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Formandsord vinteren 

2010!  
 
 25.000 kr. til Maja Alm: I 
samarbejde med juniorlandstræneren Lars 
Lindstrøm udarbejdede vi i en ansøgning til 
Haderslev Elitesport ved Morten Nørby Poulsen, 
som resulterede i en ”julegave” på kr. 25.000 til 
hjælp til de udgifter Maja har på de mange 
rejser, hun har for at dygtiggøre sig i ind- og 
udland, hvor hun jo lige nu er i træningslejr på 
New Zealand og har sendt et flot vinderresultat 
hjem til HTF. 
Sidste år var det kr. 15.000 Maja fik af 
Haderslev Elitesport. 
Et stort TILLYKKE Maja og TAK til Haderslev 
elitesport. 
 

1. divisions løb i 2010: Som nævnt i sidste klubblad lægger vi ud i Frodeslund ved 
Grindsted den 2. maj. Den næste match er i Søgård skov den 19. september og 
finalen er i Svanninge Bakker den 10. oktober. Hvis ikke vi kvalificerer os til 
Landsfinalen er der op- og nedrykningsgilde den 17. oktober i Kelstrup Plantage. Sæt 
kryds i kalenderen på disse datoer, da disse er de allervigtigste for HTF! 
 
NATCUP den 5. marts i Stursbøl: Vi har her et samarbejde med Kolding og GORM, 
hvor Kolding indleder på Motorcenter den 26. februar. Vi har i Stursbøl den 5. marts 
og GORM i Gadbjerg den 19. marts. Der er fællesstart og socialt samvær med mad 
efter natløbet, – kom og vær med, hvor man gerne må løbe 2 sammen. 
Tilmelding via ”O-service” eller til Guri på tlf. 20 32 74 13. 
 
Divisionsløb for 2. 
division den 21 
marts i Stensbæk: 
Så er indbydelsen til 
dette løb offentlig gjort 
på ”O-service”. 
Organisationen er 
følgende: Erland er 
stævneleder, Keld B. 
og Kaj Ove er 
banelæggere, Hans 
Nielsen er 
banekontrollant, Kaj 
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Ove er også 
stævnekasserer og 
Guri er 
stævnekontrollant. 
Hvis du har lyst til at 
give en hånd med ved 
arrangementet, så 
meld dig til Erland. 
 
2. Juledags løb ved 
Tørning Mølle: Dette 
havde 

rekorddeltagelse med ca. 65 løbere, hvor Maja Alm var banelægger af ”pointløbet”. 
Selv om vintervejret allerede havde et godt greb, havde vi en dejlig 2. juledag. 
TAK til arrangørerne – Maja – Søren Dall – Jens Peder – Søren Kjær 
 
Klubtur og Generalforsamling: I weekenden den 27 – 28. februar inviteres I alle med 
HTF på klubtur og Generalforsamling med overnatning på ”Degnetoften”! 
Meld jer til denne tur, hvor deltagelsen er vederlagsfri. Hytten ligger midt i Vester 
Vedsted Bjergplantage, men har begrænset overnatningspladser til 56 – så ”først til 
mølle” princippet gælder. Tilmelding til Per F. Henriksen på tlf. 21523112 (E-mail: 
Malte107@hotmail.com) senest den 19. februar af hensyn til det bestilte mad udefra! 
 
SM-nat i REVSØ: Fredag den 26. marts er der SM-nat i REVSØ og traditionen tro er 
det samtidig HTF´s interne klubmesterskab. 
 
Ski-løjper i vadehavets skovdistrikt: Vi er rigtig mange HTFere, som den sidste 
måneds tid har nydt de præparerede ski-løjper, der er lavet i Hønning/Lindet – 
Stensbæk og Stursbøl. Vi siger Vadehavets Skovdistrikt TAK for dette initativ! 
Træningsløb: Til gengæld har vejret gjort, at vi knap har fået samme kanonstart ved 
vore træningsløb, som sidste år, men dette skal nok rette sig, når foråret melder sig! 
 
Påskeløbene 2010: Disse ligger i år meget tæt på klubben, hvor det er vore 
naboklubber GORM og Kolding, som i fællesskab er arrangør af disse. Alle 3 etaper 
foregår i Frederikshåb Plantage med samme stævneplads alle 3 dage. 
Ja, det er forholdsvis tæt på klubben, så vi har ikke fælles overnatning, men derfor gør 
det jo ikke noget, at vi er mindst lige så mange fra klubben til arrangementet, hvor vi 
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sidst var 53 HTFere, samt alt 
det ”løse”! 
 
Hjertestarter i kredsen: Da vi 
i mandags var til 
klubledermøde i Fredericia 
blev vi den første time 
undervist i brugen af en 
”hjertestarter”, som kredsen 
har fået sponcoreret af 
”TRYG-fonden”. Det er 
meningen, at den skal følge 
kredsens materiel-trailer rundt 
til kredsens arrangementer. 
TAK til Gert Pedersen, som 
har været den, som tålmodigt 
er blevet ved med at sende en 
ansøgning til ”TRYG-fonden”! 
NB: Langt om længe blev 
kredsbestyrelsen fuldtallig, 
hvor vi for første gang valgte 
en kvindelig formand som 
repræsenteret til HB – TAK for 
dette KB! 
 
  
  
   
  

 ”Den som venter på et tilfælde, spilder tiden”! 
 
   I ønskes en god start på sæson 2010! 
    Jønne 

 
 
 
  SKODA HADERSLEV 
  Centrum Biler Tlf. 74523323 
   
  VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
 
 
  www.nottelmann.dk 
 
 

Maja instruerer før 
starten på juleløbet (foto: 
Jydske Tidende) 
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Generalforsamling 27. februar 2010 

- Program - 
 Orienteringsklubben HTF afholder denne dag kombineret træningsløb, 
Generalforsamling og klubfest i spejderhytten ”Degnetoften” ved Vester Vedsted, 6760  
Ribe. 

 
1100: Træningsløb. 
1300: Spisning af medbragt madkurv. HTF giver øl/vand. 
1400: Generalforsamling 2010. 
1800: Festmiddag med efterfølgende dans og overnatning. 
 
Næste morgen (28. februar) morgenmad ca. 0900. 

   
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 
 

Tilmelding og praktiske bemærkninger 
 

 Tilmelding til Per F. Henriksen (Malte107@hotmail.com/TLF 21523112)  
senest 19. februar 2010. Tilmeldingen skal inddeles i: 
 

- Deltagelse i fest. 

- Ønske om overnatning, og 

- Deltagelse i morgenmad. 

 Der er kun 56 sovepladser i hytten, som fordeles efter ”Først til mølle 
princippet”. Tilmeldte overnattende skal selv medbringe lagen og sengetøj eller 
sovepose. 
 Der er ikke behov for tilmelding til træningsløb og Generalforsamling. 
 Der er mulighed for bad/omklædning efter træningsløbet. Husk at 
medbringe egen frokostkurv (til efter træningsløbet). HTF giver øl/vand til frokosten. 
 I løbet af lørdagen udpeges hjælpere til festen, morgenmad og 
oprydning/rengøring af ”Degnetoften” om søndagen. 
Kontaktpersoner: Træningsløb: Hans Nielsen 
  Generalforsamlingen Formanden/Guri 
  Festen:  Dorthe og Bo Nielsen 
  Morgenmad: Inger Marie Haahr  
  Tilmelding og alt andet: Per F. Henriksen 
 

Selve generalforsamlingen begynder kl. 14 
 

mailto:Malte107@hotmail.com/TLF
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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 Søren Kjær, Jørn 
Andersen, Jette Honoré, Inge Marie 
Haahr. De modtager alle genvalg. 
 
De nuværende revisorer er Henry 
Jacobsen og Jørgen Thingvad. 
Revisorsuppleant er O. K. 
Frederiksen.  

Marie og Camilla – to glade unge 
HTF’ere lige før starten på 

juleløbet. 

Guri fik Sydbanks 
idrætslederpris og blev 
hædret  ved  kommunens 

idrætsfest 
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Formandens beretning for 

2009. 
 
 I år 2009 blev den ordinære 
generalforsamling for første gang afholdt, som en 
klubtur den 28. februar på ”Degnetoften” i 
Hviding.  
 Klubturen gjorde, at der kom det 
største antal til en Generalforsamling i HTF´s 
historie, nemlig 56 deltagere! Ved løbet forinden 
var der 50 deltagere. 
 Valgt som dirigent blev Henry S. 
Jacobsen. Inger Marie Haahr blev valgt som 
referent. 
 Beretninger og regnskab blev 
enstemmigt godkendt. 
 Det årlige kontingent blev fastsat til: 
 Ungdom: 200,- 
 Senior: 300,-  
 Familie: 600,- 
 Passiv: 150,- (incl. familien) 
 I overensstemmelse med vedtægterne var der valg til bestyrelsen: 
Ingelise Baden, Guri Alm og Jens Andersen lod sig alle genvælge til bestyrelsen. 
Som revisorer var der genvalg af Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad. 
 Til revisorsuppleant valgtes Ove Kaj Frederiksen. 
 
