
 

ORIENTERINGSKLUBBEN
HTF

HADERSLEV
  

 

 

45. Årgang, september 2007, nr. 4 



 2

Redaktion 
Søren Kjær (ansv.)  
Kontakt: soren.kjaer@mail.dk 
 

 
Næste deadline: 15-11-07 
(udkommer ca.07-12-06) 

Oplag : ca. 230 stk. 
 HTF’ S BESTYRELSE : 

POST NAVN / ADR. TELEFON E-MAIL 
Formand 
og kort 

Jørn F. Andersen 
Tågerupvej 42, 6560  
Sommersted 

7450 4263 
4082 3503 

jfa@adr.dk 
 

Næst-formand Guri Alm 
Vestergade 10, 6392 Bolderslev

7464 6732 
5098 2532 

gmal@aabenraa.dk  

Kasserer Ingelise Baden, Lyngtoft 6,  
6760 Ribe 

7544 5222 ingelise.baden@mail.tele.dk 
 

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)  gmal@aabenraa.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  

 
Kan vi virkelig blive ved med at have billeder af Maja på forsiden?! 
Selvfølgelig kan vi det! For det er jo klubhistorie hun skriver! 
 
Bronze til junior-VM i sprint, sejr i D20 elite i O-ringen, guld til junior-NM på 
mellemdistancen, sølv i stafet til junior-NM… for ikke at nævne hendes danske 
juniormesterskaber i år i natorientering, sprint og på mellemdistancen. Dem er vi jo vant til. 
 
Og nu har hun så også taget sølv i sit første senior-DM, selv om hun stadig har resten af 
året og hele 2008 til gode som junior. Læs også portræt af hende i forbundsbladet, og nyd 
billederne på forsiden. 
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Formandsord efterår 2007!  
 
Historieskrivningen i vores dejlige klub HTF fortsætter med 
uformindsket styrke her henover sommeren, hvor det især er 
Maja, som sætter dagsorden udadtil. 
Igen skal det lyde et stort TILLYKKE fra hele 
medlemskredsen til dig Maja! 
Maja vandt JUNIOR-VM-BRONZE i Sprint i Australien den 8. 
juli kun 4 sekunder fra GULDET. Desuden blev det til mange 
andre flotte resultater i Australien. 
Maja var lige et smut hjemme i en uge, hvorefter det gik løs 
igen ved ”5-dages” i Østergøtland i Sverige, hvor Maja skrev 
idrætshistorie ved at være den første dansker, som vandt 
junioreliteklassen. Det blev en sejrsmargin på 2.57 min. ned til den dobbelte 
juniorverdensmester Siri Ulvestad fra Norge. 
”O-ringen”, som svensk 5-dages hedder, er verdens største løb med 14.000 deltagere. 
Efter dette flotte resultat blev Maja udtaget til seniorlandsholdet, som den første HTFer 
nogensinde, hvor hun var udset til at løbe sidste stafet-tur for Danmark.. 
Maja var oppe imod de store verdensstjerner og holdt hovedet koldt, således holdet fik 
en fornem 8. plads, som var den bedste plc. til Danmarks kvinder siden 1993.   
 
Vikingedysten: Den 31. udgave  af den traditionelle dyst fik et superforløb i et godt 
vejr. Bente og Klaus Staugård fra Kolding var med til at give Dysten en ekstra kolorit 
ved at lade sig gifte på Rådhuset i Haderslev om formiddagen (070707), hvorefter de 
tog direkte til den smukke stævneplads i Stensbæk Plantage, som var den tidligere 
sportsplads ved Stensbæklejren, for at nyde bryllupsfrokosten inden 1.etape. 
TILLYKKE til Bente og Klaus og TAK fordi I valgte Vikingedysten til jeres festdag! 
Klaus har været medlem af HTF lige siden han var soldat i Skrydstrup for 25 år siden 
og bl.a var med til at tegne kortet over Nørbæk-Varming! 
Vi var ca. 50 HTFere til at servicere de 250 løbere og om aftenen ligeså mange til grill-
aften på Jels skole, sammen med et lignende antal fra andre klubber! 
Tirsdag efter Dysten var vi ca. 45 HTFere samlet til Vikingespillene i Jels. 

Dejligt, når det sociale i 
klubben kan samle så 
mange og vejret er med 
os! 
Vi fik indviet 2 nye kort 
over Stensbæk Syd 
tegnet af Erland Skøt 
og Revsø, hvor jeg 
også havde tegnet det 
nye 
skovrejsningsområde 
øst-på i Revsø. I 
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sidstnævnte skov havde Peter R. Sebelius debut som banelægger, og dette slap Peter 
godt fra sammen med den rutinerede BK Flemming D. Andersen. Ligesom der også 
var gode baner i Stensbæk, hvor det var rutinerede Hans Nielsen, som var 
banelægger med Arne Bertelsen som BK. 
Undertegnede, der var stævneleder havde god hjælp af min stævnekontrollant Jørgen 
Rasmussen, ligesom vores EDB-folk Peter Berg og Hans Erik Hansen. 
Ud over de mange hjælpere havde HTF også 26 deltagere i løbet – ligesom Herning 
der igen fik udleveret ”Vikinge-hjælmen for flest deltagere i dysten , som også var 26 
deltagere! 
Det skal lyde en stor TAK til ALLE vore officials, som gjorde en god indsats! 
 
HTF har fået en hovedsponsor: Vi har underskrevet en sponsorkontrakt med 
”FRØS-HERREDS-Sparekasse”, som giver klubben et godt tilskud til den daglige 
drift, hvor vi til gengæld skal være med til, at promovere pengeinstituttet! 
Der er ”link” på vores hjemmeside til dem og omvendt til os fra deres kunder. 
Denne sponsorkontrakt er også historisk for HTF og jeg vil opfordre medlemmerne til 
at støtte dem, som de støtter os. Aftalen blev ligesom grundlagt for ca. et år siden, 
hvor min bestyrelse havde indstillet mig til Idrætslederprisen i Haderslev Kommune. 
 
Nye løbetrøjer i brug: Vi har taget de nye løbetrøjer i brug og jeg må sige, at de er 
blevet meget godt modtaget og går som ”varmt brød”. Vi indkøbte 65, hvor vi allerede 
har udsolgt af bestemte størrelser, således vi allerede skal til, at lave genbestilling af 
disse. 
De fås også med lange ærmer – i de nye bestillinger vil vi også få dem i en anden 
model, således web-masteren og jeg kan være i dem. 
Priserne på trøjerne er kr. 350,- for voksne og kr. 300,- for børn og denne pris er 
meget lav, fordi ”FRØS-HERREDS-Sparekasse” og HTF giver et pænt tilskud! 
 
Dammen Rundt den 14. august: Denne dato afviklede vi ”Dammen Rundt”, hvor 
Gunnar Friis var stævneleder og han havde god hjælp bl.a. af vore 2 EDB-folk Peter 
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Berg og Hans Erik Hansen, samt andre trofaste HTFere. Der var god fremgang i 
deltagerantallet igen, hvor vi gik fra 90 til 110. Vi var så ubeskeden, at vinde de 4 af de 
8 første-pladser, der blev kæmpet om ved Søren Thystrup, Daniel H. Jensen, Anne B. 
Bertelsen og Marie H. Jensen.. HTF ønsker jer TILLYKKE. 
TAK til FRØS-HERREDS-Sparekasse, som for første gang var hovedsponsor. 
TAK til alle hjælperne. 
 
DM-mellem og Midgårdsormen: Den 11-12 august var vi til DM-mellem i Hørbylunde 
og her blev der traditionen tro til GULD for far og datter Steffen og Maja Alm. Desuden 
fik vores ældste deltager i HTF 77-årige Haagen E. Larsen en BRONZE-medalje. 
TILLYKKE til jer alle tre 
Vi fortsatte caravanen til ”Midgårdsormen i Sjørup og her fik HTF en fornem 3. plads i 
den største klasse ODIN. Ligeledes en 3. plads i den nye klasse Idun Vores FREJA-
hold blev nr. 8. 
 
HTF i Landsfinalen for klubhold: Den 19. august løb vi anden runde i 1. Division i 
Als Nørreskov og var vi ikke blevet ramt af 4 afbud p.g.a sygdom havde vi vundet alle 
3 matcher. Vi vandt stort over Kolding og Vejle og tabte knebent med sølle 3 point til 
Odense. Vi havde igen et slagkraftig hold med 54 tilmeldte løbere, så det ikke var tvivl 
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om, at vi skal til 
Landsfinalen i 
Vrøgum, som 
finder sted den 
14. oktober. 
Vores 
medlemmer er 
allerede begyndt 
at tilmelde sig til 
finalen, således 
der i skrivende 
stund er 16 
tilmeldt, hvoraf 
de 10 foreløbig 
kommer fra HTF, 
men lad os ”vise 

flaget” ved at stille et stort og slagkraftig hold, så meld dig til Guri, uanset om du er 
motionist eller stræber! Da det kun tager en god time til Vrøgum bliver der ikke 
arrangeret bustransport.  
 
