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Her ses Martin Møller, søn af Vibse og Alfred, der har 
skrevet en fint indlæg om ungdomstræning i Tange sidst i 
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Formandsord vinteren 2011!  

Af Jørn F. Andersen 
 
 14.000 til Maja Alm og Camilla 
Bevensee: I samarbejde med 

juniorlandstræneren Lars Lindstrøm udarbejdede 
vi ansøgninger til Haderslev Elitesport V/ Morten 
Nørby Poulsen, som resulterede i en ”julegave” 
på kr. 10.000 til Maja og kr. 4.000 til Camilla, 
som er øremærket til træningslejre i udlandet. 
Et stort TILLYKKE Maja og Camilla og TAK til 
Haderslev elitesport. 
 
 1. divisions løb i 2011: Som nævnt i 
sidste klubblad lægger vi ud i Slæbæk ved 
Svendborg den 3. april og den næste match er i 
Trelde skov den 4. september og finalen er i 
Vester Thorup den 9. oktober. Hvis ikke vi 

kvalificerer os til Landsfinalen er der op- og nedrykningsgilde også den 9. oktober i 

det sønderjyske, nemlig Årup skov. Sæt kryds i kalenderen på disse datoer, da disse 
er de allervigtigste for HTF og DIG! 
Iøvrigt er jeg kommet med i en arbejdsgruppe, som skal barsle med nye 
divisionsregler, som skal gælde fra 2012. Meningen er, at der skal tælle flere løbere 
end i dag, især i de ældre klasser! 
 
 NATCUP den 18. marts i Stursbøl: Vi har her et samarbejde med Kolding 

og GORM, hvor GORM indleder i Gødding skov den 25. februar, dernæst har Kolding 
det på motorcentret den 4. marts og vi har i Stursbøl den 18. 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”! 
 
 Breddekursus i Pamhule: Her den 5. februar arrangerer HTF 
breddekursus for Sydkredsen og DOF, som foregår fra Hammelev skole, hvor der er 
teori ved Jens Peder, Bendt og Flemming. Her er det en god mulighed for, at lære 
mere om vores tekniske sport i skoven. 
 
 2. Juledags løb ved Tørning Mølle: Knap så mange, som sidste år havde 
fundet vej til Tørning Mølle 2. juledag, hvor Bendt Bossen var banelægger af 
”pointløbet”. Vintervejret havde allerede sit gode greb med hårde frostgrader, men vi 
havde en dejlig 2. juledag. 
TILLYKKE til vinderparret Mette og farmand Kristian Riis Jensen 
TAK til arrangørerne – Bendt – Michael – Jette – Søren Kjær. 
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 Generalforsamling: Den 26. februar inviterer vi til Generalforsamling på 

Tørning Mølle. Vi får lidt at spise inden generalforsamlingen, som indledes med 
hædring af DM-mestre og klubmestre, hvorefter vi gør status på året 2010 med 
mundtlige beretninger og status fra klubhusudvalget. Mød op og deltag i debatten om 
vores fælles fremtid! 
 
 SM-nat i Jels-skovene: Onsdag den 9. marts er der SM-nat i Jels-
skovene og traditionen tro er det samtidig HTF´s interne klubmesterskab. 
 
 Påskeløbene 2011: Disse ligger i år ved Viborg og vi har sikret os 
indkvartering på Flyvestation Karup, hvor I skal tilmelde jer til Per F. Henriksen inden 
den 22. februar. Sidste tilmelding til selve påskeløbet er den 3. april, som sker 
igennem "O-servise"! 
Sidste år, hvor det foregik i Frederikshåb var vi 58 HTFere, samt alt det ”løse”! 
 

Lige før start. Der fryses med anstand, 

selv på den snesmukke baggrund. 
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 Ny Websekretær: Vores webmasterpar 

Tanya og Jørgen er blevet til en familie, og Tanya vil 
fremover koncentrere sig om den nye familiestatus, 
så derfor har vi udpeget Jens Andersen, som 
"WEBSEKRETÆR". Han vil for fremtiden sørge for, 
at lægge informationer på hjemmesiden. 
Hvis I har billeder eller nyheder, som I har ønsker 
om at få på, kan I sende dem til mig. Hjemmesiden 
er bygget op, således man kan betjene sig selv. 
Jørgen tager sig stadig af det tekniske på 
hjemmesiden! 
TAK til Tanya for veludført arbejde og TILLYKKE 
med jeres familie-status! 
 
 Igen mange unge på kursus: Her den 

sidste weekend i januar havde vi igen 14 unge på 
kursus, hvor de 9 af dem op til 16 år var i klitterræn i øvelsesområdet i Oksbøl 
sammen med 7 ledere fra HTF og de 5 juniorer var taget helt til Kristianstad i Sverige, 
altså samtidig, som Danmarks håndboldherrer kvalificerede sig til finalen i denne 
smukke by - det lover godt for vores kommende sæson med divisionsmatcher med 
denne dygtiggørelse af vores ungdomsløbere! 
 
”Det er med løgn, som med en snebold - jo længere den triller, jo større bliver den”! 
 
I ønskes en god start på sæson 2011! 
 Jønne 

 

Generalforsamling 26. februar 2011 

 
 Orienteringsklubben HTF afholder denne dag ordinær Generalforsamling i 
Tørning Mølle. Vi mødes til frokost kl. 12.00  - kl. 13.00 er der hædring af mester og 
uddeling af trofæer, og selve generalforsamlingen begynder kl. 1400. 
 
