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Redaktion 
Søren Kjær (ansv.) og Per F. Henriksen 
Kontakt:  
soren.kjaer@mail.dk      
malte107@hotmail.com  
 

 
Næste deadline: 07-06-08 
(udkommer ca.21-06-08) 
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@bbsyd.dk 

Træningsformand Jens Jørgen Andersen 
Dyssebakken 8, 6500 Vojens 

7454 0716 
 

jband@webspeed.dk 
 

Træner Jens Peder Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup,  
6100 Haderslev 

7457 5094 jenspederjensen@bbsyd.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@gmail.com  

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

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

DOF’s 
hjemmeside 

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

 
Forsiden: 
Anne Bertelsen og Marie H. Jensen er blevet udtaget til U16! Efterhånden er det en 
helt pæn lille flok landsholdsløbere der kommer fra HTF. 
 
Selvfølgelig har vi også et flot billede af Maja Alm, som blev kåret som årets 
orienteringsløber i forbundets afstemning, blev optaget i Haderslevs nye sportskanon, 
og som også fik klubbens pokal for sportslig, kammeratlig og energisk indsats. Se 
næstsidste side i bladet: Der står hun i meget fint selskab, flankeret af Jenny 
Johansson og Simone Niggli. De smiler anerkendende over Majas flotte indsats ved 
Spring-Cup. Majas præstation var fuldt på højde med de to andre verdensstjerners. 
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Formandsord forår 
2008!  
 
Priser til Maja: Disse formandsord er lidt 
af en fortsættelse af de sidste, hvor Maja 
igen har hentet fornemme priser. 
Med i Haderslev Idrætskanon: Maja 
kom med i Haderslev bys idrætskanon, 
sammen med bl.a. legenderne Brødrene 
Krab fra OL i roning, Ole Olsen i 
speedway og Gerd Larsen fra atletikken 
– se mere på hjemmesiden. 
Årets orienteringsløber: Som jeg skrev 
i sidste formandsord ville jeg godt 
”oddse” på, at Maja blev ”Årets 
orienteringsløber” i Danmark og det holdt 
naturligvis stik, hvor hun havde flertal af 
stemmer i alle kredse og især i 
sydkredsen, hvor hun naturligvis har 
mange sympatisører i vores klub. 
Årets orienteringsløber i HTF: Ja, det 
var heller ikke den store overraskelse, at 

Maja også fik denne titel i HTF – Kammeratlig – Energisk og Sportslig indsats! 
Se indstillingen andet sted i dette blad. 
Til ”SPRING-CUP” for nylig var Maja udset til, at løbe sidste tur på ”verdensholdet”, 
sammen med Simone Niggli og Jenny Johansson. Maja bestod her sin eksamen og er 
i verdenseliten selvom hun stadig har denne sæson som junior! 
Stort TILLYKKE Maja! 
 
Årets ungdomsløber i HTF: Dette blev for 2007 Tobias Light. Se indstillingen andet 
sted i dette blad. 
Stort TILLYKKE 
Tobias! 
 
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 
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for vore ungdomsløbere i HTF. 
 
Æresmedlemmer i HTF: Vi benyttede generalforsamlingen til at udnævne endnu 2 
æresmedlemmer i HTF, som blev Henry S. Jacobsen og Keld B. Nielsen. 
Se indstillingen på hjemmesiden under ”Hall off Fame”! 
Stort TILLYKKE til jer begge to! 
 
Generalforsamling på Tørning Mølle den 23. februar: 
Dette blev ligesom året 2007 havde formet sig med rekorder, hvor 36 var tilmeldt 
spisning og et par mere sluttede sig til Gen. F. Det største antal nogensinde! 
Vi i bestyrelsen er meget glade for denne opbakning til vores arbejde og jeg synes 
også, at vi havde en god og saglig debat om det som rører sig i vores klub. 
Vores reglement i forbundet er under revision her i 2008 og ALLE kan komme med 
input til dette via forbundets hjemmeside, hvis DU har noget på sinde. 
Vagn har lavet en materialeliste over, hvad klubben råder over af materiel og denne vil 
blive lagt ind på vores hjemmeside, så snart den bliver modificeret lidt ved 
udvalgsarbejde.  
Vi vedtog, at familiekontingentet skal stige med kr. 100,- primært fordi forbundet har 
hævet kontingentet med mere end den vedtagne stigning. 
Vi var også enige om, at udvide bestyrelsen med en sekretær-post, som kræver en 
vedtægtsændring vi formelt vedtager ved vores møde den 14. april. 
Alle valg var genvalg, således at Jette, Søren og undertegnede fortsætter og JERES 
nye sekretær i HTF bliver Inger Marie Haahr. VELKOMMEN til arbejdet. 
Hæder: Udover klubmestre m.v. var der ekstra belønning til: Eva og Michael for deres 
utrættelige arbejde med servicering ved vore træningsløb. Erindringspræmie til Tanja 
og Jørgen for HTF-prisen sidste år og Jens Peder og Jørgen Rasmussen for 
udarbejdelsen af LOGO til dobbelt-DM på RØMØ, Peter Rene`Sebelius for mest 
aktive ved træningsløb, samt HTF-vin til julekonkurrencevinderne Fam. Bossen og 
Søren Kjær. 
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Se mere i referatet, som ligger på ”de lukkede sider”, hvor i kan få en kode ved vores 
webmaster. TAK til alle fremmødte for en saglig og god debat om HTF´s fremtid! 
 
DM-weekend på RØMØ: Dette bliver den største udfordring for klubbens medlemmer 
her i 2008. 
Vi har afholdt møde med Tønder kommune, hvor de har lovet os støtte til 
arrangementet med materiel m.v.  
Vi er ved at have funktionslederne på plads – lige netop fået tilsagn fra den sidste 
speaker – Michael Hoffman fra Hærens Officerskole speaker på stafetten og Thomas 
Uhlemann fra Kolding og fungerende kredsformand speaker på DM-lang – så nu er 
også denne vigtige del af et DM-arrangement i solide hænder. 
Stafetbanelæggeren Lars Thestrup meldte allerede før påske, at banerne var lavet i 
udkast nu, selvom tidsplanen her var 1. maj. 
I den kommende uge begynder opdateringen af kortene, hvor Erik Flarup fra Skive 
tager sig af Rømø Sønderland og undertegnede opdaterer Nørreland. 
Indbydelserne på begge DM-arrangementer kan ses på vores hjemmeside i både 
dansk og engelsk udgave. Flot arbejde Tanja og Jørgen. 
Vi håber naturligvis, at vore medlemmer bakker op om dette arrangement, som i 
plejer, når der bliver kaldt på jer. 
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Første divisionsløb i 2008: Den 30. 
marts løb vi vores første runde i 
Jelling. 
Dette gik ikke som forventet. 
Terminsplanlægningen var lavet 
således, at matchen faldt sammen 
med ”SPRING-CUP”, hvor vi havde 8 
af vore bedste med. 
Hvis 1. divisionsløb eller ”COWI-
ligaen” skal tages alvorligt, må dette 
ikke finde sted! 
Dette har for nogle år siden være 
drøftet ved klubledertræf, hvor der 
blev besluttet, at 1. divisions-kampe 
ikke måtte placeres samtidig med 
SPRING-CUP! 
Trods de svære odds stillede vi 
alligevel med det største hold på 62 
løbere. 
Desværre løb vi uafgjort med Kolding 
(vi skulle blot have vundet med et 
enkelt point) og tabte som ventet til 
Odense og Vejle. 
Dette betyder, at vi her den 20. april i 
Kirkeby-skovene skal vinde alle 3 
matcher for at komme med i 
Landsfinalen, men sådan som holdet i 
skrivende stund tegner sig skulle dette også være muligt, hvis ikke der indløber afbud 
eller løberne udgår! 
Ellers må vi tage op- og nedrykningsmatchen i Aabenraa Nord til efteråret! 
TAK for den flotte opbakning i Jelling, hvor ALLE kom til start (Hans Nielsen havde 
meldt afbud pga. skade), men nogle klippede fejl fordi arrangøren havde stillet 2 
poster inden for samme cirkel – kontrolsvigt. 
 