Møder. 
 Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
På det første møde konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Jørn F. Andersen formand og kortansvarlig, Guri Alm næstformand, Inger Marie Haahr 
sekretær, Ingelise Baden kasserer, Jens Andersen træningsudvalgsformand, Jette 
Honoré Jensen ungdomsudvalgsformand og Søren Kjær 
kommunikationsudvalgsformand. 
  Der har været afholdt de sædvanlige 2 møder med de sønderjyske klubber 
for koordinering af SM, Grænsedyst, Klubmatch og træningsløb. 
HTF siger TAK til Mogens og Edith Thomsen, 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! 
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Udmærkelser og hædringer. 
 HTF trofæet blev fortjent givet til vort 
mangeårige medlem Bendt Bossen for i årenes 
løb at have ydet en 
energisk, 
kammeratlig og 
sportslig indsats, hvor 
Bendt bl. a. i årenes 
løb har trykt vores 
klubblad, samt vores 
kort til Tr-løb. Bendt 
har desuden tidligere 
været et skattet 
medlem af 
bestyrelsen og 
kasserer for 
arrangementer. 
 
”SYDBANK´s 
Idrætslederpris 2009”! 
Denne fornemme hæder blev tildelt vores 
næstformand og løbstilmelder, samt  
stævnesekretær  m.v. Guri Alm, som modtog 
prisen for øjnene 
af alle 
aktionærerne til 
garantmødet i 

SYDBANK den 16. marts.  
 
HTF´s jubilæumspokal blev tildelt Marie Honoré 
Jensen som ”årets ungdomsløber”. 
 
Maja Alm har modtaget kr. 25.000 fra Haderslev 
Elitesport til dækning af hendes rejser til ind- og 
udland. Dette er 10.000 mere end sidste år, hvilket vi 
skylder Haderslev Elitesport en stor TAK for. 

 
 
NBC Niels Brændekilde ApS  
Jels-Krydset • Haderslevvej 59 • 6630 Rødding 
Tlf. 74 55 21 02 / 74 55 21 58 • Fax 74 55 21 59 
KØB • SALG • UDLEJNING AF AUTOCAMPERE 
Email: mail@nbc-jels.dk 
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 Den 24. april afholdt 
kommunen ”Idrætsfest” for DM- 
jysk mesterskab-vindere i 
idrætscentret i Gram, hvor vi havde 
en festlig aften. Vi var blot 7 denne 
aften, som blev hædret. 
Ved denne aften sidste år fik Guri 
Alm hæder for 15 års lederskab og 
undertegnede for 25-års lederskab 
i HTF 
Dette års idrætsfest er netop lige blevet berammet til fredag den 23. april 2010 i 
Vojens Idrætscenter for dem som har vundet DM og JM i 2009. 
Vi har i år et rekord stort antal deltagere der har kvalificeret sig i 2009. 
Herudover har vi igennem året haft indstillet yderligere 3 andre HTFere til forskellige 
priser, men disse er desværre ikke blevet imødekommet, men vi forsøger igen! 
TILLYKKE til jer ALLE! 
 
Klubbens medlemstal. 
 Den 31/12 2009 var der 228 medlemmer i HTF. Dette er samme status, 
som i 2008.  Der har været en tilgang på 15 nye medlemmer, hvilket er 5 mindre 
end i år 2008. Så der er kun 15 medlemmer, der har meldt sig ud af vores dejlige klub 
HTF. 
  
Klubarrangementer. 
 Der har været afholdt arrangementer både med Grill ved Vikingedysten, 
samt Grill og æbleskiver og Gløgg, i forbindelse med tr-løb med Eva Christensen, som 
primus motor. TAK for dette Eva. 

 Påskeløb i Stråsø og 
Husby havde samlet et rekord stort 
antal HTF-medlemmer på 53 
deltagere. Vi havde en meget fin 
indkvartering og rigtig god 
klubhygge på AMU-centret i 
Ulfborg. 
 
 Den 28. februar afholdt 
vi klub tur til spejderhytten 
Degnetoften I Sdr. Farup, hvor vi 
havde en rigtig hyggelig weekend 
med med mange deltagere til løb– 
frokost – debat om HTF – 
aftensmad – dans – overnatning 
og morgenmad. Tak til Dorthe, Bo, 
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Hans og Per for tilrettelæggelsen. 
 Den 19. marts afholdt vi ”Malte II-foredrag” i 
Vojens Idrætscenter med 20 deltagere, hvor Inger Marie og 
Per fortalte livligt om deres langturssejlads med ”Malte II” – 
Nu har de lige lavet en bog om turen, således I kan læse 
om turen i bogform. TAK til Inger Marie og Per for dette 
foredrag. 
 Den 5. august havde vi på vanlig vis Grill-aften 
på ”Holbækgård” med rekordstort antal deltagere på 75. 
Vejret var med os, så det blev en dejlig aften! 
TAK til Ingerlise, Flemming, Diana, Michael og Bendt 
Bossen for dette arrangement. 
  2.juledagsløbet, hvor Maja var banelægger, 
havde i 2009 rekorddeltagelse med ca. 65 deltagere ved 
Tørning Mølle, hvor børnene får godteposer og de voksne 
æbleskiver og gløgg. 
TAK til de 2 x Søren 
(Dall og Kjær), Jens 
Peder og Michael for 
dette arrangement. 
 Vikingedysten 
har jo også udviklet sig til 
et klubarrangement med 
grill og deltagelse i 
VIKINGESPILLENE. Vi 
var ca. 45 til Grill og til 
Vikingespillene tirsdagen 

efter. Vældig hyggeligt, som vi sætter pris på! 
 Desuden har vi i 2009 samlet mange 
HTFere til vores 1. divisionsmatcher. TAK til Guri 
for samling af holdet, hvor der næsten aldrig er 
”forfald” af løbere, så TAK for den høje moral hos 
vore medlemmer til disse matcher. 
 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! 
 
Udvalget ”Brikken”. 
 
 2009 har været et godt år med 
konsolidering af materiel og økonomi. Der er ikke 
foretaget nye investeringer eller gennemført 
væsentlige salg af materiel. Økonomien er generelt 
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forbedret. 
 
Lars Lindstrøm er tildelt "Team Danmarks Talentpris"! 
 
 Lars Lindstrøm blev ved den store Idrætsgalla i Herning tildelt den 
fornemste trænerpris man kan få i Danmark, nemlig "Team Danmarks Talentpris" for 
sit store arbejde med junioreliten. 
Lars Lindstrøm stammer fra Hviding (vokset op i Sdr. Farup Bjerg-Plantage). Lars 
er Maja Alms personlige træner og har tilbragt sine ungdomsår i HTF-trøjen, hvor han 
var med til at vinde DM-
medaljer til HTF. 
Stort TILLYKKE til 
Lars.  
  
HTF arrangementer i 
2009. 
 
Arrangementerne var 
som følger: 
 
18. februar: Nat-cup i 
Revsø med 45 
deltagere 
Banelægger: Flemming 
D. Andersen 
Banekontrol: Søren 
Bertelsen 
Stævneleder: Flemming D. Andersen 
EMIT: Eva og Michael Christensen 
 
5. juni Grundlovsdag SM-lang på Rømø Nørreland med 141 deltagere 

Banelægger: Lars 
Thestrup 
Banekontrol: Erland Skøt 
Stævneleder: Erland Skøt 
EMIT: Eva og Michael 
Christensen 
 
7.-8. juli Vikingedysten i 
Revsø og Stursbøl med 
325 deltagere 
Banelæggere: Flemming 
D. Andersen og Søren F. 
Bertelsen 
Banekontrol. Mandus 
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Andresen og Steffen Alm 
Stævneleder: Jørn Andersen 
Stævnekontrol: Jørgen 
Rasmussen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter 
Berg 
 
22. august ”Dammen Rundt” 
med 159 deltagere. 
Gunnar P. Friis på vanlig vis 
stævneleder 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter 
Berg 
 
25. oktober: Divisionsløb RØMØ Sønderland med 403 deltagere 
Banelægger: Bo Nielsen 
Banekontrol.  Jens Peder Jensen 
Stævnekontrol: Jørn Andersen 
Stævneleder: Arne Bertelsen 
EMIT: Peter Berg, Jørgen Rasmussen og Michael Termansen. 
 

Det myldrede med liv på 
stævnepladsen til divisionsløbet 

på Rømø i oktober. 
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På vanlig vis har det været et travlt år med arrangementer, hvor der er ofret mange 
frivillige og forhåbentlig spændende timer til gavn for ALLE i HTF. 
 