Jyske-Fynske-mesterskaber i Stenderup-skovene: Men resultaterne vokser ikke 
altid ind i himlen. 
Dette måtte vi sande her i weekenden den 25-26 august, hvor det blev til en meget lille 
høst af medaljer til HTFerne, selvom vi igen havde et rekord stort antal deltagere med 
– 9 hold i stafetten og 32 løbere i det indviduelle om søndagen. 
I stafetten var vores unge piger 13-16 år tættest på, hvor de vandt SØLV kun 49 
sekunder fra guldet. Holdet bestod af: Marie H. Jensen, Marie B. Bertelsen og Anne B. 
Bertelsen. H-45-49 vandt BRONZE. Holdet bestod af Arne Bertelsen, Jens P. Jensen 
og Steffen Alm. H-65-69-holdet vandt BRONZE og bestod af Keld B. Nielsen, Kaj Ove 
Rasmussen og Erland Skøt. 
På den åbne stafet-bane blev vi nr. 1 ved Daniel H. Jensen, Camilla Bevensee og 
Bendt Bossen. 
Ved søndagens løb blev det til GULD til vores ældste deltager Haagen E. Larsen i 
klassen H-75-79 og BRONZE til vores næstformand Guri Alm i klassen H-40-44. 
HTF ønsker jer alle TILLYKKE. 
 
Maja V. Jørgensen og Daniel Honoré Jensen , som har bestået 
klubinstruktøruddannelsen på Himmelbjergegnens Idrætsefterskole er nu klar til, at 
starte egentlig ungdomstræning, som foregår hver torsdage fra 1700 – 1900 skiftevis 
fra Dyrehaven og Vesterskoven. Se mere på www.okhtf.dk  
Kære medlemmer. Slut op om de unge og tage jeres nabobørn med eller deres 
forældre, hvor i alle kan få kyndig VEJLEDNING – OPLEV MER ORIENTER!!! 
Formanden ønsker Maja og Daniel HELD og LYKKE med projektet. 
 



 7

”FUNCARD” i uge 42: Har netop fået tilbudt at være med i ”FUNCARD” igen i uge 42 
= efterårsferien, hvor vi inviterer til orienteringsløb i Vesterskoven tirsdag den 16 
oktober med start fra skydebanen imellem kl. 1000 – 1200. 
 
Klubhistorie. Ja, udover Maja Alm har ALLE medlemmer her i 2007 skrevet 
klubhistorie ved, at samtlige har betalt deres kontingent, hvilket vi aldrig 
tidligere har oplevet!!! 
Herudover beretter træningsudvalgsformanden, at vi har mere end 50% fremgang ved 
vore træningsløb i år og i års-statistik  i ”O-service” har vi allerede nået sidste års antal 
starter i terminslisteløb, selvom der sidste år var WOC-tur over 5 etaper med over 40 
HTFere.  
 
Klubtur til DM på MØN: I den kommende weekend den 8-9. september. Tager vi på 
klubtur til DM-weekend på MØN, hvor vi er 36 HTFer, som bliver suppleret med 8 fra 
FROS-MELFAR og 1 fra Kolding, således vi er 45 i den 50 personers bus vi har bestilt. 
 
Næste HTF-arrangement den 7. oktober: Her skal vi arrangere op- og 
nedrykningsmatch for 2. og 3. division i Stensbæk SYD. Henry Jakobsen og Søren 
Bertelsen er banelæggere og Hans Nielsen er BK. Arne Bertelsen tager 

Maja og Daniel 
- klubbens 
ungdomstrænere 
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hovedansvaret som stævneleder. Her er der også mulighed for at hjælpe eller at løbe? 
 
3. afdeling af 
klubmesterskaberne: Ikke 
alle klasser er endnu afgjort i 
vores interne 
klubmesterskab så her har 
du også mulighed for at 
deltage i Jørgensgård skov i 
Aabenraa den 30. 
september. 
 
Hjemmesiden: Vores 
hjemmeside sætter også den ene rekord efter den anden, hvor vi nu er over 11.000 
besøgende siden juni 2006. Vikingedysten´s egen hjemmeside har over 3.500 
besøgende. 
 
Nye medlemmer: I dette nr. byder vi VELKOMMEN til endnu en ”blodfornyelse” i 
vores klub. Her kan DU være med til, at de nye føler dem VELKOMMEN iblandt os! 
 
”Pas på ikke at vende ryggen til livet. Du risikerer, at livet vender ryggen til dig”! 
 
Orienteringsløb er en motionsform, der giver ”MENING”! 
 
 
 Jønne 
 

Nye klubbukser 
Klubben vil bestille nye løbebukser i en marineblå farve, der matcher de nye klubtrøjer. 
Bukserne er ét lags med en kraftig front. 
De er lange i numrene – eksemplarer kan beses hos Flemming D. Andersen. 
Bestil hurtigst muligt – samlet ordre sendes af sted om et par uger. 
Henvend dig til   Flemming D. Andersen 
Mail:  flemming.d.andersen@mail.dk 
Tlf :   74 54 55 42 

fjordagervej 20, 6100 haderslev 
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Det har været en fantastisk sommer for Maja Alm. Læs portrættet af hende i 
forbundsbladet – og vi har sendt 
den ene pressemeddelelse ud 
om hende efter den anden siden 
sidste nr. af klubbladet: 
 
8. 7.: 
 
Dansk medalje på 
førstedagen af junior-VM  
 
Junior-VM i orienteringsløb 
startede i dag i Dubbo, 
Australien, der ligger ca 200 km 
fra Sidney. Det er vinter i 
Australien, det er koldt og det 
regner.  
Sprinten foregik i Western Plains 
Zoo, og som det altid er på 
sprintdistancen var det tæt, hvor 
kun sekunder skiller.  
 
På damesiden blev det en flot 
holdpræstation, med Maja Alms 
bronzemedalje som prikken over 
i’et. Hun var med i toppen 
gennem hele løbet og manglede 
til sidst kun 3 sekunder fra 
guldet. Maja var meget tilfreds med løbet, banen havde indbudt til at man skulle løbe 
stærkt, men samtidig have fuld kontrol. Hun havde kun et mindre bom, og kunne 
fortælle at det sværeste havde været at finde startpunktet på kortet!!  
 
1. Eva Svensson, Sverige 13.19  
2. Svarka Sobotna, Tjekkiet 13.19  
3. Maja Alm, OK-HTF Haderslev 13.22 
 
25. 7.: 
 
Stort TILLYKKE til Maja med etapesejren i Verdens største 
orienteringsløb "O-ringen"! 
 
Maja Alm fra orienteringsklubben HTF i Haderslev fører nu 5-dages i Sverige! 
 
Med en fornem førsteplads i dag på 3. etape i 5-dages i Østergøtland i Sverige fører Maja 
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Alm nu 5-dages med godt 2 min. til nr. 2! 
 
Maja Alm lagde beskedent ud med en 8. plads i mandags og en 4. plads i går, som i går gav 
en samlet 3. plads af de 80 deltagere i klassen dame elite indtil 20 år, hvor mange af dem 
Maja kæmpede imod  ved WM i Australien fornylig er på startlisten! 
 
Maja løb dagens etape, som hed "Tidernes Landskabsetapen" i tiden 24.51 - nr. 2 blev 
Marian Ulvestad Norge i tiden 25.35 og nr. 3 Ida Marie Næss Bjørgul Norge. 
 
I den samlede stilling efter 3 etaper fører Maja Alm nu i tiden 2.02.02 med 2 min og 11 sek. 
forspring til Karin Person Sverige! 
 
26. 7.: 
 

Vinder Maja verdens største o-løb? 

Efter sin bronzemedalje ved VM for juniorer i Australien fortsætter Maja Alm fra 
orienteringsklubben HTF i 
Haderslev med de gode 
resultater. 

Nu gælder det O-Ringen, verdens 
største orienteringsstævne med 
14.000 deltagere. Det sker i 
Midtsverige, og der er tale om et 
etapeløb over 5 dage. Som man 
kunne forvente, har Maja Alm lagt 
sig i spidsen i den ældste 
eliteklasse for juniorer. Ganske 
vist blev det kun til en femteplads 
i dagens etape, den fjerde og 
næstsidste, men det var alligevel 
nok til at øge forspringet foran 
den nærmeste konkurrent, 
svenske Karin Persson, med 
knap to minutter, så i jagtstarten 
på sidste etape i morgen får Maja 
Alm et forspring på 3.15 min. før 
svenskeren bliver sendt af sted – 
skarpt forfulgt af de 76 andre 
deltagere i klassen. 

Favoritværdigheden tager Maja 
roligt på. Efter dagens etape 
sagde hun: ”Jeg havde et rigtig 
godt løb i dag, selv om jeg kom 
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lidt forkert til førsteposten. Men det var hårdt. Nu 
må jeg se at blive frisk igen til jagtstarten, men 
jeg er ikke nervøs for svenskerne, heller ikke i en 
spurt!” 

I morgen ved vi hvordan det gik. Men vi sætter 
pengene på Maja. 
 
27. 7.: 
 
Maja vandt verdens største o-løb 
 
STORT TILLYKKE fra hele klubben til Maja, da 
dette var historisk for hele forbundet og HTF! 
 
Ja, det er meget glædeligt, at det blev, som vi 
spåede i går, hvor Maja Alm vandt samlet med 
min. 2.57 ned til nr. 2, som blev den dobbelte 
juniorverdensmester Siri Ulvestad fra Norge! 
 
