her i foråret og hjælpe med praktiske løsninger, på transport o.s.v. Endvidere kommer 
vi og skygger ved udvalgte træningsløb her i januar og februar. 
For at vi til efteråret kan fortsætte med egentlig ungdomstræning kræver det at 
klubben har et fast tilholdssted, hvor de unge kan være, lære hinanden at kende, løbe 
ud fra og få teoritræning. Jeg håber derfor inderligt at Værestedet i Vesterskoven 
bliver til noget. 
Alt i alt har det krævet en del energi at lave breddesatsning, men det er altid sjovt når 
de unge kommer igen, ja for den sags skyld også de lidt ældre nybegyndere. Det 
bærer lønnen i dig selv at se glade mennesker komme hjem fra skoven og snakke 
ivrigt om løbet. 
 
Klubbens faste ungdomsløber har også i år gjort sig gældende ved forskellige løb og 
har deltaget aktivt i kredsens ungdomsgrupper og TKC Syd aktiviteter.  
 
De har opnået flotte resultater og fået følgende medaljer ved DM’erne. 
DM-nat: Anne B. Bertelsen D-14 BRONCE 
DM-Sprint: Maja Alm D 17-18 GULD 
DM-Stafet: Lasse Alm, Marie B. Bertelsen, Daniel H. Jensen H/D max 43 SØLV 
DM-Mellem: Maja Alm D 17-20 GULD 
DM-Lang: Maja Alm D-18 GULD 
DM-Ultralang: Maja Alm D 17-18 GULD  
 



 21

Maja Alm har også i år været udtaget til juniorlandsholdet og leveret flotte 
præstationer. Maja er i høj grad med til at vise næste generation af ungdomsløbere, at 
store præstationer og store oplevelser er mulige i vores sport. Tak for det Maja. 
 
Til KUM var følgende udtaget:  
Maja Alm, Daniel H. Jensen, Maja V. Jørgensen, Lasse Alm, Anne B. Bertelsen, Marie 
B. Bertelsen og Camilla Bevensee.    
 
Jette H. Jensen 
 

KORTUDVALGSBERETNING 2006. 
 
 
År 2006 har været et af de alle bedste år på korttegningsområdet! 
 
Selv om det desværre er alt for få, som i år 2006 har taget del i dette vigtige arbejde, 
har vi få opdateret hele 6 kort og nytegnet et enkelt. 
Jens Peder Jensen har nytegnet Dyrehaven, som flittigt er blevet anvendt ved vores 
”breddekampagne” derude og er hæftet på Pamhulekortet, når vi har træningsløb fra 
”Det Grønne Forsamlingshus”: 
Erland Skøt har nyrekognosceret Stensbæk nord, som blev indviet ved Vikingedysten 
første etape. 
Undertegnede har også brugt en hel del tid på, at opdatere RØMØ Nørreland og 
RØMØ Sønderland, som også er blevet delt til et RØMØ Midtland til de 3 etaper af 
påskeløbene 2006. 
Desuden har jeg færdiggjort Jels-skovene efter orkanen 99 og dette blev indviet ved 
vores 2. etape af jubilæumsudgaven af Vikingedysten, som et symbol på, at det var 
her Vikingedysten var blevet grundlagt! 
Efter den positive afvikling af dysten fik jeg også lyst (og tid) til, at opdatere Lindet og 
Hønning, som blev anvendt ved KM-ULTRALANG i oktober måned. 
Planer og opgaver for år 2007: 
Erland Skøt har påbegyndt nyrekognoscering af Stensbæk Syd, hvor vi i år 
planlægger 1. etape af Vikingedysten, efter dette område har ”ligget i brak” siden 
”Dansk 3-dages” blev afviklet her i 1999. 
Undertegnede påtænker, at opdatere  REVSØ skov, som skal anvendes til 2. etape af 
Vikingedysten i år og hvis jeg når dette kommer det sidste stykke ”skovrejsning” med, 
som ligger i øst-kanten af REVSØ  
Hvis nogle af vores medlemmer nu sidder med en indre lyst til, at hjælpe deres klub 
HTF med korttegnings opgaver, er det bare at sige til: Der er nok, at tage fat på!!! 
Korttegningstilskud: Vi har med TAK modtaget kr. 14.440 fra Prioteringsudvalget i 
Haderslev Kommune. Vores idrætsanlæg hører nok også til, nogle af de billigste 
kommunen har at gøre med!  
Som sædvanlig arrangerede jeg skoleorienteringsløb for Stepping skole i efteråret.  
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Ligeledes arrangerede jeg ”FUN-CARD” for skoleelever over 2 dage i Vesterskoven og 
her var der også nogle meget motiverede elever, som deltog de 2 dage, hvor enkelte 
havde taget deres forældre med.  
Pædagogisk center i Haderslev har spurgt om vi vil være med til, at sætte fokus på 
orienteringsløb i uge 41 for samtlige skolebørn i Haderslev og dette har vi naturligvis 
imødekommet, som skal foregå i et samarbejde med skolerne og de lærerstuderende!  
 
