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DOF’s 
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På forsiden ser man en flok småfrysende HTF’ere vente på at starten går til juleløbet. I år var 
det de unges tur til at arrangere. Lasse, Maja og kæresten havde arrangeret, og der var også 
unge kræfter som stod for det elektroniske. 
 
Der var rigtig mange løbere, men heldigvis var der også rigelig med gløgg og æbleskiver. 
Næste år bliver juleløbet også arrangeret af frivillige – så kom bare! Der sker ikke noget ved 
det, bortset fra at I får det bedre oven på alle udskejelserne! 
 
Der er mange flere billeder at se fra juleløbet på klubbens hjemmeside.
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Formandsord ”Grøn vinter” 2008!  
 
Ja, selvom jeg lige har skrevet beretninger til bladet 
slipper i ikke for mine ord! 
 
Priser til Maja: Det er jo tiden for, at gøre status for år 2007 og 
sikkert år, især for vores stjerne Maja Alm, som foreløbig er 
blevet hædret 2 gange. 
Først blev hun indstillet til ”Årets Fund”, hvor hun fik en fornem 
8. plads i dette skrappe selskab, hvor hendes far Steffen 
fortæller mere i dette blad om begivenheden. 
Dernæst blev hun indstillet til ”Årets sportsnavn” i TV-SYD´s 
sendeområde. 
Her fik Maja en fornem 3. plads med 443 stemmer. Nr. 2 blev Sønderjyske i Ishokey 
med 581 stemmer og nr. 1 blev Nicki Pedersen med 643 stemmer, så man kan sige, 
at Maja Alm blev den bedste amatør. Stort TILLYKKE Maja! 
Årets orienteringsløber: Ja, Maja er naturligvis også indstillet til, at bliver ”Årets 
orienteringsløber”, men dette resultat er i skrivende stund endnu ikke afsløret, så i 
HTFere må væbne jer med tålmodighed, men selvom der er mange gode kandidater, 
vil jeg godt ”odse” på, at dette bliver Maja!   
 
Maja er blevet ”headhunted”: Verdensstjernen Simone Niggli har ”headhunted” Maja 
Alm til den svenske storklub Ulricehamns OK i Sverige, som Maja i den kommende 
sæson skal til, at løbe internationalt for i stedet for Farum/Tisvilde, som hun løb 
internationalt for i 2007. Simone Niggli er den største verdensstjerne nogensinde med 
ikke mindre end 12 verdensmesterskaber i sit CV! 
Maja Alm løber stadig nationalt for sin moderklub HTF, hvilket vi er meget stolte af.  
Held og LYKKE med dine nye O-kammerater i det svenske miljø Maja! 
 
Året idrætsfest: Hædring af mesterskaber blev i 2007 aflyst, p.g.a for få tilmeldte, 
men Haderslev kommune har oplyst, at dette vil finde sted den 11. april 2008! 
Dette vil så være både for (forsinket) mestrene 2006 og 2007, samt evt. ledere! 

 
Ungdomstræningen: 
Der er lavet et nyt 
program for forårets 
ungdomstræning, som 
er gengivet i dette blad 
og på vores 
hjemmeside: 
www.okhtf.dk 
Slut op om denne 
professionelle træning 
for vore ungdomsløbere 
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i HTF. 
 
Klubaften den 24. januar: Denne blev vi desværre nødt til at aflyse, primært fordi 
vores Breddekonsulent Jesper Lysgård har opsagt sit job og det derfor ikke gav nogen 
mening, når nu det ikke er Jesper, som skal videreføre breddearbejdet i klubberne. 
TAK til Jesper for hans ihærdige arbejde med bredden i forbundet. 
 
DM-weekend på RØMØ: I weekenden den 13.14 september arrangerer HTF dobbelt 
DM på RØMØ og vi er siden sidst kommet rigtig langt med planlægningen. 
Der bliver vist stor imødekommenhed af de berørte lodsejere og Lindet 
statsskovdistrikt, som nu hedder ”Vadehavet”, ja, det skal vi også til, at vende os til! 
Mere herom i de næste formands ord, hvor vi håber, at have de sidste funktionsledere 
på plads, således vi kan begynde, at få tilsagn fra hjælperne. 
 
Juleløbet ved Tørning Mølle: Dette blev i år næsten et tilløbsstykke, hvor vi med 
arrangørstaben var ca. 60, som fik god julemotion denne dag. 
TAK til Maja og Lasse Alm for banelægning, samt Søren Kjær, Ingerlise Baden og 
Jette Honoré Jensen for de andre funktioner. Håber, at der kommer ligeså mange når 
der bliver inviteret til juleløb i 2008. 
 
Første divisionsløb i 2008: Søndag den 30. marts ligger vi ud med divisionsløb i 
Jelling og allerede igen den 20. april skal vi dyste i Kirkeby-skovene ved Svendborg. 
Ved sidstnævnte løb arrangerer vi gratis bustransport. 
Skriv disse datoer ind i din kalender, da disse er de alle vigtigste løb for HTF i 2008 så 
slut op om disse, som de fleste i øvrigt også plejer, at gøre. 
Hovedbestyrelsen har lyttet til min kritik af de alt for lange baner ved divisions løbene 
og har fra i år henstillet til arrangørerne, at de holder de nederste grænser i 
reglementet for banerne 1 – 2 og 3, så det forventer vi også, at de gør og at dette 
bliver justeret i reglementet fra næste år, hvor de egentlige reglementsændringer skal 
justeres og her har DU også mulighed for, at komme med ”indput”! 
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Grænsedyst 2008: Kr. Himmelfartsdag den 1. maj arrangere vi ligeledes bustur til 
Grænsedysten, som for første gang foregår hos vore konkurrenter i Malente. 
Dette løb vil samtidig være vores første afdeling af klubmesterskaberne, i øvrigt som 
det plejer, at være. Næste afdeling af vore klubmesterskaber finder sted den 22. juni i 
Rønshoved, hvor samtidig de sønderjyske mesterskaber afvikles. 
 
Korttegningskursus: Mandag den 24. februar inviterer Sydkredsen til 
begynderkursus i OCAD. Kurset finder sted i Kolding og det er vores gamle medlem 
Hans Jochumsen, som er instruktør på dette kursus, så deltag gerne her, hvis det har 
din interesse?? 
 
Påskeløb på FANØ: Her i skrivende stund er der tilmeldt 1.030 danske løbere i ”O-
service”, hvoraf de 33 er HTFere, som er tilmeldt påskeløb. Desværre har vi ikke 
fælles overnatning derovre, men bor i sommerhuse m.v. rundt på øen.. 
Jeg fornemmer, at arrangørerne når loftet på de 2.000 løbere, således der ikke bliver 
udbudt ”åbne baner”, de udenlandske løbere tilmelder sig jo uden for ”O-service” så 
hvis du skal nå, at tilmelde dig til påskeløbene er sidste frist i ”O-service” tirsdag den 
25. februar. Der er bustransport fra Færgelejet i Nordby til stævnepladsen, så du 
behøver ikke, at have bilen med til øen, og det er jo heller ikke længere end der kan 
køres til Esbjerg hver dag, hvis nogen finder sammen om transport. 
 