Udtagelse: 
 
Maja Alm har været udtaget til VM i Ungarn, World-cup i Schweiz, World Games på 
Taiwan, åben Nordic Championships i Finland. 
Camilla Bevensee har været udtaget til U-16 landsholdet i 2009. Camilla er blevet 
udtaget permanent for 2010. 
Følgende ungdomsløbere fra HTF blev udtaget til KUM i Palsgård ved Nr. Snede: 
Camilla Bevensee, Marie B. Bertelsen, Anne B. Bertelsen, Marie Honoré Jensen, Maja 
V. Jørgensen, Maja Alm, Lasse Alm og Daniel Honoré Jensen. 
Marie Baden Bertelsen udtaget til U-16-landsholdet: Marie Baden Bertelsen er netop 
blevet udtaget til U-16-Landsholdet, som holder samling den sidste weekend i denne 
måned. 
Maries personlige træner er: Lars Nielsen fra Esbjerg. 
I forvejen har vi fået Camilla Bevensee udtaget til dette landshold. 
Camilla Bevensee har Ulrikka Ørnhagen fra Vejle, som sin personlige træner. 
Stort TILLYKKE 
 
Resultater. 
 

Vindere og medaljetagere: 
 
 Resultaterne i 2009 ved DM’erne har været mangfoldige, hvor vi aldrig 
nogensinde tidligere har vundet så mange medaljer fordelt over 11 HTF-ere, som 
tidlige gør, at vi er på ”TOP-10” listen på forbundets medaljeliste og den bedste 
klub i Sydkredsen med 15 medaljer! 
De 2 af medaljerne er sæt ved DM i stafet. 
 
VM i Biathlon i Belgien: Vore medlemmer Mona og Mandus har vundet VM-medaljer. 
Mona L. Rasmussen vandt GULD i klassen D-50 og Mandus Andresen vandt SØLV i 
klassen H-45. I 2010 foregår disse mesterskaber i Danmark, hvor der er gode 
muligheder for at forsvare disse medaljer. 
 
DM-nat i Søgaard skov den 4. april. Her vandt Maja Alm GULD i D-21-34 år,  
Hans Nielsen vandt ligeledes GULD i H-65-69 år, Arne Bertelsen vandt SØLV i 
klassen H-50-54 år. 
 
DM-sprint i Vordingborg den 25. april. Her vandt Maja Alm også GULD i klassen D-
21-34 år. 
 
DM-ULTRA-lang den 26. april. Her vandt Maja Alm SØLV i klassen D-21-34 år og 
Finn Jørgensen BRONZE i klasse H-60-64 år. 
 



 15  

DM-mellem i Gødding skov den 29. august. Her vandt Maja Alm GULD i klassen D-
21-34 år, Betty Hansen SØLV i klassen D-over 70 år, Haagen E. Larsen SØLV i 
klassen H-75-79, Diana Finderup Jessen BRONZE i klassen D-35-39 år og Finn 
Jørgensen BRONZE i klassen H-60-64 år. 

 
Midgårdsormen i Frederikshåb den 30. august: Her fik vi en fornem 2. plads i 
FREJA-klassen ved  Marie Honoré Jensen,  Diana Finderup Jessen, Camilla 
Bevensee og Maja Alm. 
Vores bedste herrehold blev nr. 4 i ODIN-klassen og holdet bestod af Steffen Alm, 
Daniel Honoré Jensen, Søren Thystrup, Lasse Alm, Hans Nielsen, Anne Baden, Peter 
Berg, Marie Baden, Nicklas Finderup Jessen og Arne Bertelsen. 

 
DM-stafet i Velling Snabegård den 12. 
september: Her vandt HTF´s damer i klassen D-21-
34 en fornem BRONZE-medalje. Holdet bestod af 
Camilla Bevensee, Diana Finderup Jessen og Maja 
Alm. Vi har kun én gang før vundet en sådan 
medalje og det var tilbage i år 2000. 
Vores D-45 hold vandt ligeledes BRONZE ved Guri 
Alm, Birte Kjems og Mona Lene Rasmussen. 
 
Dm-indviduelt i Linå Vesterskov den 13. 
september: Her vandt Maja Alm igen GULD i 
klassen D-21-34 år, Hans Nielsen vandt SØLV i 
klassen H-65-69 år og Betty Hansen vandt sin 
anden medalje i år, som var i klassen D-70-74 år. 
 

Ranglistevinder:Maja Alm blev naturligvis også en suveræn ranglistevinder hos 
seniorerne! 
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Dette er første 
gang i klubbens 
historie, at vi 
har en rangliste 
vinder her! 
Ved verdens 
største stafet 
VENLA i 
Finland var 
Maja Alm med 
på det vindende 
hold Ulriceham 
og det er første 
gang en 
dansker har 
været med til at 
vinde denne, i øvrigt sammen med juniorverdensmesteren Ida Bobach fra Silkeborg. 
Der var over 1000 hold i denne kvinde-stafet. 

 
Jacob Holst Lei blev politimester: Vores medlem Jacob 
Holst Lei er blevet Dansk Politimester i 2009 inden for 
orienteringsløb. 
 
Team-Danmark Cross-løb i 
Haderslev: Den 24. oktober 
inviterede ”TEAM-Danmark” til 
CROSS- ved Haderslev 
Idrætscenter og her vandt Maja 
Alm hos damerne, som udløste et 
gavekort på kr. 5.000 til La-Santa 
på Lanzarote. 

Nicklas Finderup Jessen vandt hos drengene, hvilket 
også udløste fine præmier. 
Stort TILLYKKE til jer ALLE 
 
Kredsungdomspokaler:  
 
Camilla Bevensee og Daniel Honoré Jensen vandt 
kredsungdomspokalerne. 
 
Divisionsturneringen: 
Resultatet af 1. division Sydkredsen. 
      
1. Odense OK       8  622,5- 528,5    point 
2. OK-HTF   8    580-591    point 
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3. OK-SNAB   6  596-570    point 
4. Faaborg OK  2                  523,5-632,5    point 
 
Ved op- og nedrykningsmatcherne blev resultatet, at det er GORM i stedet for SNAB, 
vi skal dyste med her i år 2010, så det glæder vi os til. 
HTF beviste endnu en gang, at vi kunne komme i Landsfinalen. Her fik vi den 
forventede 6. plads, men det var kun få point fra, at det var Odense, som fik denne 
sidste-plads! 
HTFerne bakkede gevaldigt op matcherne, som I skal have TAK for. 
 
Jysk- fynske mesterskaber stafet 8. august i Ål plantage. 
SØLV til H-50-54 år – holdet ved Arne Bertelsen, Søren Dall og Jens Peder Jensen. 
BRONZE til H-60-64 år – holdet ved Jønne, Flemming D. Andersen og Finn 
Jørgensen  
 
Jysk- fynske mesterskaber indviduelt den 9. august i Vrøgum. 
GULD til Hans Nielsen i klassen H-65-69 år 
SØLV til Marie Baden i klassen D-15-16 år 
BRONZE til Betty Hansen i klassen D-over 70 år 
BRONZE til Steffen Alm i klassen H-50-54 år 

Kig på billedet – find selv de enkelte ikke-HTF’ere 

der blev sønderjyske mestre ved SM på Rømø 
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BRONZE til Finn Jørgensen i klassen H-60-64 år. 
 
KM-Lang i Langesø-
skovene den 6. september. 
GULD til Camilla Bevensee i 
klassen D-15-16 år 
GULD til Diana Finderup 
Jessen i klassen D-35-39 år 
GULD til Guri Alm i klassen 
D-45-49 år 
GULD til Birte Kjems i klassen 
D-60-64 år 
GULD til Finn Jørgensen i 
klassen H-60-64 år 

GULD til Haagen E. Larsen i klassen 
H-75-79 år 
 
SM-indviduelt på RØMØ Nørreland 
den 5. juni. 
D-11-12 år Signe Frisgård Pedersen 
D-13-16 Camilla Bevensee 
D-45-54 Guri Alm 
D-over 65 år Betty Hansen 
H indtil 10 år Martin Møller 
H-11-12 år Rasmus Højlund 
H-13-16 år Nicklas Finderup Jessen 
H-21-34 år Lasse Skare Therkildsen 
H-35-44 år Peter R. Sebelius 
H-54-64 år Jønne 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H over 75 år Haagen E. Larsen 

 
SM-stafet i Søgård den 23. august. 
SØLV til Søren Kjær, Lars Christensen og Daniel Honoré Jensen 
BRONZE til Hans Nielsen, Marie Baden og Arne Bertelsen. 
 