8. 8.: 
 
Maja får debut på seniorlandsholdet 
 
19-årige Maja Alm fra orienteringsklubben HTF i Haderslev får allerede nu debut på 
seniorlandsholdet, hvor der er VM i Ukraine fra den 18-26 august, selvom Maja ikke 
har deltaget i de nyligt afholdte testløb.  
Men hendes formidable resultater i år har gjort så stort et indtryk på 
seniorlandsholdstræneren, at hun er blevet udtaget til seniorlandsholdet! 
Maja er udset til, at danne stafethold sammen med Signe Søes PAN - Århus og Anne 
Konring Olesen fra FIF Hillerød! 
VM-stafet er den sidste disciplin og finder sted den 25 august. 
 
12. 8.: 
 
Far og Datter blev danske mestre på mellemdistancen! 
  
Maja Alm og hendes Far Steffen Alm fra orienteringsklubben HTF i Haderslev blev 
begge danske mestre i går i Hørbylunde ved Silkeborg, ligesom det skete sidst, da der 
var DM i Sprint og DM i natløb i foråret - så det var en tro kopi fra foråret! 
  
Maja Alm levede op til farvoritværdigheden ved at vinde D-17-20 klassen med 2 min. 
og 47 sek. ned til Signe Klinting FIF Hillerød. 
Steffen Alm var 1 min og 20 sek. bedre end Rolf Lund fra Helsingør i klassen H-50-54. 
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Klubbens ældste deltager Haagen E. Larsen på 77 år vandt Bronze i klassen H-75-79 
år. 
 
25. 8.: 
 
Flot Senior VM-debut af 
Maja 
 
Maja Alm fra orienteringsklubben 
HTF i dag sin senior-debut ved 
WM i stafetorientering i Ukraine 
og Maja gjorde det rigtig flot, hvor 
hun på sidste-turen "spiste 
kirsebær med de store stjerner"! 
Selvom Maja mistede nogle plc. 
havde hun bedste tid af de 
danske piger - så indsatsen i 
hendes debut var rigtig flot! 
 
Læs mere om Majas løb længere 
nede! 
 
Sølv til Maja Alm i hendes 
første senior-DM  
 
Præsentation er vel knap nok 
nødvendig – Maja Alm fra 
Orienteringsklubben HTF i 
Haderslev har fået masser af 
omtale denne sommer for sine 
flotte internationale resultater: Bronze til junior-VM i sprint, sejr i D20 elite i O-ringen, 
guld til junior-NM på mellemdistancen, sølv i stafet til junior-NM… for ikke at nævne 
hendes danske juniormesterskaber i år i natorientering, sprint og på mellemdistancen. 
 
Så selv om Maja Alm stadig kan løbe som junior til udgangen af 2008, er det 
forståeligt at hun valgte at stille op i seniorklassen i denne weekends DM på den lange 
distance i Klinteskoven på Møn. Og det var kun forhåndsfavoritten Anne Konring 
Olesen som formåede at holde Maja Alm bag sig i det meget vanskelige terræn. 
 
Resultater: 
1 Anne Konring Olesen 29 FIF Hillerød Orientering 1:19:25 
2 Maja Alm 19 OK H.T.F. 1:28:48 
3 Helene Hausner 30 OK Øst Birkerød 1:38:33  
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Sakset fra Orientering.dk… 

VM Stafet: Flot 8. plads til pigerne 
Skrevet 25/8 af Thomas Jensen kl. 10:37 
De danske piger viste stor international klasse på dagens stafet. Med to 
verdensklasseløb af Anne og Signe, og en meget flot indsats af Maja, lykkedes 
det pigerne at løbe en 8. plads hjem til Danmark.  
 
Første tur. Tre hold havde frem til publikumsposten lidt over halvvejs skabt et lille hul. 
Det var svenske Annika Billstam, russiske Julia Novikova og finske Paula 
Haapakoski.  
 
Men blot 53 sekunder efter disse tre kom Anne Konring alene til publikumsposten som 
4’er. På den sidste sløjfe lykkedes det Anne at hente og overhale Haapakoski, og hun 
kunne sende Signe Søes i skoven som 3’er 1,41 minutter efter førende Sverige. Lige 
efter Anne skiftede Haapakoski og norske Ingunn Weltzien til henholdsvis Marianne 
Andersen og Heli Jukkola.   
 
Efter disse tre piger var der cirka et minut ned til Storbritannien og Schweiz.  
 
Anden tur Signe Søes løb et rigtig flot løb. Hun måtte ganske vist slippe Heli Jukkola 
og Marianne Andersen. Men hun gik forbi Rusland og skiftede som nummer fire. 
Hendes tid på anden tur var blot 30 sekunder langsommere end Annes tid på første 
tur.  
 
I toppen løb Jukkola sig helt op i teten og skiftede første, 50 sekunder foran norske 
Marianne Andersen, der igen var 28 sekunder foran svenske Emma Engstrand.  
 
Signe var blot 2½ minut efter Engstrand, og mistede således mindre end et minut til 
Engstrand.  
 
Bag Signe skiftede Schweiz og Rusland som nummer 5 og 6 - 2,17 og 2,18 minutter 
efter Signe. 
 
Maja blev således sendt ud i en Sandwich mellem Minna Kauppi, Anne Margrethe 
Hausken og Helena Jansson på den ene side og Simone Niggli og Tatianna Riabkina 
på den anden. En Sandwich der kan skræmme livet af de fleste.  
 
Tredje tur Men Maja gik til opgaven på fornemste vis. Til trods for at hun stadig har et 
år tilbage som junior, og til trods for at hun løb sit første VM omgivet af verdens bedste 
o-løber, holdt hun hovedet koldt og løb et godt orienteringsløb. På første radiopost 
havde hun blot tabt et halv minut til Norge og Sverige, mens hun stadig holdte 
Schweiz og Rusland bag sig.  
 
På publikumsposten var hun faldet ned til en placering som nummer 7 – hun var dog 
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kun fem sekunder efter tjekkiske Dana Brozkova – og blot 41 sekunder foran den 
australske verdensmester fra sprinten i Danmark i 2006, Hanny Allston.  
 
På den sidste sløjfe gik Hanny Allston forbi. Maja kunne dermed løbe en flot 8. plads 
hjem til de danske damer – blot 42 sekunder fra 6. pladsen – der var drømmemålet. Vi 
skal tilbage til 1993 for at finde en bedre dansk dameplacering til VM stafet. Resultatet 
må derfor siges at være helt tilfredsstillende.  
 
I teten trak Minna Kauppi fra de andre. Finland gentog dermed bedriften fra sidste år, 
og sikrede sig guldet. Lige som sidste år var det med Sverige på sølvpladsen. Bronzen 
gik til Norge, der måtte se sig slået med 9 sekunder. 
 

Resultater: 
 
1. Finland (Haapakoski, Jukkola og Kauppi)   1:46:35 
2. Sverige (Billstam, Engstrand og Jansson)          1:47:41 
3. Norge (Weltzien, Andersen og Hausken)   1:47:50 
8. Danmark (Konring, Søes og Alm)   1:58:31 

   
Som politimand er Ove Brix Therkildsen vant til fænomener på samfundets bund. Her 
gør han klar til præmieoverrækkelse ved årets Vikingedyst – på marken gik indtil 
dagen før en flok kvier og nød livet i fulde drag, og det kunne både ses og lugtes. 
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Labelmanden er fundet! 
Niels Erik Kofoed er rigtig snild til det med computere, og i fremtiden sørger han for at 
fremstille adresselabels til udsendelse af klubbladet. Redaktøren er glad, og det bliver 
I også! 

Nye 
medlemmer: 
  
Marie Petersen 
Nicolaj Petersen 
Henrik Petersen, alle 
fra Bolderslev 
Ida Ilsø 
Nina Ilsø 
Rasmus Ilsø 
Anette Hansen, alle fra 
Hjordkær 
Dicte Kildemand  
Bjørk Kildemand 
Sofie Kildemand  
Gunvor Timmermann 
(Far = Klaus Kildemand alle Vejen, hvor Klaus har været medlem i 2 år og gjort det 
godt på bane 1 i første division.) 
Mikkel Overgård, Haderslev, Mikkel har allerede haft en flot debut på bane 1 i 1. 
division. 
Tobias Bartholdy, Haderslev, Tobias er kammerat med Mikkel og de dyrker begge 

"adventure race" – se 
beretning andetsteds i bladet. 
Jane Ekberg Qvade, Vojens. 
Jane er endnu mest kendt for, 
at hun for nylig blev pilot på 
svævefly. 
Benjamin Jacobsen, 
Sommersted 
Anders Gildberg, Haderslev 
 
Vi håber, at I ALLE vil få glæde 
af vores unikke sport i 
NATUREN - VELKOMMEN i 
HTF 

Åben tirsdag formiddag, onsdag formiddag, 
torsdag, fredag og lørdag 
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Af Flemming D. Andersen 
 
Jeg var i starten af august i Skotland sammen med en kammerat Ole fra Tisvilde Hegn 
OK. 
Vi fløj derover og lejede en bil for at køre ind midt i landet til 6 dages hårdt 
orienteringsfræs. 
Vi var heldige at finde et Bed-and-Brekfast midt mellem løbsområderne. 
Værten var en pensioneret landmand, som vi havde det rigtig gemytligt med. 
 