SM-nat i Vesterskoven den 26. marts: HTF arrangerer de sønderjyske mesterskaber 
i natløb, som i år finder sted på ”hjemmebane” i Vesterskoven. 
Vi skal snarest have fundet en ”tovholder” på dette arrangement. 
Løbet er på vanlig vis også vores interne klubmesterskaber. 
 
Træningsløb: Selvom vejret ikke altid er med os er der god tilslutning til vore tr-løb i 
det nye år, hvor vi var så uheldig, at løbe tør for kort, da der var tr-løb i Vesterskoven 
den 19 januar. 
 
Skovseminar: Den 12. januar deltog jeg i et ”Vildt spændende” skovseminar i 
Odense, hvor den berørte skovejer (1400 ha.) Torben Lynge Madsen fortalte lidt om 
den igangværende undersøgelse, hvor dyrene er udstyret med GPS-sender, således 
man kan følge deres færden under bl.a. orienteringsløb og jagt. 
Ligeledes var der en god orientering om ”NATURA 2000” ved DIF-konsulent Dorthe 
Andersen – Det var et af de bedste møder, som jeg har brugt tid på de sidste 32 år! 
 
 
”Alle Passioner får os til at begå fejl, men kærligheden for os til at begå de 
mærkeligste”! 
 
I ønskes et rigtig godt nyt løbeår! 
 
 Jønne 
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Generalforsamlingen 
 
Som varslet i sidste nummer af klubbladet afholder Orienteringsklubben HTF sin 
ordinære generalforsamling 
 
lørdag den 23. 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  
 
Jørn Andersen (modtager genvalg) 
Søren Kjær (modtager genvalg) 
Jette Honoré Jensen (modtager genvalg) 
 
De nuværende revisorer er Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad, revisorsuppleant er 
O. K. Frederiksen.  
 
Tilmelding til spisning: Guri Alm (74 64 67 32 – gmal@aabenraa.dk ) 
 
Vi vil gerne udvide bestyrelsen med en sekretær, for det er blevet for meget for Jette 
Honoré Jensen både at stå for arbejdet i det meget aktive ungdomsudvalg og passe 
sekretærfunktionen i bestyrelsen. 
 
Derfor stiller bestyrelsen flg. forslag til ændring af vedtægterne: 
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I paragraf 7 ændres de 
første linjer til (ændringer 
fremhævet): 
 
Den daglige ledelse af 
klubben varetages af 
bestyrelsen, der består af 
formand kasserer, sekretær 
samt 4 medlemmer, nævnt 
A-B-C-D. 
Bestyrelsens medlemmer 
vælges enkeltvis for 2 år ad 
gangen. Bortset fra 
formanden, kassereren og 

sekretæren, der vælges direkte på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig 
selv… 
 
I paragraf 10, som omhandler dagsorden for den ordinære generalforsamling, ændres 
pkt. 6 i dagsordenen til: 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a) i lige år vælges formand, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer, nævnt B-D. 
b) i ulige år vælges kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, nævnt A-C. 

 
Formandens beretning for 2007. 

 
I år 2007 blev den ordinære generalforsamling afholdt den 24. februar på Tørning 
Mølle. Der var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer frem, som var ca. det samme 
antal, som sidste år, hvor det var rekord for Gen. F i HTF. 
Valgt som dirigent blev Henry S. Jacobsen. Jette H. Jensen 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: Ingelise Baden, Guri Alm og Jens Jørgen Andersen lod sig alle genvælge til 
bestyrelsen. 
Som revisorer var der genvalg af Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad. 
Til revisorsuppleant Ove Kaj Frederiksen. 
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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 sekretær 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 andre fora, hvor vores eksistens eller 
vores fremtid, kan have betydning! 
 
Udmærkelser/hædringer. 
HTF trofæet blev for første gang givet til 2 personer nemlig Tanya Prokhorova og 
Jørgen Rasmussen for i 
årenes løb at have ydet en 
energisk, kammeratlig og 
sportslig indsats og dette 
især for HTF´s flotte 
hjemmeside. 
Maja Alm blev hædret af 
”DOF´s VENNER” med et 
beløb på kr. 4.000 til 
forberedelse af WM i 
Australien. 
Sydjyske Skovkarleklub har 
hædret Daniel Honeré Jensen med ”Ungdomsstenøksen”!  
Ligeledes har landet skovkarleklubber været med til, at støtte det danske 
juniorlandsholds deltagelse ved WM i Australien. 
HTF´s nye jubilæumspokal blev tildelt Maria B. Bertelsen for ”årets ungdomsløber”. 
Desværre aflyste Haderslev kommune i 2007 den årlige hædring af mestre p.g.a for få 
tilmeldte. 
Den finder i stedet sted her i foråret den 11. april både for mestrene i 2006 og 
mestrene 2007 og dette foregår i Haderslev Idrætscenter.  
 
Maja Alm var nomineret til ”årets Fund” i Politikkens Hus og Maja fik en fornem 8. 
plads. Det er første gang HTF havde én i dette fine selskab! 
Maja Alm var ligeledes normineret til ”Årets Idrætsnavn” i TV-SYD´s sendeområde og 
her fik Maja en fornem 3. plads efter den dobbelte verdensmester i Speed V.  Nicki 
Petersen og Sønderjyske i Ishokey! 

fjordagervej 20, 6100 haderslev 
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Det var også første gang, at vi har en løber nomineret her! 
TILLYKKE til jer ALLE! 
 
Klubbens medlemstal. 
Den 31-12 2007 var der 220 medlemmer i HTF. Det er en fremgang på 7 
medlemmer i 2007.  Der har været en tilgang på 20 nye medlemmer, som er 18 
mindre nye som i år 2006. Så det er kun 10 medlemmer der har meldt sig ud, men 
desværre har vi også mistet 3 ved dødsfald i HTF. 
For første gang i klubbens historie har ALLE betalt deres kontingent, hvilket 
aldrig tidligere er sket!  
 
 
Klubarrangementer. 
Der har været afholdt arrangementer både med Grill ved Vikingedysten, samt Grill ved 
Nørskovgård og æbleskiver og Gløgg, i forbindelse med tr-løb i Stensbæk med Eva 
Christensen, som primus motor. 
Vi havde en god klubtur til DM på MØN, hvor vi dyrkede det sociale med fælles 
spisning og overnatning m.v.  
TAK til Steffen for behagelig kørsel og vores damer for servicering! 
Desuden kommer 2.juledagsløbet vel også ind under klubarrangement, hvor børnene 
får godteposer og de voksne æbleskiver og gløgg. 
I år var der dobbelte så mange med til dette løb – her var det nok fordi, at det var Maja 
og Lasse, som var banelægger, der gjorde, at det kom så mange!  
Desuden har vi i 2007 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. 30 HTFer til julefrokost på Agerskov kro. TAK til Dorthe 
Nielsen for, at du sidste år tog teten til dette i HTF og at det fortsætter! 
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”. 
Se under beretningen for ”Brikken”. 
 

Tillykke med den 
runde dag! 
 
Maria Christensen  er blevet 20 
 
O. K. Frederiksen er blevet 75 
 
Jan Nielsen er blevet 60 
 
Jacob Physant er blevet 30 
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HTF arrangementer i 2007. 
 