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.  Orientering om status i klubhusudvalgets arbejde 
6.  Behandling af indkomne forslag 
7.  Valg af bestyrelse 
8.  Valg af to revisorer 
9.  Valg af revisorsuppleant 
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10. Eventuelt. 
 
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 Ingelise Baden (kasserer), Jens Jørgen Andersen, Guri Alm. De modtager 
alle genvalg. 
 
De nuværende revisorer er Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad. Revisorsuppleant er 
O. K. Frederiksen.  

 

Is-sprint i Damparken 

Af Søren Thystrup 
 
 Søndag den 2. januar var der indbudt til Nytårssprint i Damparken. Et tilbud 
som fik mere end 40 friske løbere ud af fjerene. En chance for at ønske hinanden et 
godt nytår, denne kolde januar formiddag. 
 
 Alle fik sin sag for. December havde, som sikkert er de fleste frisk i 
erindring, begavet os med is og sne og mere is. 
 
 Sprint er en disciplin med korte baner og ofte relativt let orientering, men 
som til gengæld kan/bør kunne afvikles i højt løbetempo (og her er der nok en enkelt 
eller to der bør finde stavepladen frem. Der blev sagt højt tempo:-) 
 
 En der ikke behøver stavepladen fundet frem er Vagn Hansen. I fuld fart og 
med sved i øjnene satte han kursen mod viadukten, hvor han desværre måtte sande 
at tempoet også kan blive for højt. Det høje tempo, en isdækket trappe og det faktum, 
at Vagn havde ladet pigskoene blive hjemme og i stedet iført sig mere glatte 
”knobsko”, fik Vagn til at glide faretruende og falde. Vagn slog bagsiden af hovedet og 
mistede bevidstheden i 2-3 minutter. En tur på Aabenraa sygehus var derfor 
påkrævet, men heldigvis for Vagn (og HTF) var der ingen skader og han melder sig nu 
i fin form igen. 
 
 Damparken er ikke det letteste sted at lave udfordrende baner, men her 
havde banelægger Jens Peder Jensen virkelig tænkt kreativt. På den lange bane var 
der ikke færre end to stræk på tværs af dammen. Ved at trække i de rigtige tråde 
havde Jens som nævnt sørget for en isdækket dam, og vejvalget ”lige på” må have 
spøgt i mange hoveder. Desværre var der ingen der turde tage chancen, men plus-
point for kreativ bane-tænkning, kommer der herfra.  
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 Nytårssprinten var et på alle måder et vellykket is trænings arrangement.  
Det var iskoldt. Der var isglat. Der var is vejvalgs stræk. En kom til skade pga. isen. 
Ingen andre ville drømme om at løbe i Damparken is sådanne forhold. Der blev budt 
på müsli bar efter løbet og de var næsten is-frosne. Jordbæris smager godt og når 
man siger is, så smiler man. Prøv selv: Is, is, is. 
 
 Som sagt en dejlig udfordring men mon ikke vi nu alle ser frem til et lunt og 
frodigt forår, hvor is er noget vi medbringer i køletasken. 
 

Formandens beretning for 2010 

Af Jørn F. Andersen 
 
 I år 2010 blev den ordinære generalforsamling afholdt, som en klubtur den 
27. februar på ”Degnetoften” i Hviding.Der var blot mødt 28 til generalforsamlingen, 
som var en halvering i forhold til 2009, hvilket har fået os til, at flytte 
generalforsamlingen tilbage til det gamle kendte sted Tørning Mølle her i 2011. Valgt 
som dirigent blev Keld B. Nielsen. Inger Marie Haahr blev valgt som referent. 
 
Beretninger og regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 
Det årlige kontingent blev fastsat til: 
  Ungdom: 300,- 
  Senior: 400,-  
  Familie: 700,- 
  Passiv: 150,- (incl. familien). 
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 I overensstemmelse med vedtægterne blev følgende valgt til bestyrelsen: 
Inger Marie, Søren, Jette og formanden lod sig alle genvælge til bestyrelsen. Dejligt 
med denne opbakning fra bestyrelseskollegaer, hvor vi i min formandstid kun har haft 
3 udskiftninger. 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, 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 i andre fora, hvor vores eksistens eller vores fremtid, kan 
have betydning! 
 
Udmærkelser/hædringer 
 HTF trofæet blev fortjent givet til vort medlem Flemming D. Andersen for i 
årenes løb at have ydet en energisk, kammeratlig og sportslig indsats, hvor Flemming 
bl. a. i årenes løb især har ydet en formidabel indsat på korttegningsområdet, som har 
Flemmings store interesse, hvor målet er, at HTF med tiden får de allerbedste kort 
med COVI-kurver, som grundlag! 
 HTF´s jubilæumspokal blev tildelt Camilla Bevensee som ”årets 
ungdomsløber” 2009, hvor bl. a. hendes udtagelse til U 16 landsholdet og andre flotte 
resultater, samt sit altid målbevidste træning og gode humør! 
Team- Danmarks talentpris blev meget fortjent tildelt  Maja´s personlige træner Lars 
Lindstrøm. Lars Lindstrøm har været ungdomsløber i HTF! 
 Den 23. april afholdt kommunen ”Idrætsfest” for DM- jysk mesterskab-
vindere i Vojens-hallerne, hvor vi havde en festlig aften - vel en af de bedste! Vi var et 
rekord stort antal på 12, der skulle hædres, men de 5 havde meldt afbud. Vores 2 
største stjerner Maja og Camilla var dog med til festen! Ved denne aften sidste år fik 
Eva og Michael, samt Vagn hæder for 15 års trofast lederskab for hver deres område i 
HTF.  
 Maja Alm har modtaget kr. 10.000 og Camilla kr. 4.000 fra Haderslev 
Elitesport til dækning af træningslejre i udlandet, hvilket vi skylder Haderslev Elitesport 
en stor TAK for. 
Herudover har vi igennem året haft indstillet yderligere HTF-ere til forskellige priser, 
men disse er desværre ikke blevet imødekommet, men vi forsøger igen! 
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TILLYKKE til jer ALLE! 
 