Grænsedyst 2008: Kr. Himmelfartsdag den 1. maj arrangerer vi 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 var Flemming D. Andersen, Kaj Ove 
Rasmussen, Arne Bertelsen og Hans Nielsen på kursus i OCAD i Kolding. 
Flemming D. Andersen er langt fremme med omtegning af REVSØ, hvor 
grundmaterialet er de nye COVI-kurver.  
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Påskeløb på FANØ: Her var det også 
rekord deltagelse fra HTF. Med mine 5 
familiemedlemmer, som løber for PAN i 
Århus og er passiv medlemmer i HTF var vi 
55 repræsentanter fra klubben, som var 15 
flere end sidste år! 
Vi havde nogle herlige dage på FANØ og 
det blev til mange flotte resultater af vore 
løbere, som i kan se mere af på vores 
hjemmeside. TILLYKKE til jer alle. 
FANØ bød på en stor udfordring, som var 
krydret med et koldt blæsevejr, som var 
hårde ved vore telte. 
TAK til Esbjerg for et rigtig flot 
arrangement, som I kan være stolte af! 
 
KM-nat: Lise Nielsen Steffen Alm og 
Flemming D. Andersen forsvarede deres 
kredsmesterskaber i natløb i Rugbjerg . 
TILLYKKE! 
 
SM-nat i Vesterskoven den 26. marts: 

Det blev noget af et tilløbsstykke, da vi arrangerede de sønderjyske mesterskaber i 
natløb i Vesterskoven, hvor 55 natløbselskere var tilmeldt, heriblandt 20 HTFere. 
Følgende Blev SM-mestre: D-13-16 Marie B. Bertelsen, D-17-20 Anne B. Bertelsen, 
H-21-34 Jacob Lei (blev medlem ½ time før) H-35-44 Gunnar P. Friis H-over 65 Kaj 
Ove Rasmussen. Løbet var samtidig HTF-klubmesterskab og udover nævnte blev 
følgende mestre: Lise Nielsen i D-over 45, Mandus Andresen i H-45-54 og Jønne i H-
55-64 – TILLYKKE til jer alle 
TAK til Henry Jacobsen, Niels Erik Kofoed, Maria Christensen og Michael Christensen 
for et velafviklet arrangement. 
 
DM-nat: Ja, jeg var så 
heldig at hjemføre en 
SØLV-medalje ved DM-
nat i Ulvedal-skovene 
lige syd for Frederiks i 
lørdags, hvor Ingerlise 
kommer fra. Ikke siden 
1992 har jeg vundet 
medaljer ved DM-nat, 
men den var også af 
GULD den gang. Har 
flere gange været tæt 
på – sidst i Grønholt 
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Vang på Sjælland, hvor jeg førte indtil næstsidste post, men blev ledet af en oplyst 
Rideskole, som jeg troede var stævnepladsen, der gjorde, at jeg havnede på en 4. 
plads. 
Én af årsagerne til, at det blev til SØLV var nok, da jeg imellem post 2 og 3 måtte 
hjælpe en lille dreng fra Kolding, som var i vanskeligheder og tænkte da på mit 
barnebarn Caroline på 10 år, som var ude på samme bane og startede noget før mig. 
Det gjorde at jeg spurtede af sted for at komme hjem og se, hvordan det var gået med 
Caroline. Desværre var Caroline også kommet i vanskeligheder ved post 6 og havde 
ringet hjem til Ingerlise fra hendes mobil – Caroline fandt selv til stævnepladsen. 
Bagefter kan man se, at hun faktisk havde bedste tid til post 6. Caroline havde selv 
ønsket at deltage, da hun hele vinteren har løbet natløb ved ungdomstræning i PAN! 
Klassen jeg vandt i denne gang var H-60-64 med 22 deltagere. 
 
DM-SPRINT: Dette foregik i Århus Universitetshospital Risskov og her vandt Steffen 
Alm også SØLV, hvor Steffen blot var 4 sekunder fra guldet. TILLYKKE! 
Maja Alm havde valgt DM-weekenden fra i Danmark, da der var nogle vigtige løb for 
hendes nye internationale klub Ulricehamns, hvor Maja havde 2 forrygende løb. 
 
Indvielse af faste poster: I 
går havde vi en herlig dag 
ved Hammelev skole med 
indvielse af de nye poster 
ved Tørning Mølle. Se Pers 
indlæg i dette blad. 
TAK til Søren og Per for det 
fysiske arbejde med 
nedgravning af de 25 pæle. 
 
Meget høj aktivitet i HTF: Vi 
har startet året med et meget højt aktivitetsniveau, hvor vi er rigtig mange med – vi var 
23 til langdistance i Vejers den 24. februar, som var en femtedel af alle deltagerne fra 
Jylland og Fyn! 
”Gør ikke noget i vrede. Vi går jo ikke gerne ombord i det øjeblik en rasende storm 
oprører vandet”! 
 
I ønskes et rigtig godt løbeår! 
 
 Jønne 
  
Referat fra HTFs Generalforsamling 23.febr. 2008 på 
Tørning Mølle 
 
36 tilmeldte til spisning og efterfølgende lige så mange til Generalforsamling 
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Mindehøjtidelighed for fire afdøde: 
Lone Skjøt, Camilla og Cecilie 
Kurt E. Larsen 
 
År 2007 er klubbens 45års jubilæum og 
Bestyrelsen har besluttet at udnævne 
5.æresmedlem: Henry Jacobsen   
6. æresmedlem: Keld Brøchner Nielsen 
 
Uddeling af vandrepokalen for årets 
ungdomsløber: Tobias Light 
Uddeling af præmier for årets 
klubmestre, DM-mestre og Sm-mestre. 
 
 

Generalforsamlingen 
 
Punkt 1. Valg af dirigent og stemmeoptællere.  
Dirigent: Henry Jacobsen 
Stemmeoptællere: Tina Grosbøl, Dorte Nielsen 
Referent: Jette Honoré Jensen 
 
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Vedtægtsændringer bør vedtages før valg til 
bestyrelsen. 
 
Punkt 2. Formandens beretning: Herefter følger mundtlig beretning. For skriftlig 
beretning; se klubblad nr. 1 februar 2008  
 
Der er mulighed for at vi på sigt kan få stedet vi sidder i som klubhus til deling med 
andre. Altså få Tørning Mølle på en fast ugedag. 
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Gråsten Skovdistrikt kaldes nu Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland. 
 