SM-Natløb i Als Nørreskov den 20. marts 
H-21-34 år Lasse Skare Therkildsen 
H-over 65 år Jørgen Thingvad 
TILLYKKE TIL JER ALLE! 
 
Grænsedyst. 
Foregik i 2009 i Søgård skov, hvor vi havde 51 deltagere med, som næsten var 
halvdelen og vi fik også hele 10 klassevindere. HTF vandt denne dyst for 18. gang i 

Har vi talt rigtigt, blev det til 5 

forskellige mesterskabsmedaljer 
til Finn i år. 
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træk og har vundet denne dyst 28. gange i alt. Og indviduelt gjorde vi næsten ”Rent 
bord”! 
 
Klubmatch. 
Den årlige dyst imod de øvrige sønderjyske klubber foregik i år i den nyåbnede Roden 
skov og vi var nogenlunde lige i deltagerantallet, men vores kvalitet gjorde, at vi på 
vanlig vis vandt med 187 imod Syd 163 point. 
 
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 på vanlig vis været stjernen over ”ALLE 
STJERNER”, men Camilla Bevensee forsøger på bedste vis at følge i Maja Alms 
fodspor! 
 
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.  Generalforsamling: Vi har afholdt Generalforsamling på ”Degnetoften” i Sdr, 
Farup Bjergplantage med rekorddeltagelse på 56, hvor der var en god debat om 
vores fremtid. Generalforsamling blev afviklet som en klubtur med løb, frokost –
debat -aftenspisning og dans samt overnatning og morgenmad på ”degnetoften” 
og denne begivenhed agter vi at gentage i år med de samme kræfter, som 
sidste år i tilrettelæggelsen, TAK til Dorthe, Bo, Hans og Per for dette. 

 
      2.  Landsfinalen: Meget overraskende for os selv kvalificerede os til  
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      Landsfinalen for klubhold den 5. oktober i Jægersborg Hegn. 
      TAK til Steffen for at du førte os godt frem og tilbage! 
      Vi fik som ventet den ærefulde sidsteplads, men var meget tæt på at     
      bytte denne plads med Odense.  
 

3. Vikingedyst: Vi har afviklet den 33. Vikingedyst med et stigende 
deltagerantal og vi kan ligeledes her være stolte af en god afvikling, hvor vi igen 
havde stor succes med Grill-aften for officials og gæsterne!  
Ligeledes var vi ca. 45 HTFer til Vikingespil tirsdagen efter! 
Vi fik indviet 2 nye kort over REVSØ og STURSBØL, hvor sidstnævnte blev 
tegnet helt tilbage i 1993, så dejligt, at vi igen kan benytte dette herlige område. 
 
4. Beachflag: Vi har indkøbt 5 nye HTF-BEACHFLAG, som skal være med til, 
at fange opmærksomheden for vores dejlige klub HTF på diverse 
stævnepladser og vore egne arrangementer. 
   
5. Ny sponsoraftale med Frøs: Vi har fået fornyet vores sponsoraftale med:   
FRØS-HERREDS-Sparekasse, som giver klubben et godt tilskud til den daglige 
drift! Se mere på: www.FROES.DK , hvor du også kan få et godt tilbud! 
Ved mødet blev der sagt, at FRØS var meget godt tilfreds med samarbejdet 
med HTF – både sportsligt og økonomisk – og især driften af vores klub og den 
måde vi promoverer dem på i pressen! 
 
6. Klubhus: 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. 
 
7. Klubblad: Vi har stadig et godt klubblad og annoncørerne bakker os godt op, 
som de skal have TAK for! 
Så længe vi ikke har et fast tilholdssted i form af et klubhus, er klubbladet det 
vigtigste kommunikationsmiddel til, ”at binde os sammen”! 
En stor TAK til Bendt Bossen for trykning af bladet, som altid er i en god kvalitet. 
Ligeledes en TAK til dem som leverer stof til bladet. 
       
8. Masser af medaljer: For første gang er vi kommet op i TOP-10 i 
medaljestatistikken, hvor vi aldrig før har befundet os og for første gang er vi 
den bedste klub i Sydkredsen, hvilket vi heller ikke har prøvet før, at være. 
Disse er fordelt på ikke mindre end 11 personer, selvom Maja Alm alene står for 
4 GULD, 1 SØLV og 1 BRONZE-medalje, altså medaljer ved samtlige DMer! 
 
9.  Mange frivillige timer: Der er virkelig ofret mange frivillige og ”brødløse” 
timer af mange HTF’ere, hvor mange tager et meget stort slæb og heldigvis er 
det de få, som siger nej til enkelt-opgaver. 

http://www.froes.dk/
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Men personer der vil tage et ”fast job” f. eks. i korttegning er der længere 
imellem. Jeg håber, at der er flere HTFere der fremadrettet tager ansvar for, 
produktion af nyopdaterede kort! 
Det mest glædelige er for mig, at der i min formands tid kun har været 2 
udskiftninger i bestyrelsen, som jer medlemmer formentlig også kan være 
taknemmelige for! Bestyrelsen agter at fortsætte her i 2010! 
Vi er ellers en idrætsgren, hvor arrangementerne kræver rigtig mange 
mandtimer, modsat andre idrætsgrene og jeg kan også fornemme, at andre 
klubber har svært ved, at skaffe de nødvendige til bestyrelsen. 
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! 
 

          10.  ”Kvinder på vej”: Ingelise Baden og Jette Honoré Jensen har igen været 
på kursus i  

 Vi har lige været til klubledermøde i Fredericia, hvor det endelig er lykkedes, at 
få en fuldtallig kredsbestyrelse og for første gang i Sydkredsen med en kvindelig 
formand, nemlig Kate Kanstrup Nielsen fra SNAB i Vejle – TAK for dette! 

          Desværre er kredsens klubber sløve til, at lave løb og da der slet ingen løb var 
tilbudt i marts måned, tilbød vi at lave et i Stensbæk den 21. marts, som bliver 2. 
divisionsløb. 

 
          11.  Ungdomstræning: Desværre valgte vores 2 dygtige ungdomstrænere, 

Maja V. Jørgensen og Daniel Honoré Jensen at stoppe deres virke midt på 
sommeren af forskellige årsager, hvilket vi beklager meget. TAK til Maja og 
Daniel for deres arbejde med ungdommen. 

     
          12. Flere medlemmer?  Alt i alt har det været et ”fantastisk år 2009 for HTF”, 

hvor det stort set har været fremgang over ”hele linien”, Det eneste vi ikke har 
haft i 2009 er medlemsfremgang, men vi har holdt status på de 228 medlemmer. 
Vores mål for 2010 må være mindst 30 nye ansigter i HTF. Vi har aldrig været 
så mange til klubmesterskaberne, som i 2009. 
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! 
 
13. Flot hjemmeside:  Vores flotte hjemmeside er under stadig udvikling og 
besøgsantallet er fortsat meget stort – Tanya og Jørgen anvender rigtig mange 
timer på hjemmesiden, som I skal have TAK for! 
 
14.  Masser af starter: Vi har aldrig haft så mange til start i åbne løb 
herhjemme som i 2009, hvor vi har betalt over kr. 100.000 i startafgifter og det 
topper nok iblandt klubber i Sydkredsen! 
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15.  Rejsemafiaen: Vores såkaldte ”rejsemafia” har ligeledes deltaget i flere 
udenlandske løb i 2009, som ikke er registreret i ”O-service”, og hertil kommer 
alle de sønderjyske mesterskabsløb, hvor vi også har været rigtig mange i 2009. 
 
16. Fremgang i træningsløbene: I Sydkredsens løb, har vi for det meste været 
i størst antal ved løb. 
Vore træningsløb har atter haft en meget fornem fremgang i år 2009 – hvor vi 
allerede 1. november havde flere deltagere end i 2008. Meget flot fremgang - 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”! 
 

Det kommende år. 
 