Klubbens medlemstal 
 Den 31-12 2010 var der 247 medlemmer i HTF, som er det højeste 
medlemstal nogensinde i HTF. Dette er 19 flere end i 2009.  Der har været en 
tilgang på 31 nye medlemmer, som er 16 mere end i år 2009. Så det er kun 12 
medlemmer der har meldt sig ud eller er blevet slettet for kontingentrestance af vores 
dejlige klub HTF i 2010. En del af de nye medlemmer er kommet ved vores 
arrangement "Haderslev i bevægelse"  for Haderslev  Kommune. Vi må så håbe, at de 
ikke forsvinder igen her i 2011. 
  
Klubarrangementer 

 Der har været afholdt arrangementer både med Grill ved Vikingedysten, 
samt Grill og æbleskiver og Gløgg, i forbindelse med træningsløb med Eva 
Christensen, som primus motor. TAK for dette Eva. 
 Påskeløb i Frederikshåb havde samlet rekord stort antal HTF-medlemmer 
på 57 deltagere. I deltagerantal var vi den fjerde største klub - så aldrig før har vi 
været så mange til påskeløb, bortset når vi selv har været arrangør, men Frederikshåb 

Fra Juleløbet: 

Anders og Lise Termansen var 

bedst på begynderbanen! 

 



 10 

var jo også tæt på vores klub HTF. 
 
 Den 27. februar afholdt vi klub tur i forbindelse med generalforsamlingen til 
spejderhytten Degnetoften I Sdr. Farup, hvor vi havde en rigtig hyggelig weekend med 
kun godt 30 deltagere – frokost – debat om HTF – aftensmad – overnatning og 
morgenmad. Tak til Dorthe, Bo, Hans, Inger Marie og Per for tilrettelæggelsen. 
 
 

  
Den 18. august havde vi på vanlig vis Grill-aften på ”Holbækgård” med knap så mange 
deltagere, som året før, men vejret var heller ikke med os - det blev alligevel en dejlig 
aften i de gode omgivelser! 
TAK til dem, som stod for dette arrangement. 
  2.juledagsløbet fra Tørning Mølle, hvor Bendt var banelægger havde i 
2010 ikke så mange deltagere, som forrige år p.g.a. det hårde vintervejr, hvor børnene 
får godteposer og de voksne æbleskiver og gløgg. TAK til Bendt - Søren K., Jette og 
Michael for dette arrangement.  
I år havde jule-løbet forholdsvis nye medlemmer, som vindere ved Mette Riis Jensen 
og sin far Kristian Riis Jensen. 
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 Vikingedysten har jo også udviklet sig til et klubarrangement med grill og 
deltagelse i VIKINGESPILLENE. Vi var ca. 40 til Grill og ca. 40 til Vikingespillene. 
Vældig hyggeligt, som deltagerne sætter pris på! 
 Desuden har vi i 2010 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 til 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! 
 
”Brikken”. 
 Se under beretningen for ”Brikken”. 
 
HTF arrangementer i 2010. 
Arrangementerne var som følger: 
 
5. marts: Nat-cup i Stursbøl med 10 deltagere - 42 tilmeldt, men det blev 
snestorm, så arrangementet gentages den 18. marts 2011. 
Banelægger: Niels Erik Kofoed 
Banekontrol: Flemming D. Andersen 
Stævneleder: Jørn F. Andersen 
EMIT: Eva og Michael Christensen  
 
21. marts: Divisionsløb i Stensbæk SYD med 334 deltagere. 
Banelægger: Keld B. Nielsen og Kaj Ove Rasmussen 
Banekontrol: Hans Nielsen 
Stævnekontrol: Guri Alm 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
28. marts SM-nat i REVSØ med 28 deltagere. 
Banelægger: Bendt Bossen 
Banekontrol: Jens Andersen 
Stævneleder: Jens Andersen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
7.-8. juli Vikingedysten på Flyvestationen med 111 deltagere og Pamhule og 
Stursbøl med 216 deltagere. 
Banelæggere: Lars Thestrup, Lasse Skare Therkildsen og Niels Erik Kofoed. 
Banekontrol. Jens Andersen, Flemming D. Andersen og Søren Kjær 
Stævneleder: Jørn Andersen 
Stævnekontrol: Jørgen Rasmussen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
22. august ”Dammen Rundt” med 183 deltagere, som var rekord! 
Gunnar P. Friis på vanlig vis stævneleder 
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EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 

5. september: Divisionsløb Sdr. Farup med 250 
deltagere. 
Banelægger: Daniel Honore Jensen 
Banekontrol.  Jens Peder Jensen 
Stævnekontrol: Jørn Andersen 
Stævneleder: Arne Bertelsen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
 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. 
 