Idrætsforeningen på Rømø har bedt os om faste poster nær deres klubhus. 
 
I tilknytning til formandens beretning og som oplæg til bestyrelsen kommer Keld B. 
Nielsen med skriftligt oplæg ang. de sønderjyske løb og Divisionsløbsregler. 
 
DOF skal lave nyt reglement i 2009, så gode ideer modtages i 2008, også direkte fra 
DOF’s medlemmer. 
 
Udvalgsberetninger:  
Kommunikationsudvalg: Per Henriksen er optaget som medredaktør på klubbladet ved 
siden af Søren Kjær. Dette godkendt af generalforsamlingen. 
 
Øvrige udvalgsberetninger står at læse i klubblad nr. 1. februar 2008 og disse blev 
godkendt. 
 

Klubmestre 2007 
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Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Ingelise Baden: 
foruden regnskabet, fremvisning af de indkøbte starture. 
Medlemmerne opfordres til at komme med forsalg til nye indkøb, nyt materiel m.m. 
Alle gode ideer modtages.  
Vi har i 2007 investeret i nye løbedragter/bluser og disse findes i beholdningen under 
materiel. Bestyrelsen har valgt at støtte disse Trimtex -bluser, så prisen for 
ungdomsløbere ikke bliver for høj. Der skal endvidere søges om udviklingsstøtte hos 
Haderslev kommune. 
 
HTF har for første gang fået en fast sponsor i Frøs Herreds Sparekasse. 
 
Regnskabet godkendt. 
 
Punkt 4. Budget for det kommende år 2008, herunder fastsættelse af kontingent. 
 
Kontingentet fastsat til  

• Ungdom    200 kr. 
• Senior       300kr. 
• Familie      600kr. 
• Passiv       150kr. 

 
Budgettet for det kommende år er afstemt mellem kasserer og formand. 
Der spørges (Bo Nilsen) til budgettet for korttegning og det diskuteres om vi skal 
indkøbe ny GPS til brug for rekognoscering. 
Der spørges endvidere til et budget for DM 2008 (Bendt Bossen) 
 
Erik Klarup fra Nordjysk klub har givet tilsagn om 
at tegne Rømø Sønderland.   
 
Noget nyt materiale vil blive anskaffet i forbindelse 
med afholdelse af todages stævnet på Rømø 
13.+14.september. 
 
Ændringer af kontingent for familier vedtaget. 
 
Kommentarer vedr. Brikkens regnskab ved 
Jørgen Thingvad: 
Eva og Michael Christensen bør hædres for deres 
vedholdende arbejde med BRIKKEN. Lånet fra 
HSI på 65.000 kr. er betalt tilbage efter 10 år og 
desuden gør de hver onsdag /lørdag et kæmpe 
arbejde ved at møde frem og være kiosk og tage 
tid med Emitsystemet. 
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Der er 30 % fremgang i antal deltagere ved træningsløbene i 2007, hvilket især 
skyldes hyggen bagefter. 
Jens Jørgen Andersen: materiellet bliver slidt, Emit-brikkerne udløber og 
kontrolenhederne skal udskiftes. Alt dette passer Eva og Michael. 
 
Der findes særskilt regelsæt for BRIKKEN: alle investeringer over 1000 kr. skal gå 
gennem HTFs Bestyrelse. Vi har lige bevilliget indkøb af ny printer til 3000 kr. 
 
Alt ovenstående godkendt: Budgettet, BRIKKEN, kontingentændring. 
 
Punkt 5. Vedtægtsændring før valg til HTFs bestyrelse. 
 
Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen kan udvides med ét 
medlem, valgt for en toårig periode. Se klubblad. 
 
Vedtægterne bliver rettet af Søren Kjær og der indkaldes til ekstraordinær 
Generalforsamling ved næste bestyrelsesmøde hos Søren Kjær mandag 14.april 2008 
kl. 19.30. 
 
Bestyrelsens forslag til det nye medlem er Inge Marie Haahr, som klubbens nye 
sekretær. Hun har givet tilsagn. 

Vedtaget. 
 
Punkt 6. Behandling af indkomne forslag. Disse 
er behandlet undervejs, Keld B. s skriftlige indlæg vil 
blive taget med ved næste bestyrelsesmøde, 
ligesom de øvrige mundtlige ideer.  
 
Punkt 7. Valg til bestyrelse. På valg er  
Formanden Jørn Andersen 
Redaktøren Søren Kjær 
Ungdomsudvalget Jette Honoré Jensen 
 
Disse genvalgt for en periode på 2 år. 
 
Punkt 7. Valg af revisorer for 1 år. 
 
Bestyrelsen foreslår Jørgen Thingvad og Henry 
Jacobsen genvalgt.  
Dette godkendt af Generalforsamlingen. 
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Punkt 8. Valg af revisor suppleant.  
 
O.K. Frederiksen genvalgt in absentia. 
 
Punkt 9. Evt. Herunder fremlæggelse af 
materialeliste ved Vagn Hansen 
 
Denne lægges ind på hjemmesiden. Materialer 
kan bestilles ved at maile eller ringe til Vagn 
Hansen. 
 
Jørgen Thingvad: 

• Det hedder vedtægter og ikke ”love og 
regler”.  

• Tusind tak for materialelisten, den har 
været efterlyst i flere år. 

• Sjusk med O-kort. Mangler 
målestoksforhold og hvem, der har tegnet. Årstallet er ofte væk. Det hele bliver 
lidt tilfældigt med de ”hjemmeprintede ” kort. 

Svar fra Jørn Andersen og Jens Peder Jensen: 
Misvisning: kortene skulle vær 
korrigerede for misvisning. Der er ikke 
noget krav om korttegnerens navn på 
kortet. 
 
Flemming Andersen fremlægger nyt om 
GPS og nye grundmaterialer til 
korttegning. Fagre nye verden. 
COWI (fremstiller alverdens kort) har 
sponsoraftale med DOF, hvor de nye 
grundmaterialer kan købes til brug for 
vores korttegning. 
 
Dette er købt til Revsø og Rømø. 
 
Der kommer koordinater på alle kort 
efterhånden som de bliver rentegnet med 
brug af GPS. 
 
Dette leder til en længere kortdiskussion.: 
 
Kort er efterhånden dynamiske, kan 
rettes i Condes. Kræver at klubben har 
én Master liggende fast hos Kortudvalget 
Formand Jørn Andersen. 
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Filstruktur og navngivning, så man ved hvilket årstal originalerne er fra. 
 
Thingvad ønsker dette på hjemmesiden, så 
rettelser går til rette vedkomne. 
 
Sebelius: ros til Jens Andersen og Hvenekær for 
at Flyvestationens Træningsløb er kommet på 
vores hjemmeside og at det virker! 
 
Forslag om at lave liste til funktionsledere så nye 
ved, hvad de skal bruge. 
 
Erfarne funktionsledere bør lave liste. Vagn 
Hansen har forsøgt at inddele materialelisten, så 
tingene hører sammen efter anvendelse til f. x. 
Start og Kiosk og MÅL eller børnepasning. 
 
Diskussion om synlighed: Forslag om annonce til 
avisen. Jyske Vestkysten.  

Kontaktperson. 
 