Arrangementerne er som følger: 
 
3. juni: SM-stafet i Stensbæk Nord med 66 deltagere 
Banelægger: Henry S. Jacobsen 
Banekontrol: Kaj Ove Rasmussen 
Stævneleder: Søren F. Bertelsen 
EMIT: Peter Berg 
 
7.-8. juli Vikingedysten i Stensbæk Syd og Revsø med 253 deltagere 
Banelæggere: Hans Nielsen og Peter R. Sebelius 
Banekontrol. Arne Bertelsen og Flemming D. Andersen 
Stævneleder: Jørn Andersen og Jørgen Rasmussen SK og stævnesekretær 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
14. august ”Dammen Rundt” med 110 deltagere. 
Gunnar P. Friis på vanlig vis stævneleder 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
7. oktober: divisionsløb i Stensbæk Syd med 251 deltagere 
Banelæggere: Søren F. Bertelsen og Henry S. Jacobsen. 
Banekontrol. Hans Nielsen 
Stævneleder: Arne Bertelsen og Jørgen Rasmussen SK og stævnesekretær 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg. 
 
Ja, det har været et forholdsvis ”stille år” arrangementsmæssig men der er ofret 
mange frivillige og forhåbentlig spændende timer til gavn for HTF. 
 
Udtagelse: 
 
Maja Alm blev naturligvis udtaget til NOC på Bornholm, WM i Australien og JEC i 
Frankrig.  
Hvad det ikke var ventet var, at Maja Alm også debuterede ved senior WM i Ukraine 
på damestafet-holdet og pigerne kvitterede med, at få det bedste resultat siden 1993! 
Anne B. Bertelsen er blevet udtaget til U-16 landsholdet.  
Følgende ungdomsløbere fra HTF blev udtaget til KUM på Sjælland: 
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Camilla Bevensee, Marie B. Bertelsen, Anne B. Bertelsen, Marie Honore`jensen, Maja 
V. Jørgensen, Maja Alm, Lasse Alm og Daniel Honoré Jensen. 
 
Stort TILLYKKE 
 
Resultater 
(Vindere, samt medaljetagere nævnes). 
 
Resultaterne i 2007 har været de absolut fornemmeste nogensinde i klubbens 
historie, hvor Maja Alm har skrevet klubhistorie 10 gange! 
 
Her er et meget flot koncentrat af Maja´s ”generalieblad for år 2007”! 
 
Nordisk mester på mellemdistancen, sølv på stafet og en 4. plads i sprint, var 
facit efter et imponerende NOC på hjemmebane. 
 

Senere fulgte Maja op i 
Australien med junior-WM 
BRONZE på sprint!  Sejre i 
både sprint og stafet til JEC i 
Frankrig, som er lig med EM. 
Men det er ikke kun på 
landsholdet Maja har præsteret 
resultater i år, hun har også 
leveret store internationale 
resultater for vores klub HTF. 
Samlet sejr i ”O-RINGEN” 
(verdens største o-løb med ca. 
15.000 delt.), som den første 
danske junior nogensinde, ja 
Maja har også skrevet 
idrætshistorie! 
Sejre i SILVA Junior CUP og en 
imponerende 5. plads i en 
afdeling af den svenske 
Eliteserie – imponerende 
præstationer af Maja! 
 
DM-nat i Holstenshus-skovene 
den 31.marts. Her vandt Maja 
Alm GULD i klassen D-17-20 og 
hendes far Steffen Alm ligeledes 
GULD i H-50-54- 
 
DM-sprint på motorcross-banen 
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den 1. april. Her gentog 
far og datter triumfen, hvor 
vandt Maja Alm GULD i 
klassen D-17-20. 
 
DM-mellem i Hørbylunde 
den 11. august: Her vandt 
Maja Alm igen GULD i D-
17-20 år. Farmand Steffen 
Alm vandt ligeledes GULD 
i klassen H-50-54 år. 
Der var BRONZE til 
Haagen E. Larsen i 
klassen H-75-79 år. 
 
DM-Indviduelt på MØN: 
Her prøvede Maja Alm 
kræfter med seniorerne og 
Maja hentede den første 
DM-medalje hjem til HTF i 
klassen D-21-34 år og den 
var af SØLV! 

Steffen Alm vandt BRONZE i klassen H-50-54 og løb samtidig ind i en længere 
skades-pause – ærgerligt for Steffen, men Steffen har næsten også vundet denne 
kamp!!! 
 
DM-ULTRA-lang i Husby den 21. oktober: Her hentede Maja Alm sin fjerde GULD-
medalje i junior-klassen med hele 17 minutter ned til nr. 2! 
 
Maja Alm blev naturligvis også en suveræn ranglistevinder hos juniorerne! 
 
Kredsungdomspokaler: 
 
Daniel Honoré Jensen vandt kredsungdomspokalen 
 
Divisionsturneringen: 
Resultatet af 1. division Sydkredsen. 
     MP 
1. Odense OK           12  688-438    point 
2. OK-HTF        8    663-494    point 
3. Kolding OK          3  437-627    point 
4. OK-SNAB      3              425-663    point 
 
Ved op- og nedrykningsmatcherne blev resultatet, at det er de samme hold vi skal 
dyste med her i år 2008, så det glæder vi os til. 
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HTFerne bakkede gevaldigt op matcherne, som I 
skal have TAK for. 
 
Landsfinale i Vrøgum: 
 
Den 14. oktober var HTF i Landsfinalen for 
klubhold, da der fra 2007 er blevet bestemt, at de 2 
bedste hold fra hver kreds skulle mødes i 
Landsfinalen. 
Vi havde ikke forvent medaljer og det fik vi heller 
ikke, men matchede godt ærkerivalerne fra 
Odense og var heller ikke langt fra, at slå Ålborg. 
Hovedbestyrelsen har lyttet til min kritik om for 
lange baner og her fra 2008 
Skal arrangørerne holde sig til den nederste 
grænse på bane 1-2 og 3! 
TAK til de 64 løbere fra HTF der stillede op i 
Landsfinalen. 

 
Jysk- fynske mesterskaber klassisk i Stenderup-skovene 26. august.  
Haagen E. Larsen vandt GULD i klassen H-75-79 år 
Guri Alm vandt BRONZE i klassen D-40-44 år 
 
Jysk- fynske mesterskaber stafet i Stenderup-skovene den 25. august. 
Sølv til vore piger i klassen 13-16 år ved Marie Honoré Jensen, Marie B. Bertelsen og 
Anne B. Bertelsen. 
BRONZE til Jens Peder Jensen, Arne Bertelsen og Steffen Alm i klassen H-45-49 år. 
BRONZE til Keld B. Nielsen, Kaj Ove Rasmussen og Erland Skøt i klassen H-over 65 
år. 
 