 Vi er kommet med i de nye sundhedsprojekter i Haderslev Kommune, hvor 
vi håber, at vi kan gøre en forskel i forhold til de traditionelle idrætter. Som én af deres 
koordinatorer sagde ved et planlægnings møde for nylig, så er vi  én af de få idrætter, 
hvor hele familien kan dyrke sport på samme tid! 
 Flemming D. Andersen er klubbens repræsentant i projektet ”stierne i 
bevægelse”!  
 Kredsens ungdomsudvalg har en vision om, at vinde KUM, hvilket vi må 
bakke op omkring! 
 Det er bestyrelsens håb, at HTF er en klub, hvor det er godt at være 
medlem og ”fællesskabet er i højsædet”, samt at HTF er en klub, som man har lyst 
til at repræsentere ved O-løb! 
 HTF arrangerer natcup i STURSBØL den 5. marts, divisionsmatch for 2. 
division den 21 marts i STENSBÆK. SM-nat den 26. marts i REVSØ. Vikingedyst, 
hvor der igen bliver fredags løb denne gang på min gamle arbejdsplads ”WING-
SKRYDSTRUP” og lørdag bliver det i PAMHULE og søndag i STURSBØL, DAMMEN 
RUNDT den 14 august. Divisionsløb igen den 5. september i Sdr. Farup 
Bjergplantage.   
 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 2010 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 ungdomssekretær Jens Peder Jensen, men også de øvrige ungdomsledere fra 
HTF,som hjælper i Sydkredsens ungdomsudvalg.  
 Niels Physant og undertegnede er repræsenteret i ”Vadehavets 
statsskovdistrikt” bruger råd, hvor der bliver drøftet ting, som har betydning for vores 
hverdag og fremtid i HTF! 
 Jeg er også valgt som sekretær i Friluftsrådet ”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”!  
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 Mødevirksomheden i Friluftsrådet er ret stor, men interessant, at arbejde 
med. Vi har også fået en plads i et brugerråd for den nye Dyrehave i KLELUND. 
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind på andre 
Aktuelle ting fra år 2009, heriblandt indbrud i vores materiel i Stensbæklejren. 
 
Slutbemærkninger. 
 Jeg vil til slut i denne beretning sige tak til mine bestyrelseskolleger for et 
godt, frugtbart og loyalt samarbejde i 2009, hvor jeg synes vi har en god atmosfære 
ved vore bestyrelsesmøder. 
Tak til alle de medlemmer der på den ene eller anden måde har lavet et stykke 
arbejde for vores klub HTF. 
Tak til alle de medlemmer som stiller op til bl.a. divisionsløb på opfordring, ikke fordi 
de er tændt på det, men fordi de gerne vil støtte klubben HTF. 
 
TAK til vores hovedsponsor ”Frøs Herreds Sparekasse”. 
TAK til Haderslev Elitesport ved Morten Nørby Poulsen. 
TAK til Klaus Staugaard for tegning af Taps Øre og banelægning til KM. 
TAK til Arne Bertelsen og Steffen Alm, som er vores folk i TC-projektet.  
TAK til vore trænere Maja V. Jørgensen og Daniel HonoréJensen. 
TAK til Flemming D. Andersen for arbejdet med COWI-kurver - natcup -  
Klubbens løbedragter og pandelamper. 
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 Kaj Ove Rasmussen for arbejdet som kassemester ved vore stævner. 
Tak til vore sponsorer og vore øvrige samarbejdspartnere 
Tak til hjemmeværnet og Haderslev kommunes Beredskab. 
Tak til de 3 Statsskovdistrikter vi opererer i, samt de mange private lodsejere som 
giver os adgang til skovene. En særlig TAK til Vadehavets Skovdistrikt fordi I har lavet 
præparerede ski-løjper, som vore medlemmer er glade for! 
Tak til pressen for den gode dækning af vore arrangementer og resultater. 
Tak til Haderslev Kommune.  
 

Beretning fra Kortudvalget 2009 

Af Jørn F. Andersen 
 
År 2009 har været et rigtig godt år på korttegningsområdet! 
Heldigvis er vi blevet flere i HTF, som i år 2009 har taget del i dette vigtige arbejde, 
hvor vi har fået opdateret ikke mindre end 3 kort og nytegnet 4, samt påbegyndt 4 
andre kortprojekter! Rigtig dejligt med denne store aktivitet! 
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Flemming D. Andersen har nytegnet 
REVSØ skov med de nye COWI-
kurver, som blev indviet ved 
Vikingedystens 1. etape. Flemming 
D. Andersen har ligeledes lavet 
grundkortet til STURSBØL med 
COWI-kurver, hvor Kaj Ove 
Rasmussen og undertegnede har 
rekognosceret dette. 
Vi fik rigtig god støtte af 
Sydkredsens kortkonsulent Hans 
Jochumsen. 
Jens Peder Jensen har opdateret 
kortet over lejrområdet på ”WING-
Skrydstrup”, som vi indvier ved vores 
aften løb fredag den 2. juli her i 2010 
ved Vikingedysten. 
Vagn Hansen har nytegnet Vojens 
Fritidscenter, hvor vi har anvendt 
grundkort fra kommunen, hvorved 
området er blevet endnu mere 
detaljerigt end tidligere. 
Jens Peder har ligeledes opdateret 
RØMØ Sønderland i forbindelse 
med vores B-løb. 
Hans Frederiksen har opdateret 
kortet over SOLDATERSKOVEN 
ved Tønder. 
Det skal også nævnes, at vores 

medlem Klaus Staugaard har nytegnet TAPS ØRE! 
 
Planer og opgaver for år 2009: 
Flemming D. Andersen har lavet grundkortet over PAMHULE ved hjælp af de nye 
COWI-kurver. Flemming og undertegnede rekognoscerer dette, således det er færdigt 
til Vikingedysten lørdag den 3. juli. 
Planen er også, at vi efterjusterer STURSBØL inden sidste etape af Vikingedysten 
den 4. juli 2010. 
Erland Skøt og Hans Nielsen er i gang med at nytegne Sdr. Farup Bjerg-plantage ved 
Hviding, som skal anvendes ved det planlagte divisions løb den 5. september. 
Kaj Ove Rasmussen er i gang med nytegning af Stavnager Plantage lige vest for 
Stensbæk plantage. 
Vagn Hansen vil gøre Fritidscentret færdig og er begyndt at se på Jernhyt-kortet. 
Hans Frederiksen er påbegyndt en opdatering af Bevtoft plantage. 
 

Der går mange arbejdstimer i et 
godt kort, men man hører aldrig om 

at korttegnere har kedet sig! 
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Kursus:  
 Vi har haft 5 personer med på kursus i Kolding, hvor det primært gik på 
anvendelse af COWI-kurver. De 5 var Kaj Ove, Hans, Erland, Flemming og 
undertegnede. 
 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 i 2009 desværre for første gang IKKE modtaget tilskud af 
”Prioteringsudvalget” i Haderslev Kommune, selv om vi har ansøgt om dette! 
Dette står vi meget uforstående over for, da vi jo i forvejen er en uhyre billig 
idrætsgren for kommunen, hvor de ikke en gang er forpligtet til, at ”kridte banen 
op for os”! 
 Som sædvanlig arrangerede jeg skoleorienteringsløb for Stepping skole i 
efteråret, hvor jeg konstaterede, at eleverne var meget motiveret for O-løb. 
 
Skovkontakt:  
 Afslutningsvis vil jeg benytte min beretning til, at sige TAK til de berørte 
Statsskovdistrikter, hvor jeg for det meste føler, at vi har et godt samarbejde med.  
Ligeledes en stor TAK til de ca. 155 private skovejere, som vi også har et godt 
samarbejde med og som velvilligt stiller deres skove til rådighed for vores sport, hvor 
vi heldigvis kun i helt enkelte tilfælde er uønsket på deres lodder. 
 Vores Miljøminister har en ambition om, at vore skove skal være mere 
tilgængelig og antallet af besøgende skal fordobles over 10 år fra 100 mio. til 200 mio. 
om året. 
 Så er det lidt uforstående, at der stadig er bynære skove, hvor vi IKKE må 
komme?? 
 Jeg har sidst i januar været til et meget givtigt skovseminar i Odense, hvor 
vores adgangsproblemer blev drøftet!  
 
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 2009, 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/formand 
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Træningsudvalg (TRU) beretning 2009 

Af Jens Andersen 

 
 Blækket var dårligt nok tørt på den kopi af beretningen for 2008, jeg skrev 
ud til eget brug, inden flere af årets rekorder var skudt i sænk. Allerede ved den første 
træning i 2009, som foregik i Jels Skovene, skred både rekorden for flest deltagere og 
flest HTF’ere ved et enkelt træningsløb. Hele 66 deltagere og heraf 53 fra HTF. Sikke 
en start på året, selvom vejret langtfra var med os. Og det skulle blive endnu bedre! 
 
 HTF arrangerede i 2009 i alt 34 træningsløb, heraf et enkelt natløb. Der 
deltog 1429 løbere, og det er 156 flere end i 2008. Heraf var løberne fra HTF i skoven 
hele1074 gange, og 128 af klubbens medlemmer var i skoven mindst én gang. 
Medlemmer fra Hjemmeværnet er blevet meget flittige gæster til vores tr-løb. De 
deltog hos os i alt 78 gange. OK SYD stillede op 69 gange, og fra klubberne i Esbjerg, 
Fåborg, Kolding, Ribe og Vejle kom der henholdsvis 31, 20, 18, 16 og 15 løbere. 
Medvirkende hertil var, at både OK SYD og Esbjerg afholdt deres klubmesterskab til et 
af løbene. Foruden et mindre antal deltagere fra andre orienteringsløbsklubber fik vi 
besøg af gæsteløbere uden o-klubsmedlemsskab hele 96 gange, hvilket er mere end 
dobbelt så mange som i 2008. Der var gennemsnitligt 42 løbere til de 34 HTF 
træningsløb. Et enkelt løb måtte aflyses på grund af sammenfald med DM for 
klubhold. 
 