Skovkontakt: Jeg vil benytte min beretning til, at sige TAK til de berørte 
Statsskovdistrikter, hvor jeg føler vi har et godt samarbejde med.  
Ligeledes en stor TAK til de ca. 155 private skovejere, som vi også har et godt 
samarbejde med og som velvilligt stiller deres skove til rådighed for vores sport, hvor 
vi heldigvis kun i helt enkelte tilfælde er uønsket på deres lodder. 
Den 13. januar var jeg til et rigtig godt skovkontaktmøde i Odense, hvor Danmarks 
Idrætsforbund ved Dorthe Andersen og Ove Gasbjerg fra Friluftsrådet gav de sidste 
”nye signaler” om vores fremtidige adgang til vores idrætsplads. 
Orientering er stadig en IDRÆT DER GIVER MENING og vi har DANMARKS 
SMUKKESTE IDRÆTSPLADS! 
Jeg vil slutte min beretning som sidste år med en TAK til ALLE, som jeg har 
samarbejdet med i år 2006, med håbet om, at I fortsat vil bidrage til vores fælles 
bedste. Der vil også i det kommende år blive hårdt brug for jeres frivillige arbejde! 
”Mange kunne have gjort det bedre. Alle kunne have gjort det anderledes. Men 
sådan har vi nu gjort det. Og hvis vi ikke havde gjort det, var det måske aldrig 
blevet gjort”! 
 
Jørn F. Andersen 
 
Vær HTF-moderigtigt påklædt! 
 
Vi har stadig den flotte paradedragt til salg hos Ingelise Baden. 
 

Kommunikationsudvalgets beretning for 2006 
 
Endelig lykkedes det at finde de helt rigtige mennesker til at tage sig af klubbens 
hjemmeside. Tanya Prokhorova og Jørgen Hvenekær har bygget en helt ny side op til 
os, og de har opdateret og udbygget den flittigt lige siden. Nu er der vel næppe en 
anden klub som har en hjemmeside der bare kommer op på siden af vores. Jørgen og 
Tanya er opsat på at fortsætte det gode arbejde og har flere gange i klubbladet 
efterlyst kommentarer og forbedringsforslag – kom bare med jeres ideer! 
 
Så nu er hjemmesiden blevet klubbens fremragende mulighed for hurtig og fleksibel 
kommunikation til medlemmerne. Men det har ikke gjort klubbladet overflødigt. 
Hjemmesiden kigger man på, et blad kan man sidde med i hånden og læse. Og så 
kan man tage det med og have det liggende hvor man skal bruge det, når man f.eks. 
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på vej til træningsløb ikke lige kan huske hvor der er start. Så selvfølgelig fortsætter vi 
med at udgive et klubblad. 
 
I det omfang der har været mulighed for det, har vi også forsøgt at gøre bladet til en 
læseoplevelse. Mange medlemmer udover den blækspruttende formand har leveret 
læseværdige bidrag – og tak for det! Vi håber at få mange spændende og interessante 
indlæg i de næste numre. I et vist omfang driver redaktøren opsøgende virksomhed, 
men tankelæser er han ikke, så der er ingen grund til at gøre sig kostbar. Kom selv 
med ideer, billeder og færdige tekster. 
 
I 2006 er klubbladet udkommet 5 gange, ganske som det plejer, og det er dyrt – men 
det kunne koste mere. Postvæsenet har gjort det væsentligt dyrere at sende bladet 
ud, men til gengæld har vi modtaget støtte fra Bladpuljen på knap 3.600 kr., og det 
dækker en stor del af portoudgifterne for i år. Vore annoncører har spyttet gavmildt i 
bøssen, og desuden har vi en fremragende og billig trykker: Bendt Bossen! En stor tak 
til ham for det flotte arbejde han har leveret. 
 