MERE 
REKLAME. 
Forslag ved Kaj 
Ove.  
 
Forbundets 
hjemmeside: HTF kort, jævnligt opdatering, hvornår 
kortene sidst er opdaterede. 
 
Mandus Andresen, Gram har været medlem siden 
1991 og han er sådan set godt tilfreds med 
stemningen i klubben, men udefra fremstår vi som en 
lukket kreds. Vi kommer ikke ud over rampen!!  
På den anden side: hvad gør vi hvis vi får for mange 
nye medlemmer, kan klubben nå at servicere mange 
nye med løbsoplysninger m.m. Transport. 
 
Dorte Nielsen efterlyser mellemsvær bane til voksen 
begyndere ved træningsløbene. 
Let bane skal blive, hvis vi mener der alvorligt med 
nye ungdomsløbere. 
Forslag om at lægge banerne ud på hjemmesiden i 
uge før, så man kan studere sværhedsgraden lidt i 
forvejen. Kan lade sig gøre via Bendt Bossen. 
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Søren Kjær tager til genmæle: han synes klubbens hjemmeside er fremragende og at 
Jønne giver pressemeddelelser til Haderslev Ugeavis og Jyske Vestkysten, helt ned til 
en 9. plads, så alle bliver nævnt. 
 
Søren Kjær er udvalget for synlighed og Keld B. foreslås som medarbejder. 
 
Flere gode ideer: Jørgen Thingvad har et forsalg om løbesedler ved andre motionsløb 
og vandringer i omegnen af HTF. 
 
Søren Bertelsen: Åbne baner og annonce i avisen, så tilmeldingen kan ske samme  
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dag. Flere soldater og spejdere kan aktivere, hvis det er godt vejr og pludselig 
indskydelse til at løbe. Skriv kiosk! 
Keld B. vil gerne rekruttere voksen løbere, da de selv kan transportere sig til løbene. 
DOF skal vise de gamle aktive o-løbere noget mere frem, lidt a la vinterbadere, så 
Danmarks befolkning kan se hvor frisk og aktiv man kan være i den tredje alder. 
Det gode liv og det dårlige liv… også Vagn Hansen er inde på dette.  
Vi kan sagtens være de gamle aktive bekendt. 
 
Ungdomsløbere er der noget mere arbejde ved: information og transport. 
 
Input/ideer: Inge Marie Haahr: vi skal tage venner og kollegaer med ud og fremhæve 
det positive. Man skal selv tage sig af dem, til de er sikre.  
Livskvalitet. 
 
Jønne mener ikke annoncer i Jyske Vestkysten hjælper ret meget; hellere at vi alle er 
klubbens ambassadører. 
 
LOGO for RØMØ-løbene vises frem. 
 
Der afsluttes ved Formanden Jørn Andersen: 

Flot, nyt  klubtøj – nu også med 
bukser 
 
Kontakt Flemming D. Andersen 
Tlf. 74545542
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Årets HTF medlem 2007 er Maja Alm, idet hun har 
skrevet klubhistorie mindst 10 gange i det forløbne 
år. For sportslig, energisk og kammeratlig indsats. 
Ekstraordinær indsats. Har promoveret HTF i hele 
Danmark. 
Formanden oplæser den fulde begrundelse; se 
endvidere DOF’s hjemmeside og Hall off Fame på 
vores egen hjemmeside. 
Maja er i Spanien i dag, så Guri modtager 
hæderen på datterens vegne. 
 
Ekstraordinær Generalforsamling mandag 14.april 
kl. 19.30 hos Søren Kjær, Rosenvænget 33, 6100 
Haderslev i forbindelse med første 
Bestyrelsesmøde i 2008. 
 
Referat ved Jette Honoré Jensen 
 

Pokalen for sportslig, kammeratlig og energisk indsats 
2007! 

 
I HTF er der utrolig mange der laver en 
stor indsats uden for bestyrelsen. 
De fortjener en pokal eller en stor 
hyldest. Bestyrelsen havde også i år flere 
i forslag, derfor kan det være svært, at 
vælge den ene, som for 2007 har gjort 
sig fortjent til denne hyldest for sportslig, 
kammeratlig og energisk indsats.  
Med HTF´s store aktivitet burde vi have 
nogle flere af disse pokaler, måske med 
nogle andre overskrifter?? 
Men det var en helt enig bestyrelse, som 
har peget på årets modtager af denne 
hæder, som igennem hele året har ydet 
en ekstra ordinær indsats for hele 
klubben - i det ganske land - og ud over 
hele kloden! 
Inden jeg kommer ind på den nærmere 
begrundelse for tildeling af denne, vil jeg 
afsløre hvem årets modtager bliver: 
 
Det bliver for år 2007 vores store 
stjerne Maja Alm! 



 

 18

 
Maja – du har om nogen anden – absolut levet op til de 3 overskrifter for denne pokal, 
SPORTSLIG- KAMMERATLIG og ENERGISK INDSATS i 2007! 

Skrevet klubhistorie mindst 10 
gange i 2007, endda Dansk 
Idrætshistorie! 
Selv om du flyttede til 
København for at tage din 
studentereksamen på TEAM-
Danmarks gymnasium i 
Værløse forblev du som 
klubkammerat i HTF ved 
fortsat, at stille for din 
barndoms- og moderklub HTF 
ved de nationale løb samt 
landsholdet, hvilket vi er stolte 
af og skylder dig en stor TAK 
for! 
Maja du har i den grad 
promoveret HTF i det – 
SØNDERJYSKE – HELE O-
DANMARK – HELE NORDEN 
og HELE KLODEN! 
 
Maja, du er en god 
ambassadør for vores klub 
HTF over hele O-Danmark, 
hvilket den sidste afstemning 
om, at blive ”Årets O-løber” 
også klart viste, hvor hele O-
Danmark er ”vilde med dig 
Maja”! 
Maja – jeg skal love for, at det 
SPORTSLIGE også er på 
plads – Nordisk mester på 
mellemdistancen, sølv på 
stafet og en 4. plads i sprint 
ved NOC på Bornholm. 

Senere fulgte du op i Australien med junior-VM – bronze på sprint og sejre både i 
sprint og stafet ved EM i Frankrig. 
Men det er jo ikke kun på landsholdet du har præsteret flotte resultater i 2007, men 
også for vores klub HTF, hvor det blev til en samlet sejr ved verdens største O-løb ”O-
ringen”, som den første danske junior nogensinde, sejre i SILVA-junior-cup og en 
imponerende 5. plads i en afdeling af den svenske eliteserie, hvor de fleste af verdens 
seniorstjerner var på startlisten! 
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Du er også den første 
fra HTF, som har 
debuteret på 
seniorlandsholdet, 
hvor det blev til det 
bedste danske 
resultat i kvindestafet 
siden 1993! 
 
Vi har heldigvis 
mange, som gør et 
godt stykke frivilligt 
arbejde for vores klub 
HTF, men som vores 
medlemmer kan se af 
ovenstående 
aktiviteter er det vel 
helt naturlig, at bestyrelsen traf et enigt valg, at det for år 2007 bliver Maja Alm, som 
modtager Pokalen for ”Sportslig-Energisk og Kammeratlig” indsats for HTF! 
 
Hjertelig TILLYKKE Maja med HTF-trofæet for 

2007, du har fortjent det! 
 