 Vi arrangerede træningsløbene i 16 skovområder. I 2009 løb vi flest gange 
i Revsø og Stensbæk, nemlig fire, mens Hønning, Pamhule og Vesterskoven blev 
benyttet tre gange. Mest populære skov, at dømme efter antallet af deltagere, blev 
Pamhule. Her sendte vi 170 løbere ud, mens Revsø, Stensbæk og Vesterskoven blev 
benyttet af henholdsvis 168, 147 og 144 deltagere. Stursbøl nåede efter Vikingedysten 
at danne rammen om to løb, hvor 137 deltog, og tre løb i Bevtoft tiltrak minsandten 
hele 136 løbere. Største antal løbere til et enkelt løb finder vi i Stursbøl d. 31/10, hvor 
det selvfølgelig spiller ind, at både OK SYD og Esbjerg OK afholdt deres 
klubmesterskaber. Her deltog i alt 93 løbere i et veltilrettelagt HTF-træningsløb! Årets 
første løb i Jels blev også det med flest HTF’ere i aktion, som indledningsvis nævnt: 
53. 
 
 Knapt så mange medlemmer deltog i banelægningen i forhold til 2008. Der 
var 18 banelæggere om lægge 32 løb, mens Ribe OK tog sig af to. Kaj Ove 
Rasmussen (med assist af Jytte Beyer) kom ind på en 1. plads med fem løb skarpt 
forfulgt af Bendt Bossen, der lagde navn til fire træningsløb. Flemming D. Andersen og 
Søren Bertelsen lagde tre løb, og Henry Jacobsen, Peter Sebelius og Søren Kjær stod 
for hver to løb. I 2009 har der kun været et par nye folk på banen, hvilket ikke er 
holdbart, hvis vi skal opretholde samme aktivitetsniveau i årene fremover. Flere må 
gerne tage handsken op, og det netop afholdte condes-kursus vil forhåbentlig sætte 
gang i nogle nye banelæggere. 
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 Vores adgang til skovene var som altid præget af velvilje fra 
skovdistrikterne og skovejerne, dog alligevel med enkelte undtagelser. Vi måtte af 
hensyn til den rugende røde glente klippe nogle poster ud af løbet i Hytterkobbel, og et 
løb i den nye Tapsøre Statsskov måtte udskydes til senere på året af hensyn til vildtet. 
De øvrige bemærkninger, som vi har måttet lægge øre til, og som for øvrigt var helt 
berettigede, er omtalt i et af de foregående klubblade. 
 
 På materielsiden er der sket en større udskiftning, hvilket måske ikke lige 
stikker den enkelte i øjet. Alle de gamle, slidte klodser under kontrolenhederne er 
blevet fornyet og har fået nye numre med reflekterende underlag, så nu er alle poster 
både letlæselige og holdbare. Flyvestationen har været behjælpelig med at save 
klodser og plexiglasplader til, og vores sædvanlige repro-virksomhed har leveret 
nummerskiltene. Tak for det! 
 
 Samarbejdet med vores naboklubber i syd vedrørende træningsløb er 
blevet styrket på den led, at vi nu ikke længere opkræver betaling for kort hos 
hinandens medlemmer, hvilket forhåbentligt kan være til gavn og glæde for 
medlemmerne i både OK SYD og HTF. Udover de ovenfornævnte træningsløb har der 
været mulighed for at gøre brug af Flyvestation Skrydstrups o-løb. I foråret blev 
banerne tilmed brugt til decideret natløbstræning, og dette er der for øvrigt stadig 
mulighed for. Endelig var Hjemmeværnet vært ved et natløb med Bendt Bossen som 
arrangør. Ingen af disse løb har talt med i den ovenstående statistik og tæller heller 
ikke med i hjemmesidens Top 10 Liste. Stor tak til Michael og Eva Christensen, der 
leverer data og kiosk og opkvikkende bemærkninger. 
 
 Hjemmesiden bliver hele tiden forbedret, og tiltaget med at lægge banerne 
til kommende træningsløb ud på siden er nu gjort muligt for den enkelte banelægger. 
Det er nu ikke altid at det lykkes, men jeg håber, at man fremover vil tage sig tid til at 
udføre denne lille øvelse også. Er man i tvivl om fremgangsmåden, er der hjælp at 
hente. I instruksen til banelæggeren er der, efter webmasters anvisninger, indføjet en 
god vejledning, og hvis det glipper, ja, så er TRU altid villig til at hjælpe. Stol på det! 
 
Jens Andersen. 
 

Beretning fra ungdomsudvalget 2009. 
Af Jette Honoré Jensen 
 
 Det må siges,at aktivitetsniveauet  var størst i foråret 2009. I alt 
gennemførte Maja Vonsild Jørgensen og Daniel Honoré Jensen 12 omgange 
ungdomstræning og vi havde hjælp fra rigtigt mange andre klubmedlemmer. Således 
kom Bendt Bossen troligt med unge, der ville deltage i løjerne og de første to gange i 
februar ved Vojens Fritidscenter vil det sige natløb i gadelygternes skær. Vibse var 
også med hver gang og lidt senere, da vi afholdt løb på Flyvestation Skrydstrup, 
havde vi Peter Berg med som tidtager. Jens Peder havde revideret kortet og Jens 
Andersen garanterede for vores og Flyvestationens sikkerhed.  
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 Så kom vi længere hen på foråret 
og vi vekslede mellem Vesterskoven og 
Pamhule. Det var ikke muligt, at opnå 
tilladelse til kørsel til vores Værested i 
Skydebanehuset, så det gav det ekstra 
besvær, at alt skulle bæres derop. De gange 
vi var ved Tørning Mølle skulle nøglen også 
lige hentes på kommunen først, så alt i alt 
giver de skiftende skove en udfordring for 
både trænere og løbere hver gang. Det kan 
også være forvirrende for evt. nye 
ungdomsløbere, at vi ikke har et fast 
tilholdssted.  
 Manglen på fast tilholdssted, var 
da også en af grundene til at vi måtte opgive 
at deltage i det meget ambitiøse ATK-projekt, 
som DOF lokkede med i december 2008. Vi 
var heller ikke trænerkræfter nok, så jeg 
valgte i samråd med bestyrelsen, at vi i 2009/ 
2010 satsede på mindre projekter. 
 Maja og Daniel sluttede af med 
Sprint i Damparken 28.maj, hvor vi oven i 

hatten fik mange voksne HTF’ere med på sjov opvarmning og løb i Damparken (igen 
med kort fra JPJ). Forinden havde Per Henriksen været byen rundt med plakater i flere 
omgange. Jeg håber, det har hjulpet på OK-HTFs synlighed i Haderslev og regner 
med vi også bliver synlige i 2010, om ikke hver torsdag. 
 I efteråret pustede vi lidt ud, men med Vibse og Alfred som 
medprojektmagere afholdt vi et kursus på Perleholm, som også blev udbudt til 
klubbens voksne begyndere. Det blev faktisk en succes: tre voksne fik personlig 
træning af Jens Peder og ni børn blev trænet i forskellige momenter i Stursbøl.  Til de 
yngste fik vi hjælp af Marie H. J og Nicoline fra OK-West.  
 I den sidste del af året har vi kun kunnet tilbyde de almindelige træningsløb 
til klubbens unge og ikke at forglemme U1/ U2/ junior kurserne, hvor det efterhånden 
er fast at Vibse, Jens Peder og jeg tager med som voksne holdepunker for HTF-
børnene.  
 
Jette Honoré Jensen  
 

Beretning fra Kommunikationsudvalget. 