Også tak til Inge Grarup, som har holdt bladet opdateret med runde fødselsdage, 
konfirmationer, bryllupper og andre anledninger til at gratulere. 
 
I 2007 kommer der yderligere fire numre af klubbladet ud over dette. Det sker i april 
(efter påske), juni, september og december. 
 
Til sidst en efterlysning: Når bladet skal sendes ud, sker det i konvolutter med 
påklistret etiket, som udskrives fra en excel-fil. Det har redaktøren stået for i år, 
og det er han mildt sagt ikke så ferm til. Så vi efterlyser et medlem som vil tage 
sig af det sidste vigtige led i bladproduktionen: pakning, frankering, etiketter, 
postkassen. 
 
Søren Kjær 
 

Små nyheder: 
 
Søren Thystrup er stolt over at have gjort sin Kirsten gravid, og nu skal de giftes. 
 
Klubben har fået to fikse afstandsmålere til hjælp for korttegnerne. Så nu bliver 
kortene endnu bedre! 
 
Rejsemafiaen er i fuld gang med planlægning af den traditionelle udenlandsrejse i 
pinsen. Denne gang skal man helt til Salzburg i Østrig! Det er ikke en lukket fest. Hvis 
man ikke har andet og bedre at lave i pinsen, kan man høre nærmere hos Carsten og 
Kirsten Quist, Søren Dall, Arne Bertelsen, Hans Nielsen, Hans Frederiksen, Lise 
Nielsen, Søren Bertelsen, Søren Kjær. Men ophold og transport må I nok selv regne 
med at skulle arrangere. 
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Nok en gang er det muligt at svømme hen over en beretning fra Bountyland. Inger 
Marie og Per Henriksen skvulper fortsat dovent rundt i de caribiske farvande og har 
åbenbart ikke travlt med at komme hjem til træningsløb i mudrede og råkolde danske 
skove.   

Det søde liv fortsætter… 
Kære alle sammen. 
  
Sidder i dag tirsdag på Big Daddy's Strandcafe. Kl. er 
10.00, hvilket vil sige 15.00 dansk tid.  200 m ude i den 
klare blå Prince Rubert's Bay på Dominica kan vi se solen 
skinne på det smukke skib Malte II. Blev vækket kl. 06.00 
af diverse konkurrerende haner efter 9 timers blid, 
vuggende søvn. Efter en herlig morgensvømmetur, lækker 
morgenmad i cockpittet med lune brød leveret af dinghy-
boyen Christian. Ja, livet er hårdt.  
  
Der er nu kun 5 dage til jul. Har netop modtaget følgende 
epistel fra en god ven:  
"Fra det kolde nord hermed en kølig brise af julesnaps og 
klejner. Nu ikke al den klynken om manglende juleand og 
flæskesteg. En grillet flyvefisk rullet i spildolie kan vel med 
lidt fantasi godt gøre det ud for anden. Og juletræet har I jo 
medbragt. Det kan vel ikke være noget problem at binde 
nogle palmegrene til masten …… Vær nu lidt kreativ!" 