Udtagelser: 
 Maja Alm har været udtaget til VM i 
Trondheim - Norge og EM i Bulgarien, World-cup i 
bl.a. Frankrig og Schweiz, samt Nordic. 
Maja Alm har også for første gang været udtaget til 
atletiklandsholdet. 
Maja Alm er blevet udtaget til 
Verdensklasseløber! 
Camilla Bevensee har været udtaget permanent til 
U-16 landsholdet i 2010. Desuden til Ungdoms-
EM, som foregik i Soria - Spanien. 
Camilla har været udtaget af "DOF-venner" til de 
nationale mesterskaber i Schweiz, hvor Camilla 
klarede sig rigtig flot. 
Camilla er blevet udtaget til 
ungdomslandsholdet! 
Marie Baden har været udtaget en enkelt gang til 
U-16 landsholdet. 
Følgende ungdomsløbere fra HTF blev udtaget til 
KUM i Tisvilde. 
Camilla Bevensee, Marie B. Bertelsen, Anne B. 
Bertelsen, Marie Honore`jensen, Lasse Alm og 
Nicklas Finderup Jessen. 

 
Stort TILLYKKE til jer alle! 

 
Resultater 
(Vindere, samt medaljetagere nævnes). 
 
Resultaterne i 2010: 
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 VM i Biathlon i Danmark fra den 17-19 september: Vi har også nogle 

medlemmer, som dyrker denne specielle sport, så det vil være passende, at de gode 
resultater også bliver nævnt i min beretning. 
Niels Erik Kofoed blev nr. 2 i H-60 klassisk og nr. 3 i H-55 Sprint. 
Bendt Bossen blev nr. 2 i H-45 klassisk og nr. 3 i H-45 Sprint. 
Vibse Møller blev nr. 3 i D-40 klassisk og nr. 3 i D-40 Sprint. 
Alfred Møller og Bendt Bossen vandt stafetten i klassen H-40. 
DM-nat i Grenå Plantage skov den 10. april. Her vandt Maja Alm GULD i D-21-34 

år.   
DM-sprint på Voldene i Nyborg den 24. april. Her vandt Maja Alm også GULD i 
klassen D-21-34 år og Camilla Bevensee BRONZE i D-15-16 år. 
DM-ULTRA-lang den 25. april i Glamsbjerg. Her vandt Maja Alm GULD i klassen D-

21-34 år, Camilla Bevensee SØLV i klassen D-13-16 år, Haagen E. Larsen SØLV i 
klassen over 80 år og Finn Jørgensen BRONZE i klasse H-60-64 år. 
DM-mellem på Sukkertoppen skov den 28. august. Her vandt Maja Alm SØLV i 

klassen D-21-34 år, Camilla Bevensee SØLV i klassen D-15-16 år og Mona Lene 
Rasmussen SØLV i klassen D-50-54 år. 
Midgårdsormen i Fløjstrup den 29. august: Her deltog vi med 2 hold i THOR-
Klassen - 9 ture, samt et Tjalfe-hold og vi klarede os pænt i det skrappe selskab. 
DM-stafet i Ganløse Ore 11. september: Her blev H-60-holdet bedst med 8 sekunder 
fra BRONZE, som kunne have været en medalje, hvis ikke en anden løber havde 
taget vores 2-tur-kort. Holdet bestod af Jønne - Flemming og Finn Jørgensen. 
Dm-indviduelt i Grib skov den 12. september: Her vandt Haagen E. Larsen SØLV i 
klassen H-80 og Finn Jørgensen vandt BRONZE i klassen H-60-64 år. 
Maja deltog ikke i DM p.g.a. "ryste-sammen-tur" på universitetet! 
Vejlestafet den 18. juni i Vejle Nørreskov: For første gang i klubbens historie vandt 

HTF Vejlestafetten og dermed pokalen, som der har været løbet om siden 1976. 
Holdet bestod af Arne Bertelsen, Lasse Skare Therkildsen, Daniel Honore´Jensen og 
Maja Alm. 
Ranglistevinder: Maja Alm blev naturligvis også en suveræn ranglistevinder hos 
seniorerne! 
 
 Maja Alm vandt BRONZE ved EM i SPRINT i Bulgarien og dette er 

naturligvis den flotteste medalje der nogensinde er hjemført til vores klub HTF! Maja fik 
en 6. plads ved EM-stafet sammen med Zenia og Signe. Maja fik en 7. plads i 
SPRINT ved VM i Trondheim. 

Maja fik en historisk 5. plads ved VM i stafet sammen med Ida og Signe. 
 
Maja har haft en utrolig flot sæson, hvor det er blevet til mange fornemme 
resultater! 
 
 Maja nr. 3 på verdensranglisten: Ved world-cup-løbene var Maja helt i 
særklasse, som i sidste ende resulterede i, at Maja endte som nr. 3 på 
verdensranglisten efter Helene Jansson fra Sverige og Simone Niggli fra Schweiz. 
Ved verdens største stafet VENLA i Finland var Maja Alm med på sit svenske hold 
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fra Ulricehamn, som blev nr. 2, i øvrigt sammen med juniorverdensmesteren Ida 
Bobach fra Silkeborg. Der var over 1000 hold i denne kvinde-stafet. Samme placering. 
fik holdet ved den store svenske stafet "TIO-MILA"! 
 
 Camilla fik BRONZE i stafet ved ungdoms-EM ved byen Soria i 
Spanien. Camilla blev nr. 7 i SPRINT ved ungdoms-EM. 
Camilla vandt sin klasse ved kredsungdomsmatchen. 
 
Camilla har ligesom Maja haft en super flot sæson, hvor Camilla er inde i en god 
udvikling! 
 
Stort TILLYKKE til jer ALLE 

 
Kredsungdomspokaler: 
Nicklas Finderup Jessen vandt kredsungdomspokalen! 
 