Af Søren Kjær 
 Hjemmesiden har udviklet sig yderligere og er fortsat en stor succes. En af 
de fine ting ved hjemmesiden er muligheden for ”selvbetjening”, og derfor er den altid 
opdateret. Almindelige brugere har mulighed for rette deres egne kontaktoplysninger 
samt at sætte opslag på opslagstavlen. Brugere med faste funktioner har muligheder 
for at varetage deres egne områder på siderne. Og så har klubben købt yderligere 
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plads på Picasa til alle de mange billeder fra klubbens dagligdag, fra stævner og 
udlandsture. Det breder sig stadig. Tak til Jørgen Hvenekær og Tanya Prokhorova for 
det store arbejde de har lagt i udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden. 
 Klubbladet har skrumpet oplaget til omkring 180, og heraf sendes de 150 
ud til faste modtagere (medlemmer, sponsorer, enkelte skoler, skovens folk, 
kommunale kontakter og andre interessenter). Der er blevet saneret lidt i 
adresselisten. På den måde er bladet med til at synliggøre klubben på en forhåbentlig 
god måde udadtil samtidig med at medlemmerne – også de mindre aktive – bliver 
mindet om det fællesskab de er med i. Tak til de mange skribenter, der har været med 
til at gøre bladet til en læseoplevelse! Vi håber på lige så mange lige så gode 
skriverier i den næste årgang. 
 Også en stor tak til bladets mange annoncører. I støtter klubben gennem 
jeres bidrag, og vi håber at I synes jeres annonce kommer frem på en måde som I 
også får noget igen for. 
 Bladet redigeres af makkerparret Per Henriksen og Søren Kjær. Per 
Henriksen er ved at have udstået sin læretid, og han sidder i førersædet som redaktør 
af dette nummer. 
 Også en stor tak til trykkeren Bendt Bossen og adresselabelmanden Niels-
Erik Kofoed! Jeres indsats har betydet meget for kvaliteten af produktet. 
 En formand gør det en formand skal, men Jønne er også eminent som 
formidler af pressekontakten. Tak for det! Hans bedste scoop i år var måske den flotte 
side om juleløbet i JyskeVestkysten. 
 Kort sagt er det samlede billede 
at klubben har det godt på 
kommunikationsfronten. Der er altid plads 
til forbedring. Gode forslag modtages med 
taknemmelighed. Tilbud om indsats 
modtages med dyb glæde! 
 

Ungdomstræning i april. 

  
Ved træningsløbene lørdag den 10. april i 
Lindet Skov og lørdag 17. april i Pamhule 
vil Vibse og jeg lave lidt O-teknisk træning.  
Der bliver instruktion ½ time før løbet, 
hvilket vil sige mødetidspunkt for de unge 
bliver klokken 13.00 . Derefter løb på 
specielle baner, udtænkt af os i samarbejde med dagens banelægger. 
Forældre må meget gerne være behjælpelige med skygning, ligesom banen vil være 
åben for voksne begyndere, dog uden skygning.  
Hvis disse to dage bliver en succes, vil vi fortsætte med et par onsdage i maj/juni 
2010. 
  
Ungdomsudvalget, ved Jette Honoré. 
 

Vi gratulerer… 

 
Kirsten Qvist Jørgensen, der fylder 70 
år den 21. marts 2010. 

 
Søren Toft Sørensen, der fylder 50 år 
den 25.februar 2010. 

 
Søren Bertelsen, der fylder 50 år den 
20.marts 2010. 

 
Daniel Honoré Jensen, der fylder 20 
år den 1. marts 2010. 
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Nye Klubdragter. 
 
Nu kan der snart købes nye 
klubdragter. 
Med Marie Bertelsen i spidsen har et 
hurtigtarbejdende udvalg af klubbens 
ungdomsløbere - Camilla Bevensee, 
Maja Alm, Anne Bertelsen og Marie 
H. Jensen – været på udkig efter en 
mere smart, moderne klubdragt, der 
skal vise, at vores klub er en 
moderne klub, der er med på 
noderne. En klubdragt som pigerne 
er stolte af at gå i, når de 
repræsenterer HTF.  
  Den gamle klubdragt kan 
ikke købes længere, da den er 
udgået af produktion. Den nye 
klubdragt er fremtidssikret. Den kan 

vi blive ved med at bestille, så længe TRIMTEX 
eksisterer – har firmaet i hvert fald lovet! 
 

Priserne for dragten bliver: 
Jakke uforet      630,00 kr. 
Bukser uforet    472,50 kr. 
Jakke netforet   772,50 kr. 
Bukser netforet 592,50 kr. 
  
Et helt sæt: Uforet:    1.102,50 kr. 

Net foret 1.365,00 kr. 
Vi prøver om vi kan få et sæt hjem til 
afprøvning af størrelser. Bestillinger må 
gerne nu indgives til Guri Alm med henblik 
på en samlet bestilling. Hvis vi bestiller 
mere end 20 sæt, bliver dragterne billigere. 
Hvis vi bestiller under 10 sæt, bliver prisen 
lidt højere. 
  

Mit første U1 kursus 
Af Randi Møller. 
 

Endelig måtte jeg komme med på U1 
kursus. Nu har jeg set min storebror tage 
af sted nogle gange, og han har altid 

Her ses to glade 
U1’ere! 

Køb klubtøj hos Flemming D. 
Andersen – tlf. 29723711 
mail: 
flemming.d.andersen@mail.dk 
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kommet hjem og fortalt at det var sjovt. 
Det tog ikke lang tid for mig at pakke mit løbetøj og min flyverdragt, og så var jeg 

klar til at tage til Strib ovre på Fyn. Vi skulle med bus og det var Jens Peder der kørte. 
Det gik godt derover, selvom der var lidt koldt i bussen. Vi kom derover, fik pakket ud 
og spist vores madpakker. Der var godt nok mange børn – 47 af slagsen.   

Inden vi skulle ud at løbe, blev vi først delt ind i 3 grupper, alt efter hvor meget vi 
havde løbet. Jeg kom i C-gruppen og det var 
med Jens Peder som leder. Jeg kendte kun 
Jette, Jens Peder, Louis og min mor (Vipse). 
Jens Peder fortalte om dagens bane, og lidt om 
o-kort inden vi kørte til Tybrind. Til første post 
gik det opad og midt i det hele kom der en hare 
løbende. Vi øvede os i at vende kortet rigtigt og 
vi kiggede lidt på de brune streger på kortet – 
om det gik op eller nedad og om det var stejlt, 
om de brune streger lå tæt. Et sted lå de brune 
streger tæt og det gik stejlt nedad. Vi satte os 
på numsen og rutsjede ned, det var sjovt. Jeg 
løb sammen med Emma fra Melfar og vi havde 
en skygge med. Det bedste ved at være 
færdige med at løbe, nå ja vi gik vist hele 
vejen, var at der var varm kakao til os. 

Vi kom tilbage til skolen, bad og 
omklædningen inden en lækker aftensmad. Vi 
skulle selv vaske op og det gik nu fint. 

Derefter havde vi lidt teori, hvor vi skulle 
tegne vores vejvalg ind. Vi snakkede lidt om 
hvad vi havde lavet ude i skoven. 

Bagefter skulle vi på natløb. Vi fik et kort 
over skolens område og vi skulle finde 9 
reflekser som vi skulle tegne ind på kortet hvor 
de var – inden vi måtte købe slik. Derefter var 
der spil i hallen inden der var saft og kager. Og 
så skulle vi i seng – jeg sov vist hurtigt. 

Næste dag skulle vi løbe i Hindsgavl som 
ligger lige ud til vandet. Denne dag løb jeg 
alene med en skygge. Det gik også op og ned. 

Tilbage til skole hvor der var omklædning, 
pakke sammen og spise madpakke. Teori om 
dagens bane inden vi skulle hjem. 

Det har været en sjov weekend og jeg 
glæder mig allerede til næste U1 kursus den 6-7 marts hvor vi også skal ud at løbe et 
rigtigt natløb. 
 

Randi i den kolde sne 
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KUM 2009 – SYD-kredsens udtagelsesregler. 
Af Jens Peder Jensen, Sydkredsens Ungdomsudvalg. 
 
 I 2010 afholdes KredsUngdomsMatchen den 08-09. maj i Tisvilde Hegn på 
Nordsjælland. 
  
 For at deltage i denne match skal man udtages og for Sydkredsens løbere er der 
fastsat følgende udtagelsesregler: 
Holdstørrelse: 
Der skal udtages 6 løbere fra hver af følgende klasser: 
H 11-12, H 13-14, H 15-16, H 17-18, H 19-20. 
D 11-12, D 13-14, D 15-16, D 17-18, D 19-20. 
 
DOF har fastsat følgende regler: 

 Man skal fylde 11 år i 2010 for at kunne blive udtaget   

 Normalt løbe A-baner 

 Skal normalt udtages i aldersberettiget klasse (Løbere fra klasserne H/D 15-16 og H/D 
17-18 kan dog udtages og deltage i én højere klasse hvis der ikke er nok løbere her) 

 Junioreliten er forhåndsudtaget  
 
Sydkredsens udtagelses og iagtagelsesløb: 
 
Dato Skov Klub Kategori KUM

21.3.10 Stensbæk HTF Divisionsmatch 2.div. udt

2.4.10 Frederikshåb Syd KOK/GORM Påskeløb etape 1 udt

2.4.10 Frederikshåb Øst KOK/GORM Påskeløb etape 2 udt

2.5.10 Frodeslund Esbjerg OK Divisionsmatch 1+3.div.udt

13.3.10 Kirkemilen OK Vendelboerne Nord-Jysk 2-Dages iagtagelses

14.3.10 Ålbæk plantage OK Vendelboerne Nord-Jysk 2-Dages iagtagelses

27.3.10 Grib skov FIF Hillerød, Spring Cup Klassisk iagtagelses  
Udtagelsesregler Sydkredsen: 
 Ved hvert løb tildeles vinderen i den enkelte klasse 100 point. Løbere indenfor 1 
min efter tildeles ligeledes 100 point. Løbere 1-2 min efter 99 point osv. 
 