Terrænerne var ret varierede. Klippefulde med voldsomme stigninger, sandflugtsskov 
som lignede Tisvilde Hegn og moderat kuperet åben skov og åbne mose-hede-
områder. 
Fælles var, at det var rigtig fysisk hårdt. Eller også var formen langt fra det optimale. 
Jeg løb i H50 for at kunne slå min kammerat ( det plejer jeg, men han vandt nu 
sammenlagt ). 
3.800 O-løbere havde fundet vej til floden Spey. 
 
1. løb i godt bakket terræn, hvor banen blev noget ødelagt af tvungen passage af 6 
hegn. 
To gange klatring op ad stejle skrænter. 
Bommede lidt ved en enkelt post. Fandt ud af hvor jeg var, da en fyr faldt i et lille 
vandhul tæt ved.  

 
2. løb var kongeetapen. 
Ekstrem hård med start i 
kuperet hedeområde, flere 
passager af stejl ravine og 
drønsvær orientering i 
klippefuldt sten og stub-
område. Ingen stier. 
 
 
 
Stigningen var på 300 m. Det 
kunne mit højre knæ desværre 
ikke holde til, så det hævede 
op om aftenen. Jeg brugte 
1.31 om de 6,5 km. 
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3. løb. Nu var jeg jo ikke kommet til Skotland for at sidde på en stol, så selv om knæet 
gjorde ondt, blev der løbet igennem alligevel. Nu 
kun 145 m stigning. De første 5 poster var godt 
gemt i et stort grønt område – orienteringen var 
som i et natløb. Senere åben skov med bakker op 
og ned. 
Jeg blev nr. 102 ud af 163 løbere. 
Betalte for en gang god massage – det skulle jeg 
há gjort før. Fik massage de efterfølgende dage. 
 
Hviledagen var tiltrængt. Vi kørte en tur på ca. 150 
miles rundt om Loch Ness og legede turister. 
Nej, hvis I spørg om det der ! 
 
4. løb foregik et område, der lignede min gamle 
hjemmebane Tisvilde Hegn. Kun lidt flere 
detaljerede bakkedrag. Derfor løb på et 1:7500-
kort. Knæet havde godt af fladere terræn.  
Blev nr. 72. 
På vejen hjem besøgte vi et whisky-destilleri og 
købte en flaske til vores vært, som havde fødselsdag næste dag.  
Om aftenen kørte han os op til de 1000 hjortes dal. Vi troede ikke på ham, da han 
påstod at vi ville få 1000 vilde hjorte at se. De trak ned i en dal for at græsse, når 
solen gik ned. 
Han havde ret, det vrimlede med hjorte helt tæt på bilen. Naturen var vidunderlig. 
På vejen hjem jordede vi et par kaniner (dem er der mange af ). 
Hans eneste kommentar var: ”Dead”. 
 
5. løb i et meget kuperet terræn med stenet overflade og et stort hede/mose-område, 
som vi blev sendt langt ud i for blot 2 poster (dårlig banelægning). Kilometertiden var 
omkring de 15 minutter. 
Det gik galt allerede ved post 1. Så ellers ud til at være den nemmeste post på hele 
banen. 
100 m på kompasset op til en lille slugt i et helt åbent område. Fandt den efter 7 
minutter. 
Missede så også post 2. Der var nu gået 17 minutter, mere end 10 minutter for meget. 
Mange løb forvirret rundt ved post 1. 
Var lidt deprimeret over dette – også min kammerat havde fumlet rundt. 
Humøret steg betragteligt, da vi gik til folkedans ved stævnecentret om aftenen 
(kiggede kun på dansen – sparede de slidte ben). Post 1 havde stået 80 m forkert ved 
en anden slugt. 
Så dårlige var vi altså alligevel ikke. 
Tiderne blev ændret med start ved post 2. Der var jeg heldig. 
 
6. løb skulle nu gennemføres selv om kroppen skreg på hvile. 
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Herligt middelkuperet åbent område, hvor jeg rigtig kunne finde ud af kurverne i de 
lyngklædte bakker. Bommede kun lidt på de 6,8 km og var godt tilfreds selv om knæet 
var stift. 
Om eftermiddagen var vi til de lokale Highland Games. Meget spektakulært med sjove 
discipliner som dansekonkurrence, sækkepibekonkurrence, tovtrækning, 
pælekastning, baglæns højdekast af et tungt lod mm. Sækkepibebands. 
Om aftenen spiste vi med vores vært og hans veninde og drak vin og en del whisky. 
 
Alt i alt var det en herlig tur blandt et rart folkefærd. 
Efter 8 timers løb blev jeg nr. 106 ud af 163 slået med 5 minutter af min kammerat Ole. 
Hvis nogle af jer vil til Skotland næste gang i 2009, kan jeg varmt anbefale det. Et godt 
arrangement med uhyre spændende terræner. Husk at træne godt på forhånd. 
 

Coastzone 
extreme 
marathon 
Af Mikkel Overgaard 

• 10. plads 
• Den hårdeste rute ever 
• Vand, vand og atter 

vand 
• Himmelbjerge og 

bunkere 
• 1:25000 kort stinker 

 
35 km orienteringsløb med rygsæk over to dage, det lyder da ikke så slemt, vel? 
Sådan havde Tobias og jeg gået og gejlet hinanden lidt op og i år blev der så gjort 
alvor af snakken. Så den 26. maj mødte vi (Tobias Bartholdy og Mikkel Overgaard) op 
ved Almindinge sø lidt uden for Silkeborg klar til at vise eliten hvordan man løber 
orienteringsløb. Forinden havde vi deltaget i fem træningsløb i klubben og ellers bare 
løbet en del lange ture i og omkring Haderslev. 
 
Starten gik kl. ca. 18.00, og det var med en del sommerfugle i maven at vi løb ud på 
den indledende sløjfe omkring startområdet, fire poster på et 1:10000 kort og de sidste 
17 poster på 1:25000 kort, hvilket var en smule forvirrende for så relativt uerfarne 
orienteringsløbere som os, pludselig at skulle skifte kort. Efter de første ni poster 
nåede vi turens første vandpassage, her skulle Gudenåen passeres lige nord for 
Brassø, taktikken var klar vores rygsække var pakket vandtætte så det var bare på 
med redningsvesten og så forbi de andre hold som stod og fumlede med sorte sække 
og videre ud i vandet med tøj og sko på, vi overhalede faktisk temmelig mange på den 
måde. Efter endnu en vandpassage og tolv poster mere nåede vi nightcampen efter 3 
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timer og 32 min løb i silkeborg-skovene og specielt bakkerne omkring. Der var ikke 
energi til ret meget mere end at få lavet den medbragte aftensmad og slået vores telt 
op og så ellers i soveposerne.  
 
Starten på 2. etape, næste morgen foregik som en omvendt jagtstart. Dvs. at de 
langsomste startede først og så startede man ellers i den rækkefølge som man kom 
ind i dagen før. Efter en lille sløjfe op omkring himmelbjerget gik turen gennem 
sønderskoven til Virklund hvor der var bysprint. Dagen før var der bjergsprint, hvor alle 
det var tiden mellem to poster som var afgørende, bysprinten var derimod bygget op 
med et handicapsystem baseret på den tid man havde på første dagen, hvilket betød 
at det ikke bare var den samlede vinder der tog sejren i bysprinten.  
 
Inden vi nåede Virklund var vi lige et smut ude på en ø i Borre sø. Efter bysprinten i 
Virklund, fortsatte turen gennem vesterskoven og efter et par heftige stigninger her 
endte turen hvor den startede nemlig ved Almind sø og efter en lille sløjfe omkring 
målområdet nåede vi i mål i tiden 07:58:51 det rakte lige præcis til en top ti placering 
(en 10. plads) ud af 62 deltagende hold i vores klasse. Hvilket var et resultat som vi 
begge to var meget tilfredse med. 
 
Det var et rigtig godt løb fra arrangørenes side, der var styr på det hele ikke noget at 
sætte en finger på. Det var en super god rute med spændene og udfordrende poster, 
et eks er en af de første poster på første dagen som var placeret nede i en bunker. 35. 
km distancen er en tur som alle i almindelig god o-løbs form kan gennemføre 
vindertiden i år var på 06:15:12 men har før været helt ned på omkring fire timer, dette 
skyldes at årets rute ifølge arrangørerne var lavet en smule for hård, noget som de vil 
lave om på næste år. Så hvis du har lyst til at prøve et o-løb som er lidt længere (og 
lidt vådere) end det du er vant til og med rygsæk, så kom af sted! Det er sidste 
weekend i maj og Tobias og jeg skal i hvert fald med igen næste år. 
 

U1 sommerlejr i Sverige. 
 