Divisionsturneringen: 
Resultatet af 1. division Sydkredsen: 
1. OK-GORM         10  646-521    point 
2. Odense                       8        603-532    point 
3. OK-HTF       6  583-554    point 
4. Faaborg OK      0           436-661    point 
Ved op- og nedrykningsmatcherne blev resultatet, at vi vandt alle 3 kampe,som 
resulterede i, at vi i denne sæson skal møde - GORM - SNAB og Odense. HTFerne 
bakkede gevaldigt op matcherne, som I skal have TAK for. 
 
Jysk- fynske mesterskaber stafet 21. august i Fussingø. 
SØLV til H-60-64 år – holdet ved Kofoed - Flemming og Finn Jørgensen. 
Sølv ved Erland Skøt og Keld B. Nielsen. 
Jysk- fynske mesterskaber indviduelt den 22. august i Ålum. 
GULD til Haagen E. Larsen i klassen over 80 år. 
BRONZE til Nicklas Finderup Jessen i klassen H-13-14 år. 
KM-Lang i Gødding skov den 26. september. 

GULD til Nicklas Finderup Jessen i klassen H-13-14 år 
BRONZE til lillebror Mathias Finderup Jessen i drenge indtil 10 år. 
SM-indviduelt i Jørgensgård den 5. juni. 

D-13-16 år Marie Baden 
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D-21-34 år Maja B. Nielsen  
H indtil 10 år Jakob Friisgård Pedersen 
H-11-12 år Martin Møller 
H-13-16 år Mikkel Jespersen 
H-17-20 år Daniel Honore´Jensen 
H-35-44 år Arne Bertelsen 
H-55-64 år Finn Jørgensen 
H -over 75 år Ove Kaj Frederiksen 
SM-stafet i Als Nørreskov den 16. maj 
SØLV til Kaj Ove Rasmussen, Mikkel Jespersen og Arne Bertelsen  
BRONZE til Diana Finderup, Mathias Finderup og Nicklas Finderup. 
SM-Natløb i REVSØ den 26. marts 

H-13-16 år Nicklas Finderup Jessen 
H-21-34 år Lasse Skare Therkildsen 
H-35-44 år Arne Bertelsen 
H-55-64 år Flemming D. Andersen 
H-over 65 år Per F. Henriksen 
Samtidig var dette på vanlig vis KM i natløb og udover de nævnte blev Lise Nielsen 
klubmester! 
HTF-klubmestre i dagløb over 3 afdelinger i Åbenrå Nord - Jørgensgård skov og 
Søgård skov blev følgende, hvor de 2 bedste af 3 løb tæller: 
D-indtil 10 år Randi Møller 
D-13-16 år Marie Baden 
D-17-20 år Marie Honore´Jensen 
D-21-34 år Maja B. Nielsen 
D-35-44 år Diana Finderup Jessen 
D-45-54 år Guri Alm 
D-55-64 år Inger Marie Haahr 
D-over 65 år Betty Hansen 
 
H-indtil 10 år Mathias Finderup Jessen. 
H-11-12 år Martin Møller 
H-13-16 år Nicklas Finderup Jessen 
H-17-20 år Daniel Honore´Jensen 
H-21-34 år Lasse Skare 
Therkildsen 
H-35-44 år Bo Nielsen 
H-45-54 år Peter Berg 
H-55-64 år Finn Jørgensen 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H-over 75 år Ove Kaj Frederiksen 
 
TILLYKKE TIL JER ALLE! 
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 Grænsedyst: Foregik i 2010 i Åbenrå Nord, hvor vi på vanlig vis havde 

mange deltagere med, og hvor vi fik også hele 8 klassevindere, samt ligeså mange 
blev nr. 2. HTF vandt denne dyst for 19. gang i træk og har vundet denne dyst 29. 
gange i alt. Desværre har arrangøren ÅIG valgt, at udlevere pokalen til ejendom i HTF, 
så må vi vurdere om der i de kommende år vil være den samme gejst til at deltage i 
denne, hvor der i 2011 skal løbes i Hjem skov. 
 Klubmatch: Den årlige dyst imod de øvrige sønderjyske klubber foregik i 
år i Gråsten skov og vi var lidt i undertal med hensyn til deltagerantallet, så vi måtte 
lide den tort, at tabe med sølle 3 point - 177-174 - hvor deltagerne ikke var helt 
tilfredse med resultat formidlingen, men dejligt at se, at de nye HTFere, der var med, 
klarede sig så godt i konkurrencen. 
 
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 Alm´s 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: 
 

Generalforsamling: Vi har afholdt Generalforsamling på ”Degnetoften” i 
Sdr, Farup Bjergplantage, hvor der var en god debat om vores fremtid. 
Generalforsamling blev afviklet som en klub tur med løb, frokost, debat, 
aftenspisning, samt overnatning og morgenmad på ”degnetoften”.  
 
Haderslev i Bevægelse: Vi har samarbejdet med Haderslev kommune 
omkring "Haderslev i Bevægelse" og afviklet 2 arrangementer i 
Vesterskoven, som har resulteret i flere nye medlemmer. Vi er lige blevet 
spurgt af projektlederen om vi vil gentage dette her i 2011, hvilket vi har 
sagt JA til, og dette bliver den 30. april. 
 
Vikingedyst: Vi har afviklet den 34. Vikingedyst, hvor kortdistancen 
"genopstod" 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 PAMHULE og Flyvestation Skrydstrup. Desværre havde 
vores gamle medlem Walther Rahbek bestemt, at publikumsløbene til 
junior-WM i Ålborg skulle starte samtidig med sidste etape af 
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Vikingedysten i Stursbøl, som resulterede i, at der kom ca. 100 færre 
løbere til dysten, end forrige år! 