Jysk-fynske mesterskaber i sprint i Varde by den 1. juni vandt Peter Rene Sebelius 
SØLV i klassen H-17-34 år og Hans Nielsen BRONZE i klassen H-55-64 år 
 
KM-nat i Jelling den 9. marts. 
Lise Nielsen blev mester i D-45-54 år 
Bo Nielsen blev mester i H-35-44 år 
Steffen Alm blev mester i H-45-54 år 
Flemming D. Andersen i H-55-64 år 
 
KM-Lang i Langesø-skovene den 16. september. 
GULD til Steffen Alm i klassen H-50-54 år 
GULD til Haagen E. Larsen i klassen H-75-79 år 
SØLV til Bo Nielsen i klassen H-35-39 år 
SØLV til Hans Nielsen i klassen H-60-64 år 
BRONZE til Marie B. Bertelsen i klassen D-13-14 år 
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BRONZE til Anne B. 
Bertelsen i klassen D-
15-16 år 
BRONZE til Inger 
Marie Haahr i klassen 
D-55-59 år 
BRONZE til Peter 
Rene`Sebelius i 
klassen H-21-34 år 
BRONZE til Jørn F. 
Andersen i klassen H-
60-64 år 
BRONZE til Keld B. 
Nielsen i klassen H-
70-74 år 
 
SM-indviduelt  i 
Åbenrå Nord den 29 april. 
D-13-16 Marie B. Bertelsen 
D-17-20 Anne B. Bertelsen 
D-21-34 Maja B. Nielsen 
D-35-39 Tanya Prokhorova 
D-45-49 Lise Nielsen 
D over 55 år Betty Hansen 
H-13-16 år Jens Grosbøl 
H-35-44 år Gunnar P. Friis 
H-55-64 år Hans Nielsen 
H-65-74 år Erland Skøt 
H over 75 år Ove Kaj Frederiksen 
 
 
 
KLUBMESTRE 2007: 
 
Dag løb over 3 etaper, hvor de 2 bedste løb tæller. 
D-13-16 år Marie B. Bertelsen 
D-17-20 år Marie Honore`Jensen 
D-21-34 år Maja Alm 
D-35-44 år Guri Alm 
D-45-54 år Lise Nielsen 
D-over 55 år Betty Hansen 
H-indtil 12 år Nicklas Finderup Jessen 
H-13-16 år Jens Grosbøl 
H-17-34 år Arne Bertelsen 
H-35-44 år Bo Nielsen 

Åben tirsdag formiddag, onsdag formiddag, 
torsdag, fredag og lørdag 
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H-45-54 år Søren Dall 
H-55-64 år Jørn F. Andersen 
H-65-74 år Erland Skøt 
H-over 75 år Haagen E. Larsen 
 
Natløb i Gråsten-skovene  
D-35-44 år Guri Alm 
D-over 45 år Lise Nielsen 
H-21-34 år Peter René Sebelius 
H-35-44 år Bo Nielsen 
H-45-54 år Søren Dall 
H-55-64 år Jørn F. Andersen 
H-over 65 år Kaj Ove Rasmussen 
 
TILLYKKE TIL JER ALLE! 
 
Grænsedyst: Foregik i 2007 i Bommerlund. HTF 
vandt denne dyst for 16. gang i træk og har vundet 
denne dyst 26 gange i alt. Og indviduelt gjorde vi 
næsten ”Rent bord”! 
 
Klubmatch: Den årlige dyst imod de øvrige sønderjyske klubber blev i år desværre 
aflyst, fordi vi havde svært ved at stille hold, da det faldt sammen med ”HØST-ÅBEN” 
på Bornholm, hvor vi havde en halv snes løbere med! 
 
Andre resultater: 
Der er i årets løb opnået mange andre flotte resultater ved diverse stævner, som har 
været nævnt i vores klubblad eller på vores flotte hjemmeside, så det vil føre for vidt, 
at gengive disse igen, men især Maja har været stjernen over ”ALLE STJERNER”! 

   
 
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 
et rigtig godt fremmøde. 

2. Vi har afviklet den 31. Vikingedyst med et pænt deltagerantal og vi kan ligeledes 
være stolte af en god afvikling, hvor vi igen havde stor succes med Grill-aften for 
officials og gæsterne! Vi var ca. 50 officials! 
Ligeledes var vi ca. 45 HTFer til Vikingespil tirsdagen efter! 

3.  Vi har langt om længe fået en trailer til vores materiel, men vi mangler  
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      Et permanent materiale rum, hvor alt vores materiel kan være. 
 Vagn er i gang med, at lave elektroniske materialelister, således vi  
     Snart på hjemmesiden kan se, hvad vi råder over og hvor materiellet   
     Geografisk er placeret. 
4.  Vi har indgået den første sponsoraftale i klubbens historie, som er : 
     FRØS-HERREDS-Sparekasse, som giver klubben et godt tilskud til  

den daglige drift! Se mere på: www.FROES.DK og få et tilbud! 
 5. Vi har arbejdet på, at få et fast tilholdssted i form af et klubhus. Dette vigtige 

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 

haveTAK 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 nyrekruttering på skinner, hvor klubben for første gang har ansat 
2 ungdomstrænere, som er Maja V. Jørgensen og Daniel Honoré Jensen – 
Håber, at vore ungdommelige medlemmer vil benytte sig af dette gode tilbud. 
Stor TAK til Jette og Jens Peder, der har været ihærdige planlæggere og 
hjælpe- instruktører. Ligeledes en stor TAK til Bendt Bossen og Michael Juhl, 
som også har været assistenttrænere. Men det kræver også, at vi andre bakker 
de 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 afviklet et CONDES-kursus i Søgårdlejren med 10 deltagere. 
            TAK til Jens Peder Jensen og Bendt Bossen for instruktørrollerne. 
 Her mandag den 25. februar afvikler kredsen et begynderkursus i OCAD i 

Kolding, som jeg håber, at mange fra HTF vil tage imod. 
     10. Alt, i alt har det været et ”super år 2007 for HTF”, hvor det stort set       

har været fremgang over ”hele linien”!  
Især Maja Alm har promoveret HTF i de sønderjyske medier og i den store 
orienteringsverden med de mange flotte resultater som vi skylder Maja en 
stor TAK for! 
For femte år i træk har vi igen medlemsfremgang i HTF. 

 Vores flotte hjemmeside er under stadig udvikling og besøgsantallet er  
           Steget fra de 4.000 sidste år til nu at nærme sig de 18.000 besøgende,   
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           Altså 14.000 besøg på 
et år! 
 Vi har haft 995 
starter til åbne løb herhjemme 
– hertil kommer alle de  
           udenlandske løb, som 
ikke er registreret i ”O-service” 
og for første 
           har vi betalt mere end 
kr. 100.000 i startafgifter til 
indenlandske løb! 
Vore træningsløb har haft 30% 
fremgang i år 2007 – fantastisk 
flot - se beretning fra TRU-

formanden Jens Jørgen Andersen.  
Jo, det er sandelig meget at glæde sig over, både som medlem og som 
ansvarlig for driften af vores klub ”OK-HTF, Haderslev”! 
Men det særdeles gode år 2007 blev desværre også overskygget af den 
forfærdelige tragedie, som i weekenden 17-18. november ramte familien Skøt – 
vores medfølelse vil for altid være hos Helga og Erland. 
 