Af Marie B. Bertelsen 
 
I år gik turen til Sverige med U1’erne . For dem der ikke ved hvad det er, er det en 
træningslejr for ungdomsløberne i alderen op til 13 år. Vi løber 2 gange dagligt i 2 dage, så 
hviledag, så 2 gange igen og så det store Hyttemesterskab både individuelt og stafet. 
Lederne laver øgenavne til børnene, som børnene skal gætte.  
Programmet for en dag er ca. således: Vi står op ved 7 tiden, spiser morgen mad, og smøre 
madpakker. Så er der tid til at pakke vores ting. Så er der teori hvor vi gennemgår banerne 
som vi skal løbe. Bagefter er der afgang til skoven. Vi løber 1 løb, spiser vores madpakker og 
så løber vi 2 løb. Så er der mulighed for at komme ud at bade i de Svenske søer. Så kører vi 
tilbage til skolen hvor vi kan gå i bad. Så er der teori hvor vi tegner og snakker vejvalg. Så 
spiser vi vores Madmor Birgittes MEGET gode mad. Så tager vi på den 500 m. lange sliktur 
som alle har glædet sig. Når vi kommer tilbage er der fri leg. Der er kage til aftenskaffe. Og så 
går vi til ro mellem 21.30 & 22.00. 
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I år på hviledagen tog vi først ud på et lille glaspusteri, hvor vi kunne komme helt tæt på. Vi 
var der i ca. 1 time. Så tog vi videre ud til kanosøen (læs piratsøen) hvor vi var blevet inddelt i 
nogle hold med 3 på hver. Vi var lidt uheldige med vejret i år for det var koldt, og det regnede, 
men vi slap fra Piraterne, næsten alle sammen. 
 
Vi tog også ud til Kosta Boda (Glasriget) som vi altid har gjort. Der kan man købe glasting 
som er lavet på et glaspusteri.  
 
A-løberne har næsten hele ugen igennem planlagt et lederløb til lederne. Der er også lavet 
øgenavne til dem. Nogle af lederne klædte sig ud, andre lavede ballade, og enkelte opførte 
sig ordentligt.  
Det endte med lidt vandkrig, og 99 strafrunder til Søren Klingenberg og Tom Panduro. 
Så kunne de lære det! ☺  
Det sluttede med præmier til de 3 bedste i D/H ledere.  
 
På vejen hjem fra Lessebo tog vi et smut forbi Godisflyet. Det er et fly fyldt med slik til billige 
penge. 
 

 
STØT VORE ANNONCØRER, DE STØTTER OS! 
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Vikingedysten - still going strong 
Af Søren Kjær 
 
Vikingedysten afviklet for 31. gang – ganske som den plejer. 
 
De små etapeløb ligger som perler på en snor i juli, en måned som ellers før var 
præget af orienteringsmæssig tørke. Og der er løbere nok til det hele. Åbenbart 
vælger mange i orienteringsmiljøet at holde aktivferie under hjemlige himmelstrøg, den 
våde sommer til trods. Den traditionsrige Vikingedyst i det sønderjyske holdt mere end 
skindet på næsen med omkring 250 løbere der fik det de havde regnet med: Gode 
opdaterede kort, gode baner, hyggelig og upåklagelig stævneafvikling. Oven i hatten 
viste vejret sig fra sin nogenlunde pæne side: sol og blæst, knap nok et dryp fra oven. 
Så er det svært at være utilfreds, og mon ikke klubben kan gentage stævnet til næste 
år med mindst lige så pænt et antal løbere.  
I år bød stævnet på en etape i Stensbæk, som er en plantage med indlandsklitter og 
hede, og en etape i Revsø, en lille ret flad skov med masser af brændenælder og 
brombær. Så der var udfordringer til de skrappe, men banerne var lagt fornuftigt. 
 

For gæsterne – men også for 
klubben 
 
Der var over 50 HTF’ere i sving 
for at servicere løberne. Mindre 
kunne måske godt have gjort det, 
men alle der gerne vil være med 
til at arrangere, får lov til det. Når 
det er så populært at være med til 
at arrangere, skyldes det at 
stævnet i virkeligheden er en 
velkamoufleret klubfest. De 
mange ekstra hænder gør 
arbejdsbyrden let for den enkelte, 
og desuden er den samlede 
arrangørerfaring stor. Så det er 
med nærmest nonchalant lethed 
at HTF’erne stiller stævnepladsen 
op, men alt plejer at virke 
upåklageligt – og gjorde det også 
i år. Bag kulisserne er der 
selvfølgelig nogle stykker der 
trækker det helt tunge læs med 
korttegning, banelægning osv. 
Men for de fleste HTF’ere er 
første etape optakten til aftenens 

Der skal et godt hoved til 
  
Ved den 31. Vikingedyst gik 
vandrepræmien Vikingehjelmen for 
største klubhold til Herning. Ganske vist 
havde arrangørklubben lige så mange 
tilmeldte løbere, men selvfølgelig var det 
gæsterne der skulle have fornøjelse af 
trofæet. 
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grillfest i Jels Skole, og den var også i år rigtig gemytlig.  
Dagen derpå gennemførtes uden at kny. I år hjalp det også på morgenhumøret at 
høre om HTF’eren Maja Alms flotte bronzemedalje i sprint ved junior-VM.  
Men en naturlig mæthed på oplevelser prægede såvel løbere som officials da man 
nåede frem til præmieoverrækkelsen først på eftermiddagen på den landligt duftende 
stævneplads – hvor til daglig ellers en flok sortbrogede kvier går og hygger sig.  
 
Bytte bytte købmand… 
 
Der var masser af præmier. Både til 1, 2 og 3 på banerne, og placeringspræmier 
strøet ud over resultatlisten med rund hånd. Men de fineste præmier går for den 

kollektive indsats: 
Herning og Horsens 
byttede 
vandrepræmierne 
Vikingeøksen og 
Vikingesværdet, der 
henholdsvis går til fire 
bedst placerede 
seniorer og tre bedst 
placerede 
ungdomsløbere. 
Resultatet var ikke 
vanskeligt at beregne, 
for Herning havde fire 
voksne klassevindere, 
og Horsens havde tre 
klassevindere blandt 
de unge. 
Desuden gik 
vandrepræmien 
Vikingehjelmen for 
største klubhold til 
Herning. Ganske vist 
havde 
arrangørklubben lige 
så mange tilmeldte 
løbere, men 
selvfølgelig var det 
gæsterne der skulle 
have fornøjelse af 
trofæet.
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Sikker afgørelse i 21E 
 
VM-medaljevinder Claus Bloch var taget med kammeraterne fra Pan til det 
sønderjyske. Han skuffede ikke. Som stævnelederen bemærkede ved 
præmieoverrækkelsen, havde han over en halv time ned til de næste på 21E-banen 
efter de to etaper. Og han så ikke en gang særlig træt ud da han kom i mål. 
 
Honeymoon i knæhøj lyng, våde moser, brombær og brændenælder 
 
Det er ganske vist! Kæresteparret Bente og Klaus Staugaard fra Kolding OK fik deres 
drømmebryllup, men et af de mere specielle af slagsen. De valgte nemlig at få vielsen 
overstået i Haderslev om formiddagen for så at afmontere den fine stads og i stedet 
køre med klubkammeraterne til Stensbæk for at løbe første etape i Vikingedysten. De 
to inkarnerede orienteringsløbere syntes at løbet måtte være den bedst tænkelige 
ramme om starten på deres ægteskab. 
Da stævneleder Jørn Andersen fik nys om begivenheden, kørte han sporenstregs til 
Arnum Brugsforening og indkøbte den fineste blomsterkost i butikken til brudeparret. 
Mindre kunne vel heller ikke gøre det – og brudeparret takkede rørt for 
opmærksomheden. 
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Teksten har også været bragt på Opslagstavlen på forbundets hjemmeside, men det 
er nok de færreste der har set den. 
Vikingedysten har også fået hædrende omtale i Herning Orienteringsklubs klubblad: 

Herningvikingerne løb med hjelm og økse 
Af Ole Andersen 
 
I år var det 31. gang OK HTF inviterede til Vikingedyst i det Sønderjyske. Det 
lokkede 24 af de mest garvede Herningvikinger af huse. Dysten fandt sted lørdag den 
7. og søndag den 8. juli. 
Lørdag gjaldt det om at finde vej på heden ved Stensbæk. En åben slagplads med 
indlandsklitter og store vidder. Allerede efter dagens dyst stod det klart, at 
Herningvikingerne var mødt op for at hjemføre nogle af de eftertragtede trofæer fra 
dysten. Med flest deltagere og fem førstepladser var både vikingehjelm og den 
håndlavede vikingeøkse indenfor rækkevidde. 
 
Germansk gudedrik 
 
Lørdag aften samledes de stridslystne vikinger i området omkring Jels sø. En del af 
Herning vikingerne overnattede i egne flytbare vogne, mens de mest magelige lod sig 
indkvartere i nogle af Jelsvikingernes fællesbygninger. Allerede efter dagens dyst i 
Stensbæk var Lars Klodurson i egen karet draget mod syd efter nye forsyninger af 
mjød og andet drikkeligt. Det lykkedes ham at franarre germanerne betydelige 
mængder mod en symbolsk betaling. Opkvikket af den gode handel delte Lars om 
aftenen gavmildt ud af en flaske som indeholdt en klistret sødlig drik. Denne drik fik 
stemmebåndene på gled. Ikke mindst hos en af de gæve skjoldmøer fra det Midtjyske. 
 