 
Find vej i Pamhule/Dyrehaven: Den 27. oktober indviede vi nævnte 
projekt med vores Borgmester Jens Christian Gjesing og skovrider Inge 
Gillesberg og ca. 50 glade og meget aktive skole børn fra Hoptrup-
Marstrup skoler og jeg må sige, at dette har vist sig, at være en succes, 
hvor vi ofte skal fylde kortkasserne op og jeg kan mærke en stigende 
interesse for vores sport - så det er med til at gøre os SYNLIG! TAK for 
samarbejdet med Sønderjyllands skovdistrikt. 
 
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! Der blev sagt, at 
de var tilfredse med den måde vi drev vores klub, samt den måde vi er 
med til, at promovere FRØS på! 
 
Klubhus: Ved sidste års Generalforsamling blev det besluttet, at nedsætte 
et udvalg, som skulle arbejde for, at vi fik et fast tilholdssted, således vi 
kunne sammenligne os med vore naboklubber. Udvalget består af Mandus 
Andresen (formand) Per Henriksen (sekretær), samt Jette Honore´Jensen 
og Diana Finderup Jessen. De vil på generalforsamlingen komme med 
status på dette vigtige arbejde! 
 
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 stor TAK til dem, som laver 
dette og ikke mindst dem der leverer stof til bladet, samt til Niels Erik 
Kofoed der står for adressedata-basen. 

 
Træningsløb: Det har en gang imellem knebet med, at folk har meldt sig til 

at lave træningsløb. Os der deltager meget har også pligt til, at tilbyde sin 
assistance til, at tage del i dette vigtige arbejde for at vores TRU-formand 
kan få planlægningen til at nå sammen og for at ”Jens ikke løber sur i 
opgaven"! Vi skulle nødig derhen, hvor træningsløb bliver aflyst, som det af 
og til sker i de store klubber PAN og Horsens, fordi medlemmerne "trykker 
sig"!  
 
Mange frivillige timer: Der er virkelig ofret mange frivillige og ”brødløse” 
timer af mange HTFere, hvor mange tager et meget stort slæb og heldigvis 
er det de få, som siger nej til enkelt-opgaver. Men personer der vil tage et 
”fast job” f. eks. i korttegning er det længere imellem, som jeg håber, at der 
er flere HTFere der fremadrettet tager ansvar for, hvis ønsket er 

http://www.froes.dk/
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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! 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 og tager ansvar herfor! 

 
Sydkredsen: Jens Peder og jeg har lige været til klubledermøde i 
Fredericia her den 25 januar, hvor det blev drøftet, på hvilken måde vi 
skaffer forbundet kr. 530.000 til aflønning af den nye mediekonsulent, som 
bl. a. skal være med til, at synliggøre "Find vej i” projekterne. 
Repræsentantskabsmødet den 5. marts afgør, hvilket scenarie vi vælger til, 
at skaffe de nødvendige midler med afgifter og klubkontingenter. Behov for 
det ønskede beløb vil være der både for 2011 og 2012! Per Eg fra Kolding 
fremlagde vejledninger til, hvordan vi kunne præmiere de unge ved B-løb 
(divisionsmatcherne). Ligeledes vejledning omkring tilmeldingsfrister og 
ensartede startafgifter ved vore løb, som bliver lagt ind på Sydkredsens 
hjemmeside. 
 
Ungdomstræning: Vibse, Alfred, Jette og Jens Peder har fået sat struktur 

på ungdomsarbejdet, således vi nu har et regelmæssig tilbud til de unge, 
som også har resulteret i, at der er flere, som deltager i kredsens 
ungdomskurser, hvor vi havde 14 med til kursus-weekend i november og et 
lignende antal nu her den sidste weekend i januar, således vi er en af de 
klubber, som er bedst repræsenteret i Sydkredsens ungdomskurser! Maja 
Alm og Daniel Honore´Jensen har meldt sig, som ungdomsledere for U-2- 
gruppen i Sydkredsen, som er dem imellem 13-16 år TAK for dette Maja og 
Daniel! 

 
 Alt, i alt har det været et ”fantastisk år 2010 for HTF”, hvor det stort set 
har været fremgang over ”hele linien”, Den eneste aktivitet, hvor vi ikke har haft 
fremgang er vore træningsløb, men dette skyldes primært vejret, hvor vi har været 
igennem ekstrem vinter både først og sidst på året, hvor vi har været nødt til, at aflyse 
træningsløb.  
 
 Medlemstal: Sidste år skrev jeg her, at vores målsætning for 2010 skulle 
være 30 nye ansigter i HTF - vi har fået 31, så denne målsætning er jo flot indfriet! 
Især Maja Alm og Camilla Bevensee har promoveret HTF i de sønderjyske medier og i 
den store orienteringsverden med de mange flotte resultater, som vi skylder Maja og 
Camilla en stor TAK for! 
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 Hjemmesiden: 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! 
 
 Vi har aldrig haft så mange til start i åbne løb herhjemme i 2010, hvor vi 
har betalt kr. 104.300 i startafgifter og det topper nok iblandt klubber i Sydkredsen! 
 
 Vores såkaldte ”rejsemafia” har ligeledes deltaget i flere udenlandske løb i 
2010, som ikke er registreret i ”O-service”, og hertil kommer alle de sønderjyske 
mesterskabs løb, som heller ikke er registreret i "O-service"! 
 