Årets ungdomsløber 2007 – 
motivation 
 
Det er igen blevet tid til at vælge den blandt 
HTFs ungdomsløbere, som i årets løb har 
gjort sig fortjent til titlen, Årets Ungdomsløber 
2007. Som altid er der mange kandidater, og 
flere har været oppe at vende.  
Årets Ungdomsløber har i år vist stort 
potentiale. På træningsbanerne såvel som til 
konkurrence. Men mindst ligeså meget 
gåpåmod, idet han er nystartet i klubben. Sne, 
slud, kulde og spandevis af glat skovbund har 
ikke slået ham ud, noget der ellers skræmmer 
mange nystartede væk. Sågar en forstuvet 
fod, har ikke sat en stopper for hans store lyst, 
høje humør og entusiasme.  
På rekordtid er han blevet en erfaren 
orienteringsløber, og derfor er Årets 
Ungdomsløber 2007   Tobias Light 

Åben tirsdag formiddag, onsdag formiddag, 
torsdag, fredag og lørdag 
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HTF har fået to nye æresmedlemmer 
 

Motivation for Henry 
S. Jacobsen: 
 
Bestyrelsen har besluttet, at der 
ved status af år 2007, som er 
året, hvor HTF har eksisteret i 45 
år og hvor året i mange 
henseende har været historisk 
skelsættende for HTF, skal 
markeres med noget ekstra!  
 
Derfor vil vi i dag udnævne det 
femte Æresmedlem i HTF. 
 
HTF´s femte Æresmedlem er en 
person, som stadig er utrolig 
aktiv, trods sine snart 75 år. 
 
Ikke én der ofte står på 
sejrsskamlen, men en person, 
som trods sin høje alder stadig 
tager del i mange gøremål og 
sjældent siger NEJ til en opgave 
når han bliver spurgt herom. 
 
Var i mange år klubbens 
omhyggelige kasserer og har i de 
seneste mange år været klubbens 
revisor. 
Har i mange år været banelægger 

flere gange af klubbens løb bl. a. Vikingedyst. 
 
Du har også fået dit barnebarn i gang med at løbe. 
 
Du er udadvendt og har en god portion humor. 
 
På det seneste har du sagt JA til, at lave baner til SM-nat – lave baner til ”Skovens 
dag”, samt O-baner i Dyrehaven i samarbejde med Naturvejleder Gitte Andersens 
aktiviteter her hen over resten af året, som du har gjort mange gange årene før, som vi 
skylder dig en stor TAK for Henry! 
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Hjertelig TILLYKKE Henry med 
udnævnelsen til HTF´s 5. Æresmedlem. 
 
Motivation for Keld 
Brøchner Nielsen: 
 
Bestyrelsen har endvidere besluttet, at vi 
ved denne lejlighed skal udnævne HTF´s 
sjette æresmedlem. 
 
HTF´s sjette Æresmedlem er en person, 
som stadig er utrolig aktiv, trods sine snart 
72 år. 
 
Er god til, at motivere for 
orienteringssporten, således at nu hele 
familien på 10 medlemmer løber i HTF, 
som vi nyder godt af, især til divisions-løb! 
 
Vedkommende er også aktiv på den måde, at han af og til sender klubben hans 
mening om et eller andet, eller gør os opmærksom på, at det og det skal vi huske. 
 

Vedkommende er utrolig opmærksom til 
åbne løb – er god til, at spørge om, hvordan 
deres løb er gået, samt at give dem ros 
herfor. 
 
Denne person er en person, som har vist 
ansvarlighed, når det har knebet for HTF, at 
føre klubben videre med den nødvendige 
ledelse. 
 
Derfor har vedkommende ført klubben videre 
over hele 3 omgange – det er nok rekord 
inden for O-klubber! 
 
Først var han formand fra 1981 til 1982, så 
igen fra 1990 til 1991 for også, at tage 
ansvar i 1997. 
Desuden har du også været klubbens 
omhyggelige kasserer i en årrække. 
 
Men det sjette æresmedlem er nok mest 
kendt for, at være en meget dygtig 
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banelægger og banekontrol ved vore store Påske 
løb og Vikingedyster - sidst ved Vikingedysten i 
Stensbæk i 2006. 
  
Du er kendt for, at alt er i skønneste orden, når du 
har taget ansvar for noget, som vi skylder dig en 
stor TAK for Keld! 
 
Hjertelig TILLYKKE Keld med udnævnelsen til 
HTF´s 6. Æresmedlem: 
 
 
HTF forhindrer deltagelse i 
træningsløb !!!! 
Af  Per F. Henriksen 
 
 Under pkt. eventuelt ved den nys 
overståede generalforsamling i 
vores udmærkede klub efterlyste 
jeg bestyrelsens begrundelse for at 
afholde generalforsamlingen lige 
oveni i et muligt træningsløb. (En 
lørdag kl. 1300 om vinteren).  
 Vi fik ikke noget svar. 
Ramte vi formanden med bukserne 
nede om hælene eller udelukkede 
den voldsomme talelyst under 
eventuelt et svar. Med Poul Nyrups 
berømte ord: ”Vi ved det ikke !”. 
 Ved granskning af HTF 
informationsfolder står der anført: ”I 
løbet af vinteren forsøger vi at 
afholde en klubfest, ofte i 
forbindelse med 
generalforsamlingen.” Citat slut. 
 Klubbens vise forfædre 
har altså haft visioner også om en 
klubfest samme dag som 
generalforsamlingen. 
 Så hvorfor ikke slå tre 
fluer med et smæk næste år: 
Træningsløb kl. 10, 
Generalforsamling kl. 13 og fest kl. 
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18. Jeg agter at gå hårdt til især sekretæren for at få bestyrelsen til at behandle dette 
forslag.  
 Bestyrelsen er velkommen til at bytte rundt på rækkefølgen, idet dog festen 
nok bør placeres om aftenen, så vi igen kan få lejlighed til at skubbe rundt med 
gribbene.  
 Da jeg nu har måttet fare i blækhuset, forventer jeg naturligvis en respons 
fra bestyrelsen optrykt i klubbladet. 
 

Indvielse af faste poster ved Tørning Mølle 
Af  Per F. Henriksen 
 
 8. april det herrens år 2008 klokken 12 slet blev de nye 25 faste poster ved 
Tørning Mølle officielt indviet.  Højtideligheden startede på Hammelev Skole under 
overværelse af håbefulde poder fra en  4. og 5. klasse med deres idrætslærer.  
Dignitarer tilstede var skoleinspektøren Poul Fremmelev, skovfoged Martin Reimers, 
vor utrættelige og energiske formand Jønne og som det tynde øl undertegnede. Martin 
og Jønne holdt prisværdigt korte og fine taler, hvorefter Poul introducerede posterne 
og instruerede i dagens idrætstime, hvor eleverne to og to ved hjælp af kortet skulle 
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finde 7 poster.  Ved posten 
skulle eleverne notere sig det i 
pælen indhuggede bogstav (de 
røde pæle er mærkede med 
alfabetets bogstaver dog ikke 
Q, W, X og Z). 
 Skolen havde 
sørget for saftevand (smagte 
næsten lige så godt som 
champagne) og frisk frugt til 
alle. 
 Eleverne gik 
herefter til opgaven med godt 
humør og gåpåmod. Vi så 