Efter sidste udtagelsesløb udtages holdet efter følgende regler: 

 Hver løbers 3 bedste resultater i udtagelsesløbene bruges i forbindelse med 
udtagelsen 

 De 3 løbere der har opnået flest point er udtaget på point. 

 De 3 sidste løbere udtages på skøn af kredsens ungdomsudvalg. Grundlaget er en 
samlet vurdering af resultaterne både i udtagelse og iagtagelsesløbene.  

 
Øvrigt  

 Ved udtagelse/iagtagelsesløb med Eliteklasser i H/D 17-20 er det i disse klasser der 
gives point. Stilles der op i A-klasser betragtes det som iagtagelsesløb. 

 Ved deltagelse i løb med Divisionsmatch, er det vigtigt at man stiller op i de rigtige 
klasser/baner for at få point. Løbere fra klubber der ikke deltager i matchen skal derfor 
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huske at angive sin normale løbsklasse ved tilmeldingen, så i kan blive sat på de 
rigtige baner.  

 Bane 1:  H 17-20 
 Bane 2A: H 15-16 
 Bane 2B: D 17-20 
 Bane 3B: D 15-16 
 Bane 5: H 13-14 
 Bane 6: D 13-14 
 Bane 7A: H 11-12 
 Bane 7B: D 11-12  

 
Resultater 
 Stillingen vil løbende blive opdateret og lagt på ungdomsudvalgets hjemmeside 
således at du kan følge med i hvordan din chance for udtagelse er. 
 Vi forventer at udtage fuldt hold, men er godt klar over, at det i visse klasser kan 
blive svært at finde nok løbere, mens der i andre klasser vil være kamp om at blive blandt de 
udtagne.  
Hvis du allerede nu ved at du ikke kan deltage i matchen vil vi gerne vide det i 
udvalget. Du kan meddele det til undertegnede eller til lederne i U1, U2 eller JUN-grupperne. 
Det er i år meget vigtigt, da vi først udtager holdet efter sidste løb som i år er 1 uge før KUM 
og så skal vi ikke ret gerne have for mange afbud.  
 

KREDSUNGDOMSPOKAL 2010 

Af Jens Peder Jensen, Sydkredsens Ungdomsudvalg. 

 
Der uddeles ungdomspokaler I følgende klasser: 
H -10, H 11-12, H 13-14, H 15-16, H 17-18, H 19-20. 
D -10, D 11-12, D 13-14, D 15-16, D 17-18, D 19-20. 
 
 Pokalerne tildeles de løbere der har opnået flest point ved deltagelse A/E-
klasserne i en række løb fordelt jævnt over hele året. Gældende løb fastsættes af kredsens 
ungdomsudvalg. 
 
Tællende løb til Ungdomspokalen 2009: 
I 2010 er følgende 10 løb udpeget  
 
Dato Skov Kreds Klub Kategori Løb

21.3.10 Stensbæk Syd HTF Divisionsmatch 2.div. 1. løb

2.4.10 Frederikshåb Syd Syd KOK/GORM Påskeløb etape 1 2. løb

2.4.10 Frederikshåb Øst Syd KOK/GORM Påskeløb etape 2 3. løb

2.5.10 Frodeslund Syd Esbjerg OK Divisionsmatch 1+3.div. 4. løb

22.8.10 Ålum Nord Randers JFM-Lang 5. løb

5.9.10 Sdr. Farup Syd OK HTF Divisionsmatch 2.div. 6. løb

12.9.10 Grib skov Øst Hillerød DM lang 7. løb

19.9.10 ? Syd ÅIG Divisionsmatch 1.div. 8. løb

26.9.10 Gødding Syd Gorm Divisionsmatch 3.div. 9. løb

17.10.10 Kelstrup Plantage Syd Sønderborg OK Match Op/Ned 1. - 2. div. 10. løb  
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Regler Sydkredsen Ungdomspokal: 
 Ved hvert løb tildeles vinderen i den enkelte klasse 100 point. Løbere indenfor 1 
min efter tildeles ligeledes 100 point. Løbere 1-2 min efter 99 point osv. 
 
Tællende løb: 

 Hver løbers 6 bedste resultater bruges i forbindelse med placeringsrækkefølgen. 

 Ved pointlighed vinder den løber, der har samlet mindst løbstid for de løb, hvor begge 
løbere har opnået tællende point samtidig. 

 
Øvrigt  

 Ved løb med Eliteklasser i H/D 17-20 er det disse klasser, der gives point i.  

 Ved løb med Divisionsmatch, gives point i de klasser hvor ungdomsløbere jf. 
divisionsreglerne skal stille op. Løbere fra klubber der ikke deltager i matchen, skal 
derfor ved tilmeldingen, huske at angive sin normale løbsklasse, så I kan blive sat på 
de rigtige baner. 

 Bane 1:  H 17-20 
 Bane 2A: H 15-16 
 Bane 2B: D 17-20 
 Bane 3B: D 15-16 
 Bane 5: H 13-14 
 Bane 6: D 13-14 
 Bane 7A: H 11-12 
 Bane 7B: D 11-12  
 Bane 8: H-10 og D-10 
 

Resultater. 
Stillingen vil løbende blive opdateret og lagt på ungdomsudvalgets 
hjemmeside således at du kan følge med i stillingen. 
 

Haagen fyldte rundt 
Den 4. februar fyldte vores seje 
æresmedlem Haagen E. Larsen 80 år 
og blev fejret på behørig vis. 
Skovkarlene – en hædersloge for de 
seje orienteringsløbere – var mødt op 
fra morgenkvisten, og Haagen blev 
hyldet til langt ud på eftermiddagen. 
Jønne holdt festtalen.  
På billederne ser I Haagen som 
henholdsvis 42- og 79-årig. Det er 
svært at se forskel, men måske er der 
noget med håret. Men begge billeder 
handler om Haagens danske 

mesterskaber, for dem har han gaflet hvem ved hvor mange af i 
sin meget lange aktive karriere. 

Vi ønsker et stort tillykke. 



 35  

Terminsliste  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dag   Dato   Type          Tid   Sted, Tilmelding (T)                   Arr.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lør 2002 Tr 1330 Hytterkobbel, indk. fra Skovby  HTF 

Lør 2702 Tr/generalfors. 1100 Sdr. Farup og V. Vedsted   HTF 

 

Fre 0503 C-Natcup syd 2 1830 Stursbøl Plantage, T-2702   HTF 

Lør 0603 Tr 1330 Gråsten, P-plads Margrethesøen, Felstedvej SOK 

Lør 0603 Tr 1330 Haderslev Vesterskov, P-plads Thomashus HTF  

Søn 0703 C-Vinterlang 0945 Blåbjerg Plantage, T-2802   West  

Lør 1303 Tr 1330 Aabenraa Nord, P ved Egelund  AAIG 

Lør 1303 C-NJ 2-dages 1200 Kirkemilen, T-2402   Hjørring 

Søn 1403 C-NJ 2-dages 0830 Ålbæk Klitplantage, T-2402  Hjørring 

Fre 1903 C-Natcup syd 3 1830 Gadbjerg Skov, T-1303   OK Gorm 

Søn 2103 B-løb + 2. div. 1000 Stensbæk Plantage, T-0903   HTF 

Fre 2603 SM-nat  ??    HTF 

Lør 2703 Tr 1330 ??    HTF 

Lør 2703 Tr 1330 Gråsten Skov, P på Ringriderpladsen SOK 

 

Tor 0104 C-Påskeløb 1100 Frederikshåb Syd, T-0103   Gorm/KOK 

Fre 0204 C-Påskeløb 1000 Frederikshåb Øst, T-0103    Gorm/KOK 

Lør 0304 C-Påskeløb 1000 Frederikshåb Vest, T-0103   Gorm/KOK 

Lør 1004 A-DM-nat 2115 Grenaa Plantage, T-2303   Djurs/Venner 

Lør 1004 Tr 1330 Lambjerg, spejderhytten Lambjerg Sned SOK 

Lør 1004 Tr 1330 Lindet Skov, skærm på Arnum-Arrildvej HTF 

Lør 1704 Tr 1330 Frøslev Syd, P-plads Pluskærvej  AAIG 

Lør 1704 Tr 1330 Pamhule, indkørsel fra Marstrup  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. 

http://www.okhtf.dk/
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