 

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 
”breddesatsningsprojekt”, 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,  
Men uanset dette, 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! 
Den største udfordring i år 2008 bliver, at arrangere det dobbelt DM på RØMØ, hvor vi 
lørdag den 13. september afvikler DM-stafet på Nørreland og den 14. september 
afvikler det klassiske DM-indviduelt på Sønderland.  
Her bliver der brug for DIN HJÆLP! 
Det sidste DM på Sønderland har forbundet gjort til WRE-arrangement  - d.v.s. at løbet 
bliver internationalt med indbydelse på engelsk o.s.v. 
Med bortset fra en enkelt lodsejer er vi blevet utroligt godt imødekommet med vore 
ønsker – både ved ”Vadehavets skovdistrikt” og de berørte lodsejere! 
Banelæggerne er allerede godt i gang med deres arbejde! 
HTF arrangerer igen Vikingedyst, Dammen Rundt og et lille SM-nat her den 26. marts i 
Vesterskoven, som samtidig traditionen tro er vores KM. 
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 2008 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 ungdomssekretær 
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Jens Peder Jensen, men også de øvrige ungdomsledere fra HTF,som hjælper i 
Sydkredsens ungdomsudvalg.  
Niels Physant og undertegnede er repræsenteret i Lindet  statsskovdistrikt, som nu 
hedder ”Vadehavet”  bruger råd, hvor der bliver drøftet ting, som har betydning for 
vores hverdag og fremtid i HTF! 
Jeg er også valgt til Friluftsrådet i ”trekantområdet”, som dækker kommunerne Vejen, 
Billund, Vejle, Fredericia og Kolding. 
Her har jeg bl.a. plads i Randbøl statsskovdistrikts bruger råd og dette distrikt hedder 
nu også ”Trekantsområdet”!  
Mødevirksomheden i Friluftsrådet er ret stor, men interessant, at arbejde med. 
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind på andre 
Aktuelle ting fra år 2007! 
 
Slutbemærkninger. 
Jeg vil til slut i denne beretning sige en STOR TAK til mine bestyrelseskolleger for et 
godt, frugtbart og loyalt samarbejde i 2007, hvor jeg synes, at 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 rekord i 2007. 
TAK til vores hovedsponsor ”Frøs Herreds Sparekasse”. 
TAK til vore nye trænere Maja V. Jørgensen og Daniel Honoré Jensen. 
Tak til Eva og Michael Christensen for arbejdet med kiosken og ”brikken”. 
Tak til Tanya og Jørgen for vores flotte ”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 de 3 Statsskovdistrikter vi opererer i, samt de mange private lodsejere som 
giver os adgang til skovene.  
Tak til pressen for den gode dækning af vore arrangementer og resultater. 
Tak til Haderslev Kommune og Tønder Kommune.  
 
 
Jørn F. Andersen/formand 
 
 

 KORT-UDVALGSBERETNING 2007. 
 
 
År 2007 har været et OK-år på korttegningsområdet! 
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Selv om det desværre er alt for få, som i år 2007 har taget del i dette vigtige arbejde, 
har vi få opdateret hele 4 kort og nytegnet et enkelt. 
Hans Nielsen har nytegnet TANGE BAKKER, som ligger øst for Ribe og bliver indviet 
ved klubbens træningsløb den 16. februar. Det er det første kort Hans Nielsen har 
tegnet og det ser ud til, at Hans er kommet godt i gang med korttegning. 
Erland Skøt har nyrekognosceret STENSBÆK SYD, som blev indviet ved 
Vikingedysten første etape. 
Undertegnede har også brugt en hel del tid på, at opdatere REVSØ, hvor jeg også har 
nytegnet det nye skovrejsningsområde i den østlige del. Kortet blev indviet ved 
Vikingedysten´s anden etape. 
Desuden har jeg opdateret Vesterskoven efter som der er kommet 5 ekstra faste 
poster i Vesterskoven, således der nu er 30 faste poster – kortet med de faste poster 
kan printes fra HTF´s hjemmeside, hvor det findes på de ”lukkede sider”! 
Jeg har ligeledes fornylig opdateret Tørning Mølle, fordi Hammelev skole har ønsket 
faste poster i dette område – der bliver snarest placeret 25 faste poster ved 
TØRNING. Per Henriksen har påtaget sig ansvaret for at sætte dem ud. Hammelev 
skole vil også gerne have lavet et skolekort til eleverne. 
Planer og opgaver for år 2008: 
Vi går snarest i gang med, at opdatere de 2 RØMØ-kort, som skal anvendes til vores 
dobbelte DM derude i weekenden 13.14 september. 
RØMØ-SØNDERLAND, som skal anvendes til DM-indviduelt den 14. september har 
jeg lavet aftale med Erik Flarup fra Skive om opdatering af dette område. Erik er en 
rutineret korttegner og kortkonsulent i Nordkredsen. Erik Flarup har god erfaring med 
tegning af klitterræn. 
RØMØ-NØRRELAND, som skal anvendes til DM-stafet den 13. september opdaterer 
jeg selv. 
Erland Skøt vil gerne nytegne Sdr. Farup Bjerg-plantage ved Hviding. 
KURSUS: Vi har afviklet CONDES-kursus i Søgård med 10 elever. 
Den 21. januar var Flemming D. Andersen, Arne Bertelsen, Kaj Ove Rasmussen, 
Hans Nielsen og undertegnede på et spændende kursus i nye COWI- Kurver. 
Flemming vil i dette blad fortælle nærmere om dette kursus. 
Her mandag den 25. februar tilbydes der begynder-kursus i OCAD i Kolding, hvor jeg 
håber flere HTFere vil deltage – de første har meldt sig! 
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! 
Korttegnings tilskud: Vi har med TAK modtaget kr. 15.000 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.  
Ligeledes arrangerede jeg sommerferie-idræt for skoleelever over 3 dage (uger) i 
Vesterskoven og også ”FUN-CARD” i efterårsferien.  
Skovkontakt: Jeg vil benytte min beretning til, at sige TAK til de berørte 
Statsskovdistrikter, hvor jeg føler vi har et godt samarbejde med.  
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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 12. januar var jeg til et rigtig godt skovkontaktmøde i Odense, hvor Danmarks 
Idrætsforbund ved Dorthe Andersen og skovejer Torben Lynge Madsen gav de sidste 
”nye signaler” om vores fremtidige adgang til vores idrætsplads. 
Især informationen om den igangværende GPS-undersøgelse om rådyr og krondyrs 
bevægelse ved bl.a. orienteringsløb var ”vildt spændende”! 
Fremtiden ser mere lys ud nu end den har gjort siden midten af 70erne! 
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 2007, 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 
 
TRU beretning 2007 
 
Året 2007 var for mig personligt meget anderledes. På grund af udsendelse til Afghanistan 
måtte jeg aflyse det allerførste løb på kalenderen og søge en substitut, der kunne afløse mig i 
den berørte periode. Her trådte tidligere TRU-formand Yvonne Gregersen til på rosværdig vis. 
Udsendelsen bevirkede, at jeg o-løbsmæssigt først kom i gang ved træningsløbet d. 30. maj, 
og resten af min 2007-sæson blev aldrig rigtigt til noget særligt. Heldigvis kan man ikke sige 
det samme om resten af klubbens træningsindsats. Hvad enten det er fokus på og ønsket om 
mere motion, skærpet interesse efter WOC på dansk grund, Maja-effekten eller 
breddesatsningen, der er grunden, så er der i 2007 blevet løbet træningsløb i OK HTF som 
aldrig før. 
 