ingen sure miner og heller ikke optræk til ballade, så det var en fornøjelse at liste rundt 
i skoven og se de aktive elever spurte af sted.  De første var hurtigt i mål, og man så 
for sig spiren til en ny Maja Alm. Eller var det fordi eleverne kender nærområdet godt i 
forvejen? Idrætslæreren fortalte at kompas, brug af verdenshjørner mv. vil blive 
introduceret i senere lektioner.    
 Til stede var også repræsentanter fra Ugeavisen og Jyske Vestkysten. 
 De 25 faste poster er resultatet af et forbilledligt samarbejde mellem 
Hammelev Skole, Skov- og Naturstyrelsen og HTF. Initiativet blev taget af Hammelev 
Skole, og der er nu lavet en brugsaftale, hvor HTF har taget ansvaret for 
kortgrundlaget og vedligeholdelsen af posterne. 
 Det fysiske slavearbejde med nedgravingen af posterne de rigtige steder 
(håber vi) er gennemført af Søren Dall og Per F. Henriksen. Og vi skulle hilse og sige, 
at det var god gratis fittness. Det skal her indskydes, at de 25 dyrehaverøde pæle er 
fremstillet af massivt kerneegetræ og vel vejer godt 20 kilo stykket.  Pælene var oplagt 
ved Østerskoven og en tidlig morgen i februar kørte Inger Marie og Per i Zuzukien 
(kummefryseren) ud for lige at hente pælene og køre dem til Tørning Mølle området.  
Imidlertid skrævede de små baghjul på kummefryseren betænkeligt 45 grader udad, 
så halvdelen måtte læsses af i vejkanten og hentes senere på dagen. 
 Skoven ønskede, at pælene skulle være nedgravet senest 29. februar, 
fordi den sjældne røde glente måske kunne finde på at dyrke sex og yngle i den 
vestlige del af skoven (Sandkulen). Og det nåede vi lige (altså at få pælene gravet 
ned). 
 Sædvanligvis pålidelige kilder melder, at kortet nu kan udskrives fra HTF 
hjemmeside, så det  herved er muligt at selvtræne i dette smukke og særprægede 
stykke natur. 
 7. maj er der træningsløb ved Tørning Mølle, og banelæggeren har hvisket 
til os, at enkelte poster vil være sammenfaldende med de faste poster, så man ved 
selvsyn i skoven kan se de nye bastante røde kævler.   
 Go fornøjelse. 
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Natløb 
For freaks, for de gode, for de modige  ? ? 
Sådan vandt jeg KM-nat. 
 
Af Flemmming D. Andersen 
 
Jeg savner sådan at løbe nogle flere 
natløb.  
Da jeg løb i Nordsjælland blev det til 
20 natløb om året.  
Bare der var mere gang i den her i 
Sønderjylland. 
 
For dem, der tror at natløb er svært 
og farligt, vil jeg beskrive hvordan jeg 
for nylig genvandt kredsmesterskabet 
i H55. 
Vi løb 5,1 km i Rugbjerg Plantage. 
Skoven er helt flad med mange stier. 
Nogle af stierne var utydelige, så der 
skulle tælles skridt. 
 
Ved natløb løber man ligesom i en 
tunnel defineret af lyskeglen. 
Der skal følges godt med på kortet. Selve posterne er ofte nemmere at spotte end om 
dagen, fordi de har tydelige reflekser på. 
 
Som I kan se er fidusen at gøre løbet mellemsvært ved at løbe meget uden om. Man 
skal bringe sig sikkert tæt på posten, før man går ind til den. 
Ved post 3 ville jeg om dagen løbe på tværs det sidste stykke, men ikke her. Helt ned 
til stien, hvor der er et par grøfter som opfang. 
Ved post 4 løber jeg helt hen til vækstgrænsen, før jeg går mod syd til posten. Fra 5 til 
6 løber jeg ud på de store stier for ikke at løbe sur i alle de små stier. Hvis jeg er 
heldig kan jeg se andre løbe ud fra post 6 ved ruinen. 
Post 7 er ikke farlig for indhegningen er et stort opfang. Kompaskursen skal bare 
holdes så nogenlunde. Skidt med den våde mose for selvfølgelig har man vådsokker 
på. 
Det var kun post 12, der var slem og det fordi der er en gul streg øst-vest på kortet 
lige nord for posten. Kortet var svagt trykt, så den streg kunne vi ikke se om natten. 
Og man blev forvirret. 
Hvis man er nervøs for post 12 kan man gå syd om og ind mod nord ved lavningen 
ved 12-tallet. 
 
Som I kan se er det slet ikke så slemt at løbe sådan et natløb. 
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En hilsen fra Jens Christian… 
 
En gammel orienteringsløber bliver altid glad for at blive mindet om mange gode timer 
i skoven. Den slags minder kan komme de mest uventede steder. Således måtte jeg 
da have kameraet frem da jeg var i Rom i vinterferien. Tænk sig midt i de urgamle 
ruiner tæt ved Forum Romanum hænger der pludselig en skærm med klippetang. Da 
gav gode tanker tilbage til den gang bentøjet kunne holde til en tur i skoven med 
vennerne fra HTF.  
 
Venlig hilsen Jens Christian Gjesing 
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At løbe ét 1-10.000 løb på ét 1-15.000 kort i Portugal 
Af Inger Marie Haahr og Per F. Henriksen 
 
 1. februar 2008 rejste 8 HTFére mod Portugal for at deltage i ”O-meeting” 
ved den skønne Algarve kyst 2 – 5 februar. Ja, I læste rigtigt: 4 dages O-løb i træk. 
 
 Rejseholdet bestod denne gang af Lise, Inger Marie, Carsten Q, Søren 
Dall, Erland Skøtt, de to gange Hans (Nielsen og Power) samt Per. 
 
 Starten var lettere kaotisk med uvejr i Danmark (hagl på størrelse med en 
A-skål og kraftig vind), problemer med de lejede biler og Power Hans´ kørestil, der 
medførte totalskade af privatbilen netop denne aften. Vi nåede dog Hamburg i god tid 
og rejsen ned til vores base i Villa Real d. Sante Antonio forløb ellers uden problemer. 
Hotellet var booket i forvejen, men da vi kom frem var hytten under ombygning og 
hermetisk stænget og lukket. Det ku de nu godt lige ha fortalt os i forvejen. En glad 
ung mand foreslog et andet hotel, hvilket viste sig at være både bedre og billigere. Ja, 
som vi siger indenfor Hæren: ”Ingen nok så god planlægning kan erstatte svineheld”.  
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 1. dagen var et mellemdistance løb nær Tavira. Terrænet var bakket, med 
lav spredt bevoksning, stenet og sandet. Der skulle løbes kurveløb. Ingen af os gjorde 
det specielt godt, men alle gennemførte. Rart at komme i gang og hyggeligt om 
aftenen at gå ud og spise sammen alle 8 efter dagens møje. Mad (herunder megen 
lækker fisk) og vin er godt og billigt i Portugal, ligesom de indfødte er venlige og 
hjælpsomme. Efter bestilling af maden sammenlignede vi hver dag delstræk (vi var 4 x 
H 60 og Inger Marie og Erland løb samme bane), hvilket jo altid giver anledning til 
gensidig chikane og moro. Især fyldte Power Hans´ højrøstede glæde over ikke på alle 
delstræk at være sidst. 
 