 Jo, det er sandelig meget at glæde sig over, både som medlem og som 
ansvarlig for driften af vores klub ”OK-HTF, Haderslev”, men husk klubben er ikke 
bedre end det I ALLE er medvirkende til, at gøre den til! 
 
 Det kommende år 
 Vi er fortsat med i de nye sundhedsprojekter i Haderslev Kommune, hvor vi 
håber, at vi kan gøre en forskel i forhold til de traditionelle idrætter, hvor vi kan 
promovere, at vi er en familieidræt, hvor hele familien kan dyrke sport på samme tid, 
hvilket er lidt svært i andre idrætter! Flemming D. Andersen er klubbens repræsentant i 
projektet ”stierne i bevægelse” og Flemming har udarbejdet 9 turistkort, hvor 
grundlaget har været 9 stk. af vores kendte o-kort i kommunen, som snart bliver 
introduceret i pressen og på kommunens hjemmeside! 
 
Kredsens ungdomsudvalg har en vision om, at vinde KUM, hvilket vi må bakke op 
omkring og i 2010 lykkedes det, at blive nr. 2 for første gang i rigtig mange år, 
hvor nu Nordkredsen er blevet "prygelknabe"!! 
 
 Det 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 18. marts og SM-nat den 9. 
marts i Jels-skovene. Vikingedyst, hvor der igen bliver fredags løb denne gang i et 
jomfrueligt TAPS-ØRE den 1. juli og lørdag den 2. juli bliver det i PAMHULE og 
søndag den 3. juli i STENSBÆK-syd, DAMMEN RUNDT den 13. august. JYSK-
FYNSK-mesterskab i STENSBÆK-nord den 21. august. 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 2011 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 sekretær i kredsens ungdomsudvalg Jens Peder Jensen, men også de øvrige 
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ungdomsledere fra HTF,som hjælper i Sydkredsens ungdomsudvalg, som også er 
Jens Peder, Vibse, Alfred, Jette, Maja, Daniel og Flemming Jessen. 
Niels Physant og undertegnede er repræsenteret i ”Vadehavets statsskovdistrikt” 
brugerråd, 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”!  
Mødevirksomheden i Friluftsrådet er ret stor, men interessant, at arbejde med. Vejle 
kommune havde sat 144 ha. skov til salg, hvor jeg fik opgaven for Friluftsrådet, at 
skrive til Vejle kommune om vores ønske, at der skulle indføres i købekontrakten, at 
der måtte gælde de samme regler, som for offentlige skove, hvor der bl.a. er tilladt, at 
færdes uden for stierne! Der kom et brev fra Borgmester Arne Sigtenbjerggård lige før 
jul, at dette havde de lyttet til og at der vil blive tinglyst "offentlighedsregler" i 
salgsmaterialet således, at der også ved videresalg af skovene vil være denne 
tinglysning på arealet - dejligt når magthaverne lytter til os!  
 
 I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind på 
andre aktuelle ting fra år 2010, som ikke nødvendigvis bør trykkes og bredt ud! 
 
Slutbemærkninger 
 Jeg vil til slut i denne beretning sige en stor tak til mine bestyrelseskolleger 
for et godt, frugtbart og loyalt samarbejde i 2010, 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. En særlig TAK til dem, som har været banelæggere 
ved vores terminslisteløb, hvor følgende har været i aktion i 2010: N. E. Kofoed, Lars 
Thestrup, Lasse Skare Therkildsen, Keld B. Nielsen, Kaj Ove Rasmussen, Bendt 
Bossen og Daniel Honoré Jensen. 
 
 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 Niels Erik Kofoed for styring af databasen til klubbladet. 
TAK til Arne Bertelsen og Steffen Alm, som er vores folk i TC-projektet.  
TAK til vore trænere for ungdom, Vibse, Jette, Alfred og Jens Peder. 
TAK til Flemming D. Andersen for arbejdet med COVI-kurver Turistkort natcup 
Løbedragterne og pandelamperne. 
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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. 
TAK til Bendt Bossen for trykning af klubbladet m.v. 
TAK til Gunnar Friis for styring af "Dammen Rundt". 
TAK til Kaj Ove Rasmussen for kasserer opgaven ved vore arrangementer. 
TAK til materielmester Vagn Hansen. 
TAK til vores sponsormand Ove Brix Therkildsen. 
TAK til Jørgen Thingvad for vedligeholdelse af Scrap-bøgerne. 
TAK til vore sponsorer og vore øvrige samarbejdspartnere. 
 
TAK til de 3 Statsskovdistrikter vi opererer i, samt de mange private lodsejere, som 
giver os adgang til skovene. En særlig TAK til Vadehavets Skovdistrikt fordi I har lavet 
præparerede skiløjper, som vore medlemmer er glade for. 
TAK til pressen for den gode dækning af vore arrangementer og resultater. 
 
TAK til Haderslev Kommune. 

 
  

Kortudvalgsberetning 2010 

Af Jørn F. Andersen 
 
År 2010 har været et rigtig godt år på korttegningsområdet! 