Triumfen i hus 
 
Søndag var dysten henlagt til en lille klat skov kaldet Revsø. En frodig og tæt skov 
med brændenælder, brombær og nogle steder pløret bund. Det afskrækkede dog ikke 
hedens vikinger. Med samlede sejre til Lucia Aagaard, Ole Andersen, Jesper 
Lysgaard og Hans J. Vad blev de øvrige deltagere godt og grundigt distanceret. Efter 
et par timer havde alle igen fundet tilbage til marken, hvor deltagerne under løbet 
havde efterladt deres vogne og øvrige udstyr. Dystens øverste leder Jønne hædrede 
nu Herning vikingerne. Dels med den håndlavede vikingeøkse for flest førstepladser, 
og dels med vikingehjelmen for flest deltagere i dysten. Snart drog Herningvikingerne 
nordpå belæsset med præmier og trofæer, og de vender sikkert tilbage til dysten 
omkring Jels Sø i 2008. 

Hjertelig tak for de mange dejlige og varme lykønskninger vi modtog på vores 
bryllupsdag. En særlig tak til Jønne som midt i forberedelserne til Vikingedysten fik 
arrangeret blomster og vin til os. 
Bente & Klaus Staugaard 
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Condes kursus 

Onsdag den 03 oktober gennemfører HTF brugerkursus i anvendelse af Condes 8.0, som kan 
bruges til banelægning og print af kort med baner påtrykt. 

Indhold: 

Download af program fra Internet. 
Oprettelse af løb. 
Indlæggelse af start, mål, poster mm. 
Redigering af baner. 
Udarbejdelse af postdefinitioner. 
Print af kort. 
Sende løbsfil mm. til 2. person via Internet. 

Underviser: Jens Peder Jensen 

Hjælper: Bendt Bossen 

Tilmelding: til Bendt Bossen på 301638@hjv.dk a.h.t. kaffe mm. 

Sted: Søgårdlejren, Søgård Hovvej 1, 6200 Åbenrå. 

Dato: 03 oktober kl. 19.30 til ca. 21.30 

Pris:  Gratis 

MVH 

Jens Peder Jensen og Bendt Bossen 
 

 
Weekend-tur til PUT’N’RUN på spritnyt kort i Nymindegab 
 
Den 28. oktober indvies et nyt kort over hjemmeværnskolen i Nymindegab. 
  
Der er mulighed for at komme ud at løbe i et jomfrueligt terræn. 
  
Læs mere i linket herunder. Tilmelding skal ske via www.o-service.dk 
  
Læs mere på http://www.orientering.dk/west/Dokumenter/Kortindvielse.pdf 

E-mailadresser i o-service 
 
HUSK at I selv kan opdatere oplysninger om jer i o-service. Tlf.nr. og især e-mailadresser 
er der mange der er interesseret i. Også nogle der vil sende jer post som I er interesseret i 
at modtage. 
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Nyt fra 
Bountyland 
 

Inger Marie og Per Henriksen er 
kommet hjem fra deres vidtløftige rejse, 
så det er sidste gang vi kan bringe et 

afsnit fra føljetonen over deres sejlads fra Caribien til Danmark. 
 
Kære alle sammen ! 
Vi udsendte 6. update fra Horta 10. juni. I dagene 10. – 19. juni dyrkede vi det 
hyggelige sociale samvær med andre danske og nordiske sejlere.  
11. juni til lækker middag hos Lene og Lars ombord på 'LELA', hvor også Birgitte og 
Erik fra 'Nordstjernen' var med. Birgitte og Erik fortalte, at de fra starten havde læst 
vores hjemmeside og generelt fulgt de råd, vi her gav. Det luner jo.  
De fortalte også om en dansk sejlbåd, der undervejs over Atlanten med en bekendt, 
der også var sejler, havde oplevet, at gasten gik agurk, låste sig inde på toilettet, 
klædte sig nøgen og begyndte at ødelægge skibet indefra. I dagene før havde han 
bedt dem om at sejle uden om skyer, hvilket de havde opfattet som en joke. Der var 
stadig 10 dage til land, men de fik ham heldigvis ud fra toilettet og pacificeret med 
stesolider.  
Når vi nu tænker tilbage, har vi faktisk ikke hørt om ret mange positive 
gasteoplevelser. Godt, at vi ikke hoppede på den galej. 
I 3 dage legede vi turister på de meget smukke øer Faial og Pico. Èn dag tog vi, 
sammen med Lene og Lars samt Annette fra 'Pinocchio', færgen over til øen Pico, 
hvor vi lejede en bil og kørte op til bjerget af samme navn (Portugal´s højeste på 2351 
m), men endte i skyerne og kunne egentlig ikke se meget. Skulle samtidig i tågen 
passe på køerne, der gik frit rundt på vejene. Senere klarede det op, og vi havde en 
dejlig dag, hvor vi også nød synet af de små bitte vinmarker omkranset af lavamure, 
samt et rigtigt fint hvalmuseum, der viste livet dengang mænd var mænd og sejlads 
ikke var det bare sjov.  
En eftermiddag undervejs med vasketøjet i sit normale hurtige trav ramte Inger Marie 
dog en lumsk sten med højre storetå, der lynhurtigt hævede voldsomt og antog 
alskens flotte kulører. Skipper blev alvorligt bange for, at han nu selv skulle til at 
arbejde.  
En af dagene havde vi Lene og Lars til middag, hvor vi serverede de gode vine fra 
netop Pico. Lene og Lars medbragte en flaske Gl. dansk, hvilket gav skipper duggede 
øjne og let savlen. Snakken gik lystigt, gæsterne spiste godt og blev til 01.00, så de 
må, have hygget sig.  
En anden dag lejede vi billigt en scooter, hvor der dog var meget lidt plads til Inger 
Marie bag på. Godt, at hun ikke er mere bredmåset. Vi kørte op til det kæmpestore 
krater midt på Faial, som de lokale kalder 'Stilhedens katedral' og som var et 
imponerende og smukt landskab. Pga. Inger Maries bulne og lilla tå afstod vi fra 

Tillykke med de 50! 
 
Hans Erik Hansen 
Søren Dall 
Solveig B. Nielsen 
Claus Bevensee 
 

HUSK at melde 
jer til 
landsfinalen!!! 
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gåturen rundt om krateret. På vej tilbage nød vi kaffe uden for en lille café. En 
snakkesalig ung mand sagde afsluttende: '…..jeg må gå nu, da jeg er fattig og derfor 
nødt til at arbejde' Gad vide om alle tror, at vi stakkels sejlere er meget rige ?  
Ellers gjorde vi igen 'Malte II' klar til oceansejlads og Inger Marie malede det 
traditionelle molemaleri (se foto). Vi har nydt atmosfæren her i sejlermekkaet Horta, 
hvor vi også igen med velbehag har drukket portvin.  
Skippers kaptajnsstol var efterhånden blevet så rusten, at Inger Marie, med en 
sjælden bestemt mine, skrottede den på en ellers dejlig solskinsdag, mens stakkels 
skipper græd som pisket.  

Strækket fra Acorerne til Irland 
20. juni var vejrvinduet perfekt og vi sejlede af sted fra Azorerne med kurs mod Irland 
1244 sømil mod nordøst. Inga og Ole fra 'Berina' stod på kajen og truttede os ud. 
Varmede de kolde hjerter. Guruen Jimmy Cornell siger i sin pilot, at vi de første 400 
NM skulle sætte kursen stik mod nord for at fange vestpassaten og for at undgå 
modvind og stillebælter, så det gjorde vi så. Heldigvis var tåen nu næsten normal igen, 
men alligevel noget deform at se på. 
Vi sejlede ud i smukt solskin med perfekt vind og sådan var vejret stort set de næste 8 
døgn. Kun det sidste døgn havde vi lidt kuling med store bølger, men fortsat tørt vejr 
med halvvind. Dette oceankryds blev herved vores hidtil bedste. Jimmy Cornell havde 

Hvis ikke de her to var så dygtige til 
det de gør, så… 
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også skrevet, at turen vil blive: 'Grey, cold and wet', men det var der ikke noget af, så 
hvad skal man efterhånden kunne stole på af forudsigelser og vejrudsigter. Som en 
anden gæv sejler sagde: 'Det folk i dag kalder klimaforandringer, er det vi i gamle 
dage kaldte vejret '. 
Dagen efter afsejling havde vi et herligt møde med 'LELA' i rum sø. Uden at vi i øvrigt 
havde talt om det, sejlede de fra øen Terceira samtidig med, at vi forlod Faial. Om 
morgenen var vi i VHF kontakt og det viste sig, at 'LELA' med Lene og Lars samt 
deres to gaster, lå kun ca. 5 NM bag os og halede ind på os (blærer...!). Da de var nær 
vores hæk, kaldte vi dem og bad dem undgå at afskyde torpedoer eller bomber. Men 
de insisterede på at sejle tæt om læ og afleverede så en bombe hægtet på en 
bådshage. Til gengæld kastede vi chokolade efter dem. Efter megen moro, venlig 
mobning og fotografering satte de igen turbo på og sejlede fra os (blærer…!). 
Oplevelsen blev sat i relief af en flok delfiner, der boltrede sig lystigt og snakkede med 
mellem de to både for fulde sejl, alt sammen i rammen af blåt vand, skumsprøjt fra 
boven og solskin. Vi tror, at vi mange gange i årene fremover i tankerne vil vende 
tilbage til dette træf. Om eftermiddagen begyndte vi at fortære Lenes lækre 
kaloriebombe.  
Dagen efter kaldte skipper til 'LELA' og sang over VHF verset om Atlanterhavet fra 
Langturssejlernes sangbog. Ikke et øje var tørt. Om aftenen gjorde de gengæld med 
en særmelding over VHF, hvor de firestemmigt sang en til lejligheden hjemmedigtet 