Vil gerne være kreative, men svært at komme i julestemning under palmerne i 30 
graders varme.  
Sidst vi updaterede jer, var på Barbados 23. november, hvor vores stakkels computer 
netop var dømt ude. Nogen mener, at den kan repareres og det overvejer vi fortsat. 
Så det bliver it-cafeer et stykke tid endnu.  
Lørdag på Barbados talte vi med besætningen (dvs. den kulsorte ejer og ditto kaptajn) 
på det gode skib "Heartattack", der havde fået varme følelser for os, og som forsynede 
os med rent vand og varme ord. På vej ud for sidste gang fra Bridgetown tabte Per de 
sidste 5 barbadian dollars i vandet. Han har altid været en ødeland. Søndag sejlede vi 
hen over natten til mandag de 88 NM til Vieux Fort på sydspidsen af St. Lucia. Vi 
anduvede bugten i en tæt regnbyge efter en noget rullende natsejlads med en del 
regnbyger. Undgik dog tordenvejr, der flyttede sig rundt om os. 27. november (er også 
svigermors og Prebens fødselsdage). Ringede til svigermor og ønskede til lykke med 
den 79 år. Den unge tolder på havnen havde med et svedent grin sagt, at der kun var 
få minutter til immigrationen i lufthavnen. Glade og fro vandrede vi gennem den 
hyggelige og aldeles uspolerede Vieux Fort by (sådan må originalcaribien se ud) mod 
lufthavnen, som vi nåede 2 timer senere, aldeles udmattede af varmen. En kold øl i 
den kølige lufthavn gjorde godt.  
Tirsdag den 28. igen sejlerdag med sejl oppe fra start og hele vejen op langs den 
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smukke St. Lucias kyst med de spektakulære 2 pitons. Gik for første gang i marina 
(Rodney Bay) efter 18 dage for anker. Der skulle fyldes op af alting og vaskes 
storvask. Kort efter fortøjning havde IM aftalt vask med flink neger, der derefter sejlede 
væk med alt vores tøj. Midt i anduvningskaosset besøg af Bodil og Finn, hvilket 
kostede noget øl og hvidvin. Herefter et varmt bad. En luksus Per ikke havde oplevet 
siden 18. oktober i Irland. Rent svineri. Næste dag ud af marinaen inden kl. 12.00, 
hvorefter vi kastede krogen i den smukke Rodney Bay, lige uden for indsejlingen.  
Om aftenen til middag hos Bodil og Finn og 
deres noget snakkende, men også kloge unge 
gast, Anil. Bodil serverede bl.a. dansk rugbrød 
med spegepølse, hvilket ikke var skipper ukært. 
Rigtig hyggelig aften i Bingo. Næste dag var 
Bodil og IM bevilget en pige-ose-vende-varer-
dag, dog på betingelse af, at de fik byttet 
gasflasken. Efter lang tids afsavn skaffede IM 
også oliven til skipper.  
  
Fredag den 1. december (ak ja, julemåneden) 
ringede vækkeuret 05.00, hvilket IM var stærkt 
utilfreds med. Havde ikke megen lyst til de 
lovede store bølger og meget vind mellem St. 
Lucia og Martinique. Uden pres fra skipper ville 
admiralinden efter lidt betænkningstid alligevel 
af sted. Havde en frisk, fin tur med sus i 
skørterne de 34 NM til hovedstaden på 
Martinique, Fort de France. Fin svajeplads lige 
neden for fortet, dog med generende bølger fra småfærgerne, hvilket bl.a. 
forårsagede, at Pers netop opøste middag røg på dørken. Lørdagen brugte vi på at 
trave byen tynd for at finde tolden. Kun ved hjælp af en kvindelig politibetjent, der 
kørte os ud til den store havn, fandt vi toldkontoret, der dog ikke var for småbåde som 
os. Den flinke tolder var dog ikke karrig med at give os et stempel, så vi fik udsættelse 
til mandag med at finde det rigtige kontor, der selvfølgelig lå lige der, hvor vi havde 
ankret op. That's life!  
  