 2. og 3. dagen var henlagt til et åbent, sandet, svagt kuperet terræn tæt på 
Faro Lufthavn og gennemskåret af et utal af stier, hvoraf de fleste kunne findes på 
kortet. Løbene var benævnt langdistance, hvilket for H 60 betød godt 7 km. Vi klarede 
os alle godt omendskønt en del sand og småsten kunne rystes ud af skoene efter 
løbet, og enkelte om aftenen klagede over ømme tæer. Men det handler jo i dag om at 
være fremme i skoene. Erland var dog noget ærgerlig over på 2. dagen at blive disket 
pga. manglende klip ved post 2.  Erland husker tydeligt at have klippet posten og her 
ser vi så ulempen ved sportident: Der er ikke manuelt back-up. Dette var eneste 
fejlklip for alle 8 efter i gennemsnit 22 km svær orientering og godt 80 poster spredt 
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over 4 dage. Ganske godt gået af rejseholdet. Starten på 3.dagen var uden varsel 
eller forklaring udskudt en halv time, hvilket rykkede hele dagens program og 
spolerede vores omhyggelige opvarmningsprogram. Generelt var starttiderne ikke 
venlige for rejseholdet. Der var i gennemsnit godt to timer mellem første og sidste 
start, hvilket gav spild - ventetid med samt reducerede vore muligheder for at lege 
turister i det smukke solbeskinnede Algarve, hvor vi dog under køreturene nød 
mandeltræernes blomstring, det blå Atlanterhav, samt de mange appelsin – og 
olivenplantager.  

Om aftenen fandt vi en ny hyggelig restaurant, men vi mente dog at kunne 
genkende tjeneren, der da også modtog os som en del af familien. Efter nogen 
research og kompascheck viste det sig, at vi var på samme sted som en af de 
foregående dage. Denne gang var vi blot kommet ind ad hovedindgangen. Men 
maden var fortsat god, selvom Lise med sin noget forkølede stemme brokkede sig 
over dessertkortet, der heller ikke her omfattede Lises våde drømme om en Banana 
Split. 
 
 Sidste dagen var henlagt til hjembyen V.R. de S. Antonio i terrænet 
omkring det pittoreske fyrtårn. Hans Nielsen, der har god forstand på orientering, 
spåede et kort hurtigt parklignende løb. Carsten Q virkede noget ugidelig efter tre 
hårde løbedage, men ved gedigent gruppepres lykkedes det os at iklæde ham O-sko 
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og få ham fulgt op til start. Terrænet var let kuperet med indlandsklitter tæt bevokset 
med ca. 2 m høje buske, der gjorde det svært at læse kurvebilledet, men meget let at 
blive væk. Per startede sidst og syntes at der var meget langt til posterne, hvilket 
betød småbom til post 1, 2, 3 og 4. Per checkede, at der på kortet var anført 1:10.000, 
målte afstanden og talte skridt, men der var fortsat for langt til posterne. Resten af 
banen måtte gennemløbes ved læsning af terrænet uden smålig hensyn til en 
vurdering af afstanden. Per blev ved mål modtaget af Hans Nielsen, der fortalte, at 
kortet i virkeligheden var 1:15.000. Vi havde altså løbet 4,5 km i luftlinie isf. de 
stipulerede 3,0 km.  Alle de godt 1.000 løbere var lettere ophidsede, og ingen af os 
danske havde tidligere oplevet et lignende arrangementsflop. Gad vide om vi nogen 
sinde får en forklaring på fejlen ! 
 
 Resultatmæssigt, set over hele stævnet, må det erkendes, at Hans Nielsen 
klarede sig flot, mens vi andre ikke sprængte mange rekorder. Men vi var med, 
gennemførte og gjorde vort bedste. 
 
 Nå, O-meeting 08 var hermed slut og i godt humør efter en god O-løbs 
indsats fra alle 8 kørte vi mod Lissabon, hvor vi igen havde en hyggelig spiseudeaften 
i det charmerende metropol. Fra turen mindes vi også følgende småepisoder: 
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• Lise endevendte sin bagage flere gange for at finde sin fra hjemmet 
medbragt Sportident, men uden held. Hun fandt den først på 3.dagen. 
Power Hans havde lovet Lise ikke at fortælle om det, men han ku 
selvfølgelig ikke holde tand for tunge.  

• Søren forsvandt i nattelivet (sammen med Inger Marie og Per), hvorfor 
Carsten Q ikke ku komme ind på værelset. Dette udmøntede sig senere 
på natten til en drabelig pudekamp mellem Søren og Carsten Q. De to 
kombattanter syntes dog næste dag fortsat at være nogenlunde venner. 

• Inger Marie og Per mødtes i terrænet, hvorefter Per – beruset af mødet 
– foretog et helt hjernedødt 180 graders bom. 

• Carsten Q brugte en halv time på at gennemrode en Lissabon taxa for 
at finde sin nøgle, som han havde gemt et sikkert sted i sin jakkelomme. 
Chaufføren tog det pænt, mens vi andre stod i den lune aften med det 
savtakkede grin fremme.  

 
Næste morgen en behagelig flyvetur hjem til Hamburg, hvorfra vores sikre 

og rutinerede chauffør, Søren, bragte os trygt hjem til fædrelandet. En fin O-oplevelse 
var slut. 
 

Generelt har vi haft det hyggeligt og godt med hinanden præget af 
venskabelige smådrillerier, gensidig hensynstagen og en del grin.  

 
 

Program for ungdomstræning og konkurrencer 
     
Tor 08/05-2008 
16:30-18:30 Bredde/ungdomsarrangement Pamhule, Nørskovgård OK-HTF  

Lør 10/05-2008 
10:00 C-KUM-lang Stenderupskovene KOK  

Søn 11/05-2008 
10:00 C-KUM-stafet Stenderupskovene KOK  

Tor 15/05-2008 
16:30-18:30 Bredde/ungdomsarrangement Haderslev Vesterskov, 

Værestedet OK-HTF  

Tor 22/05-2008 
16:30-18:30 Bredde/ungdomsarrangement Pamhule, Nørskovgård OK-HTF  

Tor 29/05-2008 
16:30-18:30 Bredde/ungdomsarrangement Haderslev Vesterskov, 

Værestedet OK-HTF  

Lør 05/07-2008 - 
Søn 06/07-2008 Vikingedyst Hønning Plantage, Jels 

Skovene OK-HTF  
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De be'est fra Ha'sle, Vojns å Gram i 2006 & 2007 
Af Jørgen Thingvad. 
 
Fredag 11.april 2008 var idrætsudøvere fra Haderslev Kommune, der havde vundet 
mesterskaber under Dansk Idrætsforbund (DIF) i 2006 & 2007, inviteret til stor fest i 
Haderslev Idrætscenter. Desuden var jubilerende idrætsledere med 10 og op til 50 års 
jubilæum i idrætsforeninger i kommunen, inviteret med. 
 