Et godt team stod for Vikingedystens børneparkering 
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sang på to vers. Rigtig fint. 
Turen til Irland tog sammenlagt 10 døgn og 8 timer med en gennemsnitsfart på 5 
knob. 23. juni tænkte vi på fædrelandets midsommerfest og sang: 'Vi elsker vort land' 
på den gamle melodi.  
24. juni lavede skipper omelet, men en pludselig skæv sø resulterede i, at den netop 
færdigpiskede æggemasse klaskede ned på den sagesløse dørk. Skipper bandede – 
Inger Marie tørrede op – og skipper sandede det gamle ord om 'at man ikke kan lave 
omelet uden at slå æg i stykker'.  
25. juni radiokontakt med stort fragtskib, der gav os en vejrudsigt og herunder 
varslede om evt. kommende kuling over Irland.  
27. juni SATCOM fra 'LELA', der rådede os til at sætte fart på for bedst muligt at undgå 
et kommende dybt (982 HPS) lavtryk over Irland. Det gjorde vi så og nåede næsten i 
land før det blev ubehageligt.  
29. juni besøg i flere timer af mere end 50 små hvaler (?), måske af typen Bottlenose 
eller måske en art spækhuggere. 6-10 meter lange, meget sorte, runde hoveder og 
små øjne. Håber, at vi engang får afklaret arten, men fantastisk oplevelse ude midt i 
det blå.  
30. juni så vi igen suler og mallemukker, så vi må være tæt på land. Aflæste 1200 et 
rekord etmål på 150 NM.  
Samme lørdag skænkede dejlige Henriette sin hånd til vores nevø Peter, der har sejlet 
Fyn rundt med os, og hele familien (næsten) var til bryllupsfest i Synderjylland.  
19.00 observerede vi Old head of Kinsale og råbte i kor: 'Land i sigte'. Vi havde ramt 
den grønne ø og 2200 i sidste lys/første mørke kom vi fint op gennem løbet til Kinsale 
Marina og kunne binde os fast uden på en 35 fods X-Yacht i 3. position. Havnen var 
utrolig stille, vi rullede ikke mere og vi var stolte og glade. Vi var 'hjemme' igen. 

Atlanta´s forlis. 
Dagen efter erfarede vi, at vore svenske venner Maria og Mattias (dem der også 
mistede vovsen over Atlanterhavet) 24. juni 07 forliste ud for Dover, idet deres 38 fods 
dejlige stålsejlbåd 'Atlanta' om natten ramte formentlig en container. Båden fyldtes 
hurtigt med vand og Maria og Mattias måtte forlade den synkende båd. De blev hurtigt 
samlet op og er nu heldigvis vel tilbage i Sverige. Forsikringen dækker tabet. Vi fulgtes 
med 'Atlanta' over Atlanten, og vi havde god kontakt undervejs, hvor de hjalp os med 
vejrudsigter. De modtog os også da vi anduvede Flores på Acorerne, hvor vi hyggede 
os sammen på 'Atlanta'. Mærkeligt, at deres dejlige båd nu ligger på havets bund, men 
det vigtigste er, at de har reddet livet. Vi har netop fået mail fra dem, og det lader til, at 
de nu har det godt ovre i fosterlandet. 

Rundt om Irland 
Herligt igen at være i Irland og dermed færdige med de mange dage på havet. Siden 
2. maj 07, hvor vi sejlede fra Bahamas, har vi udsejlet 3741 sømil og tilbragt 35 døgn 
på havet. Slut med de meget lange sejlture over åbent hav. Tilbage er kun det bette 
trip på 350 sømil over Nordsøen.  
Tiden var nu inde til dagture i Irland, som vi holder meget af, og vi kan lige røbe, at 
den første Guinness smagte himmelsk.  
Ophold i Kinsale 30. juni – 06. juli 07. 
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Vi begyndte de irske dage med et trygt og godt ophold i Kinsale (Irlands 
gastronomiske centrum og byen med de 100 pubs). Efter at have sovet som en sten i 
12 timer vågnede vi op 1. juli, som var vores barnebarn Emilies 4 års føs’da. Ringede 
til damen og sang føs’das sang. Dagen efter løb Per – for første gang siden oktober i 
Danmark – en tur langs vandet. Hårdt, men nødvendigt at varme op til O-løb om kort 
tid i DK.  
06. juli – som de fejrer i Fredericia – midt i morgenmaden sejlede en spritny og stor 
fransk sejlbåd med et bump ind i hækken på vores båd. Heldigvis ramte de ikke 
vindroret, men vi fik kaffen galt i halsen. I øvrigt ingen skader.  
En prøvestart viste, at starteren ikke fik strøm nok til start og vi opdagede så, at 
startbatteriet (under dobbeltkøjen) var væltet (hvornår ?) og at syre var løbet ud i 
bunden af båden. Forbandet roderi og svineditto. Fik Jern-Henrik startet med 
startkabel og fyldt 200 l 'rød' billig diesel på og lagde os så igen uden på 'Shadow of 
Lorne' med Doreen og Ian fra Wales om bord. Inger Marie gik i byen for at sælge 
aktier for 23.000 (ærgerligt, men nødvendigt), mens Per gjorde sejlklar. Før afsejling til 
afskedsdrink hos Doreen og Ian. Flinke mennesker, der også forærede os ekstra 
oliefiltre. 
Waterford 07. – 10. juli 07. 
Problemløs måneskinssejlads de 81 NM til Waterford, der er anlagt af vore grumme 
forfædre, vikingerne, og som ligger ca. 20 km oppe ad en smuk fjord. Fik en fin 
pontonplads lige midt i byen, som var gratis og med gratis strøm og gratis bad på det 
nærliggende hotel. Miraklernes tid er ikke forbi. Ellers er marinapriserne her også 
blevet pebrede, med 2-300 kr. pr. nat.  
Fandt om aftenen den gamle pub 'Doolan´s', hvor vi i selskab med bl.a. et 'østtysk' 
rejseselskab nød et fremragende irsk tremands orkester med dejlig traditionel irsk 
musik. Herlig musikaften med godt øl og glade mennesker.  
Næste dag på et rigtig godt museumsbesøg om vore forfædre og irsk historie i øvrigt. I 
katedralen var vi fascineret af kadaverkisten med borgmesteren James Rice fra 1481. 
Stenkisten udmalede dødens rædsler og James Rice havde før sin død valgt 
inskriptionen: 'I am what you will be; I was what you are now '  
Tilbage på båden læste vi E-mails, og oplevede herunder en afskyelig grinende kat fra 
vores tidligere ven, Peter Dam. Det varede to timer, før vi ved fælles hjælp fik tørret 
grinet af igen. Den bliver svær at give igen på. 
Så (genså) filmen Okay, og det var o.k. Skipper har nu bestemt, at han fra nu af aldrig 
mere vil bruge det fortærskede gummi udtryk 'o.k.' 
Om aftenen til syltetøjssamling (Jamsession) med irske musikere på 'Bowery´s', smukt 
anlagt over resterne af nogle vikingemure.  
Næste dag ingen vej udenom. Vi måtte ha’ et nyt startbatteri. Flink ung mand fra 
forretningen kørte batteriet helt ned til båden på lille trækvogn, hjalp os med at få det 
på plads og fjernede det illoyale gamle tørre. Batteriet altså. Skipper monterede selv 
det nye uden problemer. Og det dur. 
Kilmore 10. – 11. juli 07. 
Fin tur for sejl til Kilmore kun 31 NM væk. Gik tur i det lille fiskerleje og nød en fin aften 
i den blikstille marina. Afgang igen ved middagstid 11. juli. 
Wicklow 11. – 13. juli 07. 
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Rundede Carnsore Point og herefter fin tur op langs østkysten kun afbrudt af livlig 
delfinflok.  
Ind langs havnekajen i Wicklows store havn, hvor vi bandt os til en norsk sejlbåd i 2. 
position (det gælder her om at fortøje uden på andre både, for ellers skal man hele 
tiden regulere fortøjninger i forhold til tidevandet). 
Næste dag rundt i hyggelige Wicklow, hvor fængselsmuseet fængslede os meget. 
Godt man ikke levede dengang i 1700 tallet og havde behov for at stjæle et brød, 
hvilket gav 1 år i fangekælderen bag tremmer. Her var der ca. 60 fanger (børn, kvinder 
og mennesker) uden toiletter i et bart rum med stengulv på størrelse med en mindre 
dansk dagligstue. Mad fik man kun, hvis man havde råd til at bestikke de korrupte 
fængselsbetjente. De, der ikke døde af sult, sygdom eller kulde – eller som ikke blev 
henrettet – kunne se frem til udvisning til Australien.  
Efter et par pints til at skylle denne oplevelse ned med og indkøb af friske Seabass 
fisk, nød vi at vende tilbage til trygge 'Malte II', hvor Inger Marie introducerede det 
unge norske par til Caribien, mens Per gik molefræs. 
Malahide 13. – 15. juli 07. 
Fredag den 13.’ne (gys !!) op 04.30. Herovre bestemmer tidevandet (ikke så meget om 
det er høj- eller lavvande, men mere hvad vej strømmen går), hvornår man sejler. 
Motortur op forbi Dublin Bay og fint gennem det vanskelige løb ind til Malahide Marina, 
hvor vi desværre kolliderede med en anden sejlbåd. I skadesanmeldelsen til 
forsikringsselskabet skrev vi: 