Der blev i det forgangne år arrangeret i alt 34 træningsløb, og det resulterede i 1098 friske 
ture i skoven. Det er en fremgang på 260 i forhold til sidste år, hvor jeg i øvrigt også kunne 
berette om flere løbere i skoven end det foregående år. 120 HTF-medlemmer alene har løbet 
mere end 900 gange. Fra andre klubber var AaIG’s medlemmer flittigste gæster. Ikke mindre 
end 40 gange var de på besøg, mens KOK, FROS og SNAB løb hos os henholdsvis 20, 19 
og 19 gange. Blandt de 34 løb var der arrangeret to natløb, og her deltog i alt 22 løbere. 
 
Løbene har spredt sig på 14 skove, og Vesterskoven lagde skovbund til flest løb, nemlig fem, 
mens vi var i Jels, Bevtoft og Pamhule fire gange. Det er også her, der har været flest ude at 
løbe. Vesterskoven topper med 161 løbere, der var 159 i Pamhule, 129 i Jels og 126 i 
Bevtoft. Bedst besøgte løb i 2007 var Jels d. 10/2 med hele 56 løbere, skarpt fulgt af Bevtoft 
d. 17/2 og Pamhule d. 9/5 begge med 55. Snakken om, at ingen gider løbe i Bevtoft, blev 
hermed gjort til skamme. 
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Tiltaget fra 2006 med breddesatsning blev videreført i foråret 2007, og fem af disse 
arrangementer var henlagt til de ordinære træningsløb. Efter sommerpausen fik de unge 
deres helt egne træningsdage, som er omtalt i ungdomsudvalgets beretning. 
 
17 af klubbens medlemmer har stået for banelægningen ved 30 løb, medens fire løb skyldes 
Ribe OK’s medlemmer. Bendt Bossen overgik alle ved at påtage sig hele fem løb. Peter 
Sebelius fulgte lige i hælene med fire, og Finn Jørgensen, Henry Jacobsen, Jørgen & Tanya, 
Kaj Ove Rasmussen, Ole Feddersen og Søren Kjær tegnede sig for to løb. 
 
Med hensyn til skovadgang har der været et par løb, der har givet anledning til 
bemærkninger. 
• En privat lodsejer kontaktede mig på løbsdagen, da han var stødt på en af vores poster i 

hans skov. Han var ikke informeret om vores arrangement, og det var han, med god 
grund, ikke tilfreds med. 

• Løbstilladelse kunne ikke gives til Dyrehaven, da det nye skovdistrikt ikke kendte vores 
aftale om brug af området. 

Ingen af disse hændelser resulterede i aflysninger, da der blev talt mindeligt om tingene, og 
uoverensstemmelserne blev løst. 
 
Ønsker fra nogle banelæggere har været årsag til, at der på materielsiden er suppleret med 
ekstra 10 kontrolenheder, således at vi nu råder over 40 af slagsen. Der er desuden, som 
følge af uheldige omstændigheder, investeret i to såkaldte jokerposter. Jokerposter kan kodes 
til hvilket som helst kontrolenhedsnummer man ønsker. Skulle det uheldige ske, at en 
kontrolenhed forsvinder eller går død, kan man meget hurtigt frembringe en ny med samme 
nummer. Nyttigt, både til træning, men så sandelig også brugbart til et gældende løb. 
 
Der tales meget om flugt fra idrætsforeningerne i disse tider. Folk vil have træning, når det 
passer dem, ikke når det passer foreningen. Fitnesscentrene lever højt, og foreningsidrætten 
mister medlemmer. HTF har ikke medlemstilbagegang, men vi vil alligevel gerne kunne give 
vores medlemmer o-løb til alle tider. Det er en stor opgave, men vi er dog kommet et lille 
skridt på vejen. Fra klubbens hjemmeside er det blevet muligt at hente og printe kortet med 
de 30 faste poster i Haderslev Vesterskov og selv være sin egen banelægger. Så det er bare 
frem med kompasset, på med løbeskoene og af sted! 
 
Jens Andersen 
 
Årsberetning for HTFs ungdomsudvalg 2007 

 
Så bladrer vi igen i den store bog og tænker på, hvad vi dog har lavet i det 
forgangne år. 
Foråret gik med en lille pustepause efter bredderekruttering 2006 ved Jens 
Peder og undertegnede. I stedet arrangerede vi U1 vinterkursus i Arnum med 
løb i Linnet Hønning og sliktur til købmanden i Arnum. 
Det har slået mig, hvor mange lokale kontakter jeg egentlig får som en 
sidegevinst til arrangement af diverse events for de unge, således også 
pedellen på Arnum skole og folkene inde på Kultur og Erhverv, Haderslev 
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Kommune. Nå, ja indrømmet, der var en enkelt smutter og en nøgle, der ikke 
blev hentet ved vores løb ved Stensbæk lejren. 
 
I alt havde vi 9 unge af sted på sommerlejr U1+ U2+ junior i sommeren 2007. 
De yngre var som vanligt i Sverige og juniorerne i Tjekkiet. Ved vinterens første 
U1-kursus i Strib var vi 7 børn og 4 ledere inkl. Louis af sted. Dette er blot nogle 
smagsprøver på aktivitetsniveauet i HTF ungdomsgruppen, siden er nogle af ” 
de små” blevet U2ere og jeg skal da også love for, at efteråret var ganske 
anderledes aktivt med at aktivere og fastholde nye unge løbere. 
 
Maja V.J. og Daniel gennemførte i alt 12 gange ungdomstræning. Vi havde god 
hjælp af Bendt Bossen, idet han dels stillede med en håndfuld børn, dels hjalp 
med postindtag og skygning. Tak også til Michael Juhl for hjælp med skygning 
og transport. Vi har indkøbt pandelamper til brug i de mørke eftermiddagstimer 
her i vinter og anskaffet en førstehjælpskasse til de værste skrammer. 
 
Vi var skiftevis i Dyrehaven/ Pamhule og Vesterskoven og efterhånden også i 
Tørning Mølle. Et kæmpe arbejde med banelægning, udsætning af poser, 
finurlige opvarmingsøvelser og baner og rekvirering af lokaler og nøgler og 
skovtilladelser. Det sidste med hjælp fra Jens Andersen. 
 
Jeg synes kommunen og Hammelev Skole samt Gråsten Skovdistrikt har været 
fine til at støtte og efterhånden mundede det da også ud i to, tre faste 
tilholdssteder, som vi vil bruge igen i foråret 2008. Vi fik ved Vagns hjælp sat 
borde og bænke op i Skydehuset i Vesterskoven og lånte Lærummet ved 
Nørskovgård. En enkelt gang lånte vi et lunt klasseværelse på Hammelev Skole. 
Det var populært!  
 
Skabelonen er nu lagt til forårets træningsprogram 2008 og forhåbentlig får vi 
også resurser til at annoncere lidt mere for den fantastiske mulighed Maja og 
Daniels træning giver til interesserede unge.  
 
Til slut vil jeg bare håbe, I voksne i klubben fortsat vil være behjælpelige med f. 
x. plakatophængning og transport af de unge til åbne løb. 
Husk, de er klubbens fremtid. 
 
Ungdomsudvalget, Jette Honoré Jensen 
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Beretning fra kommunikationsudvalget 
v/ Søren Kjær og webmaster Jørgen Rasmussen 
 
I 2007 er klubbladet udkommet 5 gange, ganske som det plejer. Stor tak til alle der har 
bidraget til bladet i årets løb – det har ikke været nogen dårlig årgang! En særlig tak til 
bladets trykker og til den nye labels-mand, Niels-Erik Kofoed.  
 
I 2008 kommer der yderligere fire numre af klubbladet ud over dette. Det sker i april, 
juni, september og december. 
 
Bladet sendes ud til alle medlemshusstande og til klubbens eksterne kontakter. Det 
koster, og derfor er vi ekstra glade for annoncørerne. Vi håber I fortsat synes I har 
gavn af jeres annoncer. 
 
Hjemmesiden 2007 
 
Hjemmesiden www.okhtf.dk har fået søskende i løbet af 2007 

• http://okhtf.okhtf.dk  
• http://vikingedyst.okhtf.dk  
• http://dammenrundt.okhtf.dk  
• http://divisionsmatch.okhtf.dk  

Førstnævnte er direkte til de lukkede sider og sidstnævnte er direkte til arrangementer 
som derved forhåbentlig bliver lettere tilgængelige og mere overskuelige. Strengt taget 
er det ligeledes en forudsætning for at et stævne overhovedet kan få stjerner iflg. 
DOF’s reglement! 
 
På hjemmesiderne er der besøgstællere som tæller hvor mange besøgende der cirka 
har besøgt hjemmesiden siden d. 1. Juni 2006. Med cirka skal forstås at vi har 
anvendt tre forskellige tællere, de to førstnævnte som var eksterne drillede med at de 
f.eks. ikke talte, var utilgængelige, o.s.v., hvorefter vi fandt en som kunne ligge internt 
på hjemmesiden og som har fungeret upåklageligt lige siden. 
 
Vikingedysten alene havde knapt 3700 besøg, hvilket er meget sammenlignet med 
hjemmesidens cirka 16000 besøg på 1 år og 7 måneder. Dette kan til en vis grad 
forklares af at nogle starttider var lidt længere undervejs end lovet. 
 
Men hvordan har udviklingen været? Som webmaster har vi adgang til en statistik som 
går længere tilbage. Tallene kan ikke sammenlignes med tællerne der vises på 
hjemmesiderne som (så vidt muligt) tæller unikke besøgende. 
 
I nedenstående figur kan besøg pr. Måned ses. 
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Visse arrangementer ses tydeligt og lidt uventet slog Vikingedysten 2007 Påsken 
2006. Ses der bort fra arrangementerne er der et svagt stigende antal besøgende. 
 
Den tilsvarende figur pr. år   

 
 
viser en pæn vækst det seneste år.  
 
I nedenstående figur kan man se trafikken på siden pr. Måned – d.v.s. hvor meget de 
besøgende har set. 
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Visse arrangementer ses tydeligt, men ses der bort fra arrangementerne ses det 
tydeligt at trafikken er stigende efter påsken 2006 - altså fra hvornår den nye 
hjemmeside blev introduceret. 
 
Den tilsvarende figur pr. År  

 
Viser en kraftig vækst der bliver skudt igang med Påsken 2006/den nye hjemmeside.  
 
I nedenstående figur kan trafikken pr. Besøg ses – d.v.s. tallet fra første figur delt med tallet 
fra anden figur eller hvor meget den enkelte besøgende ser. 
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Her ses tydeligt at de besøgende ser mere på hjemmesiden efter at den Påsken 2006/nye 
hjemmeside blev introduceret. 
 
Den tilsvarende figur pr. År 

 
Viser at en faldende aktivitet i 2003-2005 er blevet vendt til en stigende aktivitet. 
 
Alt i alt kan hjemmesiden fremvise fremgang både hvad angår trafik og trafik pr. besøg. Ses 
der bort fra arrangementerne er ental besøg svagt stigende. Der er altså ikke mange flere 
besøgende, men dem som besøger siderne ser mere på siderne.  
 
Hjemmesiden 2008 
 
Hjemmesidestatistikken 2008 vil sandsynligvis byde på yderligere vækst grundet Vikingedyst 
og DM weekend.  
 
Grundet DM-weekend vil yderligere en lillebror/lillesøster komme til, sandsynligvis: 

• http://dm.okhtf.dk  
Ligeledes er en let indgang til påskeløbene i tankerne, f.eks.: 

• http://paaskeloeb.okhtf.dk  
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Ovenstående er allerede lavet, men ikke ”frigivet” idet den sidste finish mangler - i den 
forbindelse har påskeløbene lav prioritet. 
 
En udvikling som vil blive prioriteret højt er interaktive interfaces således at administratorer og 
til en hvis grad brugere af de lukkede sider kan tilføje/rette indhold på hjemmesiden uden at 
blande webmasters ind i det. 
 
Formålet er at gøre trivielle opdateringer nemme og mulige uden om webmaster. 
 
Det første eksempel er billeder der fremover vil blive håndteret af 
http://picasaweb.google.com/OKHTFs hvor alle med kendskab til brugernavn og 
adgangskode kan tilføje billeder. Beskrivelse af fremgangsmåden samt brugernavn og 
adgangskode findes under billeder på de lukkede sider. 
 

Ny tøjmand 
Flemming D. Andersen har overtaget tøjsalget i klubben. 
 
 
Dog har Eva og Michael stadig nogle ”gamle” bluser og bukser til en favorabel pris. 
 
Den første leverance af bluser i det nye design var til de unge og de slanke.  
Meget snart kan jeg også levere bluser i et mere tøndeformet snit, som alle vil kunne 
klemme sig ind i. 
Desuden er der stadig nogle overtræksdragter tilbage. 
 
Jeg har fået Henning fra O-Butikken til at tage løbebukser i samme farve som de nye 
bluser ind i sit sortiment. Dem, der har bestilt bukser ved mig, vil kunne få dem leveret 
af O-butikken ved Påskeløbet – husk at medbring penge – ca. 220 kr. Andre kan også 
købe bukser ved den lejlighed. 
O-Butikken kommer desuden til Vikingedysten. 
 
Priser:   Løbebluser: 350 kr for voksne og 300 kr for de unge 
 Dragter: 500 kr for voksne og 400 kr for de unge (der er kun 1 
børnedragt tilbage) 
 Bukser: ca. 220 kr 
 
Mvh. Flemming D. Andersen 
 Holbækgårdvej 2  6070 Christiansfeld 
 74 54 55 42    /   29 72 37 11 
 flemming.d.andersen@mail.dk 
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Digitale kort 
Den digitale revolution giver os nu næste generation af O-kort. 

Det er nu slut med brok over dårlige 
højdekurver og skæve grøfter. 

Nu kan et GPS-ur afsløre dine bom. 
 
DOF har indgået en sponsoraftale med 
COWI, så vi meget billigt får del i firmaets 
materiale fra opmålingen af hele Danmark.  
 
Vi får dels luftfotos med meget høj opløsning 
– ligesom dem i Google-Earth – bare bedre. 
Og så får vi højdekurver opmålt med laser, 

som ser gennem blade og trædække. 
Nøjagtigheden af højdekurverne er 15 cm. 
Det hele er lagt ind i det satellitbaserede GPS koordinatsystem. 
Vi får 2,5 og 1,25 m kurverne, men i rå form. Så kurverne skal glattes ud efter 
rekognoscering  
i terrænet. 
 
En håndholdt GPS kan bruges ved rekognosceringen. 
Man kan stille og roligt gå langs stier, vækstgrænser og grøfter og så læse det ind i 
computeren derhjemme. Værsgó alt er på plads med få meters nøjagtighed. 
 
Nu vokser træerne ikke ind i himlen. Der ligger et stort arbejde foran os. 
Der skal laves helt nye grundkort ud fra laserkurverne og luftfotoerne. 
Kurverne skal udglattes efter rekognoscering. De gamle kort skal samkøres med det 
nye grundkort. 
Spændende at se hvor meget vores gamle kort stemmer overens med ”virkeligheden”. 
 
Vi har bestilt COWI-kort over Rømø. Skal bruges som hjælp til at korrigere det 
eksisterende kort, 
der snart bliver rekognosceret op til DM. Rømø-kortene bliver ikke digitale i første 
omgang. 
Desuden er Revsø-området bestilt. 
Her vil jeg stille og roligt gå i gang med arbejdet med at etablere et nyt kort. 
Jeg vil indsamle erfaringer og afprøve teknikkerne. 
 
Din næste fødselsdagsgave bliver nu ikke et pulsur, men et GPS-ur. 
Når vi får lagt koordinater ind på vores kort – også de gamle kan påtrykkes koordinater 
- kan du hjemme lægge din rute ind og se hvad der gik galt undervejs. 
 
Mvh.     Flemming D. Andersen 
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Tilbud om mere træningsløb 
 
Der har tidligere været talt om, hvorvidt vi i HTF kunne udnytte Flyvestation 
Skrydstrups trænings o-løb. Flyvestationen udlægger o-løb ca. en gang om måneden, 
og det er da en oplagt mulighed for vores klub til at putte nogle ekstra ”gratis” 
træningsløb på kalenderen. 
 
Det har tidligere været forbeholdt medlemmer med adgang til Flyvestationen at få fat i 
løbskort, men fremover vil der blive åbnet op for at give alle HTF-medlemmer adgang 
til at hente kortene via klubbens hjemmeside. Kortene lægges på nettet som pdf-filer 
og kan således åbnes og printes af alle. Det kræver blot, at man logger sig på de 
lukkede sider for medlemmer. Her vil der være en løbsoversigt med links så snart 
baner og kort-filer er klar til brug i løbet af mandagen. 
 
Flyvestationen har planlagt i alt 11 o-løb i 2008, og de finder sted i de skove, som vi 
selv benytter. Posterne sættes ud mandag inden 1200 og inddrages fredag formiddag 
mellem kl. 1000 og 1100. Det bestræbes, at der er en lang bane på 6-7 km. og en kort 
på 4-5 km. Sværhedsgraden kan veksle en del og er ikke altid oplyst på forhånd. Der 
anvendes stiftklemmer og store skærme. 
 
Flyvestationen søger jo i lighed med os løbstilladelse til et antal af løbere til et 
træningsløb, og vi vil gerne have overblik over, hvor mange der benytter sig af tilbudet. 
Derfor er det vigtigt, at vi får en tilbagemelding efter et løb. Dette gøres ved at sende 
en mail til traening@okhtf.dk. 

 

Årets Fund 2007 
hermed sendes billeder fra Majas hædring i 
Politikens Hus, hvor hun jo fik en flot 8. plads 
(samme som Søren Bobach sidste år). 
 
Samtidig må jeg jo som ledsager betragte det 
en stor men også enkeltstående  oplevelse for 
livet, idet man (Maja) ikke kan nomineres igen 
senere, når man har været udtaget til top-ti. 
 
Men arrangementet var stort og meget flot - 
med en masse pinger som deltagere. Blandt 
andet var Niels Holst Sørensen med som 61. 
års jubilar og Bent Sørensen som 50 års 
jubilar.  
Jeg sad bl.a. til bords med Steen Fladberg 
(Team Danmark - tidl. elitebadminton og lidt O-
løber) og chefen for Danske Spil, ligesom min 
søde borddame (ud over Maja) var Kirsten 
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Larsen, (gift med Steen) som os med grånende hår kan huske som topspiller i 
badminton. Kirsten var meget interesseret i Maja og hendes træning. Arrangementet 
var selvfølgelig røgfrit, med lækker, lækker mad og, i bedste sportsånd. garneret med 
en masse konkurrencer. Fx en 10 kr. Odds til hver gæst, med aftenens tre ishockey-
kampe. Der var helgarderet, så i hver halvlegspause var Danske Spils mand på podiet 
og fortælle om stillingerne. Desuden var der forskellige konkurrencer, bord mod bord. 
Vi afleverede også alle en seddel med 20 spørgsmål vedr. dansk topsport 2008, hvor 
vi skulle gætte resultater (medaljer ved OL og VM o.lign.). 
 
MVH 
 
Steffen 



 31

Træningsløb 
 

Tidspunkt Skov Mødested Klub 
Lør 09/02 13:30 Tormaj P-syd for skoven OK-HTF 
Lør 09/02 13:30 Søgård P-midt i skoven AAIG 
Lør 16/02 13:30 Tange Bakker Spejderhytten, afm. Rødding-Ribevej OK-HTF 
Lør 16/02 13:30 Kathrinelund Huholt Skole SOK 
Lør 23/02 13:30 Årup Skov P-Årup Skovvej AAIG 
Lør 01/03 13:30 Anderup P-plads østkant OK-HTF 
Lør 01/03 13:30 Gråsten P-Ravnsbjergvej SOK 
Lør 08/03 13:30 Aab. Nørreskov Høje Kolstrup Skole AAIG 
Lør 15/03 13:30 Jels Skovene Jels Voldsted OK-HTF 
Lør 29/03 13:30 Rønshoved P-Fjordvejen SOK 
Lør 05/04 13:30 Bevtoft P-midt i skoven OK-HTF 
Lør 05/04 13:30 Frøslev Syd P-plads Pluskærvej AAIG 
Lør 12/04 13:30 Pamhule P-Christiansdal OK-HTF 
Ons 16/04 18:30 Hønning Skærm på Toftlund-Rømøvej OK-HTF 
Ons 16/04 18:30 Als Nørreskov Nygård Strand SOK 
Ons 23/04 18:30 Hjelm Skov P-stadion ved Vestvejen AAIG 
Ons 30/04 18:30 Hjelm Skov P-stadion ved Vestvejen AAIG 

 
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. 
 
Terminslisten 
udgår denne gang. Se O-service eller forbundets 
hjemmeside. 
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