Der var dejligt ved Fort de France med den meget karakteristiske og smukke katedral, 
hvilket faktisk betød, at vi opholdt os der helt indtil onsdag den 13. december. Fra 
besøget husker vi især:  
- Dining and wining med de to andre danske både "Berina" (Ole og Inga) og "Bingo" 
(Bodil og Finn). Hyggelige middage på skift hos hinanden. Konsekvens: enkelte 
håndværkerdage for skipper. Dagens bedste bemærkning kom fra Ole: "Der er meget 
arbejde med en gammel båd og en ung kone". 
 - Det første dyk ved Anse Matin (ca. 3 NM syd for Fort de France) siden vores 
grunduddannelse på SHAPE for 3 år siden. Finn var manden, der dels havde udstyr 
og som var en meget både pædagogisk og dygtig buddy for IM og Per på skift. Finn 
var tydeligvis ikke imponeret af vores manglende rutine og klumpethed, men vi nød 
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dykket rigtig meget og det har givet os blod på tanden.  
- I lejet bil rundt på øen oplevede vi St. Pierre, hvor 30.000 mennesker blev dræbt i 
løbet af få minutter i 1902, da vulkanen Mont Pelee gik i udbrud. Også klippen Tombe 
de Carib, hvorfra de sorte i gamle dage kastede sig i døden for at undgå slaveriet, 
regnskoven midt på øen, den spændende mini Sacre Coeur kirke og en afslappende 
gåtur i den meget smukke botaniske have, Balata.  
- Operation rensning af store toiletslanger, hvilket rent ud sagt var et lortearbejde. 
Mange års ophobning af fækalier (fra guderne må vide hvem) havde fuldstændig 
tilstoppet de tykke slanger med en kalklignende, gullig stinkende masse.  Efter hårdt 
arbejde af os begge to med godt humør, kosteskaft, masser af søvand, stålwirer og 
andre tilgængelige håndvåben lykkedes det at gøre slangerne rene igen. Til gengæld 
lignede forskibet noget, der var løgn. Sådanne oplevelser minder os om menneskets 
naturlige funktioner, der jo både kan høres og lugtes på et lille skib. Et forhold man 
ganske har glemt i Danmark, hvor alting lugter af violer.  
- Søndag den 10. december en glædelig overraskelse. Bodil og Finn kom til 
morgenkaffe medbringende danske aviser, netop ankommet med deres nye gast. 
Skipperen ændrede straks dagens program til avislæsning på fordækket. Selv om den 
ene avis var den radikale Politiken, nød vi meget at læse nyheder på dansk. ·  
13. december endelig af sted igen. Smuk og herlig sejltur, hvor vi så skildpadder, 
flyvefisk og en større delfinflok de 15 NM til St. Pierre. Dejlig badepause på 140 m 
fuldstændig dybblå vand, inden vi gik ind i ankerbugten. Fin plads lige ud for jettyen. 
Besøg af flink dansker fra Fredericia, der for at fejre sin 40 års fødselsdag havde lejet 
en 76 fods luksusyacht med besætning til ham, konen og deres 4 børn. Det skal dog 
siges, at lejen gik videre til ofrene for tsunamien. Vi nød livet ud for St. Pierre, indtil 
søndag den 17. december. Herunder fandt vi en it-cafe, hvor vi skypede med Eva, 
Anne og Svend. Genialt system. En af dagene røde IM selv ind og blev flot klippet, 
samt sørgede for indkøb og udklarering. Per nød livet på fordækket i selskab med 
Andrea Bocelli.  
  

Søndag den 17. december 
igen tid til afgang. Sejlede i 12 
timer en frisk sejltur til 
Dominica, egentlig bound for 
hovedstaden Roseau. 
Besluttede ud på 
eftermiddagen at fortsætte 
helt op til Prince Ruberts Bay, 
hvor vi i skrivende stund er 
ankret op. Pudsig at tænke 
på, at Christoffer Columbus 
anduvede øen på en søndag 
og derfor gav øen navnet 
Dominica. Endnu mere 
pudsigt at de to gange, vi har 
anduvet øen, er det sket på 
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søndag. 
  
IM er nu træt i fingrene af at skrive, mens Per 
bare sidder og dikterer. Vi skal nu have fundet ud 
af, hvad vi skal bruge resten af dagen til. Der er 3 
muligheder: 1. Gå ad stien langs Indian River op 
til Jungle Bar. 2. Sejle over for at se Shirley Fort 
og naturparken. 3. Sejle ud til Malte II og slappe 
af. Næste gang får I at vide, hvad vi gjorde.  
  
Det er planen at sejle herfra torsdag de ca. 20 
NM op til de paradisiske ør Iles des Saints lige 
syd for Guadeloupe. Alene navnet, Iles de 
Saints, må siges at være det helt rigtige sted at 
fejre juleaften.  
  
På sigt fortsætter vi mod nord op mod Puerto 
Rico.  
  
Vi har det rigtig godt - osse med hinanden - og 
nyder det faktisk mere, end da vi sejlede her i 
februar og marts. Måske fordi vi ikke har nogen 
aftaler eller deadlines, måske fordi vi føler os 
mere sikre i Caribien eller måske fordi vi er blevet 
meget bedre til at ankre. Som Poul Nyrup sagde: "Vi ved det ikke." 
  
Vi ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt lykkebringende 2007. Vi misunder 
Jer ikke ræset op til jul, men ville gerne have fejret julen og nytåret sammen med 
familien, herunder især børn og børnebørn. Pas på i trafikken og vær gode ved Jer 
selv og hinanden.  
  
Kærlig hilsen 

Inger Marie og Per 
 
 
 
 
 

TAK.... 
  
Mange tak for opmærksomheden til receptionen, 
det glædede os meget. 
  
De venligste hilsner 
  
Benta & Niels Chr. 
Helle & Torben 
  
Roager Kloakservice 

Tak for hilsner og 
opmærksomhed 
i forbindelse med min 50 
års fødselsdag den 5. 
januar 
  
Hilsen Yvonne 
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