13. juli 2007, kl. 1130 anduvede vi Malahide Marina (ved Dublin 
Lufthavn) i højvande og medstrøm, som anbefalet i Piloten. Vejret var 
regnfuldt og diset med svag vind. Da vi nærmede os fingerpontonen 
med gæstepladser i marinaens N-lige del, satte vi kurs mod en ledig 
plads tv. for en hvid sejlbåd (skadelidte). Jeg, Per Henriksen, styrede 
og min kone, Inger Marie, var klar med fendere, fortøjninger mv. Tæt 
på opdagede jeg, at båden blev grebet af strømmen, og at vi drev ind 
mod den hvide båd (skadelidte). Jeg satte i bakgear, men vi drev 
stadig mod skadelidte. For at undgå kollision satte jeg i fremad gear 
og prøvede at styre fri, men strømmen var for stærk og det lykkedes 
kun delvist. På vej forbi den hvide båd (skadelidte) fik hans bovanker 
kortvarigt, men voldsomt, fat i vores forpeak. Vi kom løs igen og 
fortsatte fremad. Hans anker ramte derefter på vores båd en af 
styrbords sceptere og rev til sidst huller i styrbords windbreaker samt 
rev redningskransen løs . Vores båd skrabte herefter styrbords side 
hen langs enden af næste fingerponton og kom så fri igen. Herefter 
tog vi højde for den voldsomme strøm og fortøjede på normal vis på 
plads nr. A 30. Det overraskede os, at strømmen inde i selve marinaen 
var så stærk (efterfølgende opgivet af marinaen til nordgående 3-4 
Knob på uheldstidspunktet). 

Godt ærgerlige over uheldet fik vi frokost, en middagslur, kaffe og kage og så et 
virkeligt luksusbad i strømme af varmt vand. Det vigtigste var, at ingen mennesker 
kom til skade under kollisionen.  
Næste dag skinnede solen igen og vi snakkede hyggeligt med ejeren af den båd vi 
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havde beskadiget forpeaken på.  
Besøgte herefter Malahide Castle med en imponerende historie. Ejet af familien Talbot 
siden 1200 tallet. Om morgenen før det berømte slag ved Boyne i 1690 spiste 14 
medlemmer af slægten morgenmad i slottets riddersal. Om aftenen var de alle dræbt 
under kampen.  
Inger Marie besøgte efterfølgende det berømte dukkehusmuseum, 'Tara´s Palace', 
hvilket blev for meget for Per, der søgte virkelig kultur, som han fandt på en pub med 
horseracing i 'tossen'.  
Vi var syge efter at overvære Barbra Streisand livekoncerten kun 50 km væk, men 
med priser på omkring 5.000 kr. for en god plads og transport, overnatning mv. 
bestemte vi os for, at sådan en 'once in a lifetime' oplevelse alligevel ikke var noget for 
os. I stedet skejede vi voldsomt ud med en perfekt middag på en græsk restaurant, 
der dog ikke havde retsina vin på kortet. Så på kæmpepub fyldt med glade 
øldrikkende mennesker, herunder piger i meget udfordrende, pudsige og bizarre 
påklædninger.  
På vej ud af denne skrækkelige marina blev vi igen snydt af strøm og eddies. Var inde 
og kysse et par af pontonenderne, dog uden nye skader. Utroligt. Alle kan begå fejl, 
men de samme fejlskøn to dage i træk er utilgiveligt. Skam dig skipper. Og det gjorde 
staklen så.  
 
Carlingford 15. – 16. juli 07. 
Ude af den lumske fjord nød vi at være fri af og væk fra den onde ånd, Malahide. Mest 
tyskerkryds op langs kysten de 40 NM til den lange smalle Carlingford Lough, som vi 
kom fint gennem på trods af kraftig medstrøm og uberegnelige eddies. Godt ind på 
plads i stille, men grim marina. Næste dag fin gåtur ind til og rundt i den historiske 
(også anlagt af vikingerne) og hyggelige Carlingford fiskerby. 
Ardglass 16. – 24. juli 07. 
Afstemt med tidevandet gik vi ud af fjorden 13.00. Vel ude lækker varm croissant efter 
sejlsætning. Herefter frisk halvvindssejlads i surf og rullen med udsigt til den smukke 
grønne nu nordirske kyst.  
En noget rullende indsejling til den lille Ardglass Marina, hvor vi var en del i tvivl om 
bøjerne, der ikke passede med hverken søkortet eller piloten. Men som vi lærte i 
Hæren: Er der tvivl om det er kortet eller terrænet der passer, så sats på terrænet. Det 
gjorde vi så og kom sikkert i havn, efter at Inger Marie over radioen havde fået sikre 
anvisninger fra havnekaptajnen.  
Ardglass er den første havn, som vi tidligere har været i, så man følte sig pludselig 
hjemme igen. Næste morgen besluttede vi at blive her indtil weekendens besøg fra 
Danmark var forhåbentlig godt overstået. Man kan aldrig vide med de gale 
mennesker, der havde meldt deres ankomst. 
De næste dage blev brugt til længesovning, almindelig vedligeholdelse på den altid 
forslugne stålbåd (se foto) og pubs besøg i det lille, men hyggelige fiskerleje.  
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Træningsløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 390 kr. for version 
2 og 580 kr. for version 3 (med display) 
Man kan leje et kompas for 5 kr. Hvis man vil købe 
et kompas, koster det 130 kr. 

 
Tidspunkt Skov Mødested Klub  
Lør 22/0913:30 Vesterskoven Skydebanen OK-HTF  
Lør 22/0920:30 Vesterskoven (natløbstræning) Skydebanen OK-HTF  
Lør 22/0913:30 Kelstrup P-plads midt i skoven SOK  
Lør 13/1013:30 Rønshoved Skærm på A8 Flensborgvej SOK  
Lør  20/1013:30 Jels Skovene P-Jels Voldsted OK-HTF  
Lør 20/1013:30 Frøslev Syd P-plads Pluskærvej AAIG  
Lør 3/1113:30 Hjelm Skov P-Stadion AAIG  
Lør 10/1113:30 Bevtoft P-midt i skoven OK-HTF  
Lør 10/1113:30 Als Nørreskov Fladbæk SOK  
Lør 17/1113:30 Aabenraa Nørreskov Høje Kolstrup Skole AAIG  
Lør 24/1113:30 Nørbæk/Varming Skærm på Gram-Ribevej OK-HTF  
Lør 24/1113:30 Als Nørreskov Østerholm SOK  
Lør 1/1213:30 Pamhule Nørskovgård ved Dyrehaven OK-HTF  
Lør 1/1213:30 Årtoft Plantage Skærm ved Torp AAIG  
Lør 8/1213:30 Stensbæk Syd P-midt i skoven OK-HTF  
Lør 8/1213:30 Als Nørreskov Nygård SOK  
Lør 15/1213:30 Bommerlund Stenen AAIG  
Ons 26/1213:30 Tørning Mølle Tørning Mølle OK-HTF  
Lør 29/1213:30 Aabenraa Sønderskov Skærm på Tøndervej AAIG  
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Terminslisten 
 
 
Søn 3009 B-løb 1.-2. div. Jørgensgård AAIG 
Søn 0710 B-løb 2.-3. div. Stensbæk plantage HTF 
Søn 1410 B-DM-hold Vrøgum, kredsvindere fra 1. div. + evt. B-løb OK West 
Søn 2110 A-DM-ultralang Husby klitplantage ? 
Lør 2710 Klubmatch  Gråsten, Ringriderpladsen SOK 
Lør  0311 Blomstafet  Rold Nørreskov Syd Mar. OK 
Lør 2411 KlubM/Tr  OK Syd klubmesterskab, Als Nørreskov, 
    Østerholm  

Julefrokost 2007 
 
Så kan I godt få kalenderen frem og sætte kryds ved 
Fredag d. 23. November 
I år er det den dejlige Agerskov Kro, der danner rammerne for HTF´s brag af en 
julefrokost. Der er mulighed for overnatning på stedet, man skal bare selv booke 
værelser. Dette kan gøres via hjemmesiden; www.agerskov-kro.dk 
 
Der vil blive serveret en fortræffelig varieret menu, og derefter spilles der op til dans af 
Riverside. Menuen er følgende; 3 slags sild, æg og tomat, 4 lune retter serveres.  
Stort ”ta selv bord” med bl.a:  
Rejer, røget og kogt laks, røget ørred, bresaola m/røræg, oksefilet m/salatmix, mange 
slags oste og brød, frugt, mange lækre desserter og kager Der kan bestilles suppe til 
natmad á kr. 35,- 
 
Al denne herlighed for kr. 
208,- pr person. 
Tilmelding skal ske til mig 
på tlf.: 2553 7641 eller 
via mail; 
dorthenielsen@post.dk 
senest d. 8. november 
 
Jeg ser frem til endnu en 
hyggelig aften i jeres 
selskab 
 
Med O-hilsen 
Dorthe B. Nielsen 
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