 
 Heldigvis er vi blevet flere i HTF, som i år 2010 har taget del i dette vigtige 
arbejde, hvor vi har fået nytegnet 4 kort og opdateret et lignende antal! Rigtig dejligt 
med denne store aktivitet! 
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 Flemming D. Andersen og undertegnede har nytegnet Pamhule skov med 
de nye COVI-kurver, som blev indviet ved Vikingedystens 1. etape den 3 juli.Flemming 
D. Andersen har ligeledes lavet grundkortet til Sdr. Farup Plantage, som Hans Nielsen 
og Erland Skøt har tegnet og hvor Jens Peder også var ind over, da han var 
banekontrollant ved vores løb der den 5. september.  
Kaj Ove har fået tegnet et nyt kort over Stavnager plantage west for Stensbæk. Vi fik 
rigtig god støtte af Sydkredsens kortkonsulent Hans Jochumsen. 
Kaj Ove Rasmussen har opdateret kortet over lejrområdet på ”WING-Skrydstrup”, som 
vi indviede ved vores aftenløb fredag den 2. juli 2010 ved Vikingedysten. 
Vagn Hansen har nytegnet Vojens Fritidscenter med kortgrundlag fra kommunen. 
Jens Peder har opdateret Damparken. 
Flemming D. Andersen har tegnet 9 stk. turistkort til Haderslev kommune, hvor 
grundlaget har været de kendte o-kort i kommunen: Vojens Fritidscenter, Revsø, 
Vesterskoven, Tørning Mølle, Stursbøl, Stensbæk, Pamhule, Dyrehaven og Bevtoft. 
 
Planer og opgaver for år 2010: 
 Flemming D. Andersen har lavet grundkortet over Stensbæk ved hjælp af 
de nye COVI-kurver. Kaj Ove Rasmussen og undertegnede rekognoscerer dette, så 
det er færdig til Vikingedysten søndag den 3. juli og Jysk-Fynsk mesterskab den 21. 
august.  
Flemming D. Andersen har lavet helt ny grundkort over Vesterskoven, hvor vi får 40 % 
mere skov end det Vesterskov vi kender - med både i nord mod Errestedvej og i øst 
og west! 
Flemming D. Andersen har forberedt grundkortet over RØMØ Sønderland med COVI-
kurver, hvor jeg har truffet aftale med Erik Flarup fra Skive om at tegne dette. 
Erik Flarup er kortkonsulent i Nordkredsen og har tegnet mange vanskelige 
klitområder og havde forud for vores DM i 2008 påbegyndt nyrekognoscering af 
RØMØ Sønderland. 
Vagn Hansen er begyndt at se på Jernhyt-kortet. 
Hans Frederiksen er i gang med Bevtoft Plantage. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
www.nottelmann.dk 
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Kursus:  
 Vi har haft 3 personer med på kursus i Vejle, hvor det primært gik på 
anvendelse af COVI-kurver. De 3 var Vagn, Jens Peder og Flemming. 
 
 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 2010 fået kr. 5.000 i korttegningsstøtte til Revsø og Stursbøl, som 
egentlig var et "efterslæb" fra året forinden, hvor vi ikke modtog noget! 
Et beskedent bidrag i forhold til det man lige har fået at vide, at Århus kommune har 
bevilliget kr. 800.000 til PAN og Århus 1900 til "Find vej i -projekter" i Århus og 
Næstved Kommune kr. 75.000 for tilsvarende projekter der! 
 
 Skovkontakt:  

 Afslutningsvis vil jeg benytte min beretning til, at sige TAK til de berørte 
Statsskovdistrikter, som 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?? 
Har i sidste weekend 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 2010, 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”! 
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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 

 

TRU beretning 2010 

Af Jens Andersen 

 
 2010 vil nok om ikke for andet, så blive husket for det massive snevejr, 
som både indledte og afsluttede året. Jeg tror ikke, at det direkte havde indflydelse på 
vores løberes lyst til at komme i skoven, men nærmere indirekte, fordi lysten til at 
kæmpe sig de lange stræk i bil ud til skovene har virket afskrækkende på mange. I 
hvert fald er der tale om en mærkbar tilbagegang i antallet af løbere, men dette gælder 
ikke kun for vores egen klubs medlemmer, men også for besøgende fra vore 
naboklubber. Tallene er naturligvis også præget af, at de mange ungdomstræninger 
har ført deres helt egen statistik, samt at antallet af løb er mindre end de foregående 
år. 
 
 Det blev til i alt 27 gennemførte træningsløb med deltagelse af 931 løbere. 
735 gange var det én fra HTF, der startede, mens vi fik besøg af OK-SYD 43 gange, 
KOK og Hjemmeværnet hver 21 gange, FROS/SNAB 9 gange og Ribe OK 6 gange. 
Desuden var der 60 gæsteløbere på besøg, altså løbere uden klubmæssigt 
tilhørsforhold. I gennemsnit var der 35 løbere til start i de 27 løb, og 132 HTF’ere 
deltog i minimum ét træningsløb. 
 
 Træningsløbene blev afholdt i 13 forskellige områder. Revsø måtte lægge 
skovbund til flest ture, nemlig fire, medens Pamhule, Hønning og Vesterskoven blev 
benyttet tre gange. Ikke overraskende var det de samme fire skove, der blev bedst 
besøgt: I Revsø var der 156 løbere, mens Vesterskoven, Pamhule og Hønning blev 
besøgt af henholdsvis 134, 105 og 96 løbere. Vesterskoven dannede rammen om det 
bedst besøgte træningsløb den 26. maj, hvor 74 løbere var ude og finde poster. 
 
 Ungdomstræningen har været afholdt enten som helt selvstændige 
arrangementer eller som parallelløb med de ordinære træningsløb. Ungdomsudvalget 
har arrangeret i alt 21 gange træning og deltagerantallet har ligget stabilt på 15 til 18, 
nogle gange lidt lavere og nogle gange en del højere. Omkring 250 løbeture har de 
unge (med skygger) præsteret, hvilket er enormt godt gået! 
 
 