Der er tradition for, at Haderslev kommune én gang om året hædrer de idrætsfolk, der 
har vundet mesterskaber i det forgangne år. I 2007 blev dette arrangement ikke 
gennemført. Det har man til gengæld gjort i år med deltagere fra begge år. Det var et 
rigtig godt arrangement. Festligt og sjovt. Som vanligt er vores klub godt 
repræsenteret. 21 HTF'er havde vundet. Topscorer var selvfølgelig Maja Alm, med 
Steffen Alm lige efter. De andre 19 var Haagen Larsen, Guri Alm, Lasse Alm, Anne B. 
Bertelsen, Marie H. Bertelsen, Arne Bertelsen, Daniel Honoré Jensen, Jens Peter 
Jensen, Kaj Ove Rasmussen, Erland Skøt, Keld B. Nielsen, Hans Nielsen, Peter 
Sebelius, Tina Haarup, Tanya Prokhorova, Jørn Andersen, Flemming D. Andersen, 
Finn Jørgensen og undertegnede Jørgen Thingvad. Alle 21 HTF'er var desværre ikke 
til stede, men de der var der, blev præsenteret på podiet.  
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Hjertelig tak for 
opmærksomheden 
ved Camilla og 
Cecilies 
konfirmation 

 
Da der skulle være boksekamp dagen efter, havde man aftalt at bruge bokseringen 
som scene. Det var en sjov idé. Flere måtte 'ud i tovene' i aftenens forløb. Der var 
musik af de to Haderslev musikere Peter Vollstedt og Thomas Hannibal fra Yo Yo 
Duo. Konferencierer var Kenneth Jonassen og Signe Vadgaard fra "Morgenministeriet 
på Scala FM.  Dertil underholdning ind imellem uddelingen af diplomer og gaver m.v. 
Haderslev Cheerleaders og Haderslev Kickboxere viste hvad de kunne. Camilla 
Søberg og to andre piger optrådte med et danseprogram. Jacob Christensen viste 
japansk kampsport. Der blev desuden annonceret en hemmelig gæst. Det viste sig at 
være Bo Spellerberg fra EM håndboldlandsholdet. Det var en god idé. Særlig de yngre 
kvindelige sportsudøvere synes det var fedt at få et kram af Bo, der i øvrigt måtte 
forklare hvorfor han kun var nummer tre på listen over håndboldholdets lækreste 
spillere. Det var vist noget med hans frisure. Haderslev borgmester H.P.Geil overrakte 
diplomer til samtlige sportsfolk. Det gjorde han festligt og godt, med kvikke og 
personlige bemærkninger. Efterfølgende overtog folkeoplysningsudvalgets formand 
Kent Glumsø hvervet med hæder og gaver til de jubilerende ledere. I pausen var der 
et stort velassorteret tag selv bord, med lækker mad. Dertil til hver deltager en øl eller 
sodavand. Super god sportsfest, som kommunen agter at videreføre på denne måde 
de kommende år. Ved lodtrækning mellem mulige arrangører blev Gram Fritidscenter 
udtrukket til næste års idrætsfest. Hvis du vinder et mesterskab i 2008 bliver du 
indbudt. Hvis man nu ikke har været så god, at man vundet, så kan man mod et 

beskedent beløb stadig deltage som tilskuer. 
Der har sikkert været omkring 100 sportsfolk, 
der var oppe i ringen i aftenens forløb, og det 
tog selvfølgelig sin tid. Næsten tre timer. I alt 
har der været omkring 250 mennesker til dette 

udmærkede arrangement.  
  

  
 
 

 
 

Konfirmander i år: 
Diana Grønquist 
Martin Bossen  
Line Høfner  
Marie Bertelsen  
Cæcilie og Camilla Bevensee 

Nye Medlemmer: 
 
Alfred Møller  
Martin Møller  
Randi Møller  
Tobias Light 
Lærke Vonsild Bork  
Rasmus Skov  
Kaj Jensen 
Ulla Arreborg 
Inger Kirstine Skøt 
Jacob Lei 
Fredrika Kruuna 
Christina Nielsen 
 
Vi håber I kommer til at trives i 
klubben!
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Træningsløb 
 
Tidspunkt Skov Mødested Klub
Ons 23/04 18:30 Hjelm Skov P-stadion ved Vestvejen AaIG 
Ons 30/04 18:30 Hjelm Skov P-stadion ved Vestvejen AaIG 
Ons 07/05 18:30 Tørning Mølle P-plads ved Tørning Mølle OK-HTF 
Ons 07/05 18:30 Hjelm Skov P-stadion ved Vestvejen AaIG 
Ons 07/05 18:30 Lambjerg Spejderhytten SOK 
Ons 14/05 18:30 Stensbæk P-plads ved lejren OK-HTF 
Ons 14/05 18:30 Hjelm Skov P-stadion ved Vestvejen AaIG 
Ons 21/05 18:30 Haderslev Vesterskov P-plads Thomashus OK-HTF 
Ons 21/05 18:30 Kathrinelund P-plads midt i skoven SOK 
Ons 28/05 18:30 Rugbjerg P-østkant AaIG 
Ons 04/06 18:30 Lindet Skov Skærm på Arnum-Arrildvejen Ribe OK 
Ons 04/06 18:30 Blommeskobbel SkærmFynshav-Mommarksvej SOK 
Ons 11/06 18:30 Årtoft Plantage Skærm ved Torp AaIG 
Ons 18/06 18:30 Revsø Indkørsel ved Holbækgård OK-HTF 
Ons 18/06 18:30 Gråsten P-plads Buskmosevej SOK 
Ons 25/06 18:30 Stensbæk P-Mølbyvej Ribe OK 
Ons 25/06 18:30 Bommerlund Ved stenen AaIG 
Ons 02/07 18:30 Haderslev Vesterskov Skydebanen OK-HTF 
Ons 02/07 18:30 Als Nørreskov Taksensand Fyr SOK 
Ons 09/07 18:30 Aabenraa Sønderskov Skærm på Tøndervej AaIG 
Ons 16/07 18:30 Bevtoft P-plads midt i skoven OK-HTF 
Ons 23/07 18:30 Vojens Fritidscenter Indkørsel Billundvej OK-HTF 
Ons 23/07 18:30 Frøslev Nord for Lejren AaIG 
Ons 30/07 18:30 Pamhule Indkørsel Marstrup OK-HTF 
Ons 30/07 18:30 Lambjerg P-plads Sdr. Landevej SOK 
Ons 06/08 18:30 Hønning Skærm på Toftlund-Rømøvejen OK-HTF 
Ons 06/08 18:30 Søgård P-plads Mødested Bro AaIG 
Ons 13/08 18:30 Tormaj Ved stranden OK-HTF 
      
 Er du i tvivl om startstedet, så kan du gå ind på www.okhtf.dk og se en del af 
startstederne under træningsløb. Endvidere er der fremstillet et lidt ældre oversigtskort, som 
kan fås ved henvendelse til TRU-formanden Jens Andersen på tlf. 74540716. AAIG har et 
tilsvarende oversigtskort over deres skove – ring til Jon Mathiesen på tlf. 74694576. 
 
Kortpris: Gratis for HTF’s medlemmer. For ikke medlemmer er prisen 10 kr. for alle kort. Men 
kort fra før orkanen i 1999, er gratis så længe lager haves.  
Posterne bliver inddraget 2 timer efter første start. 
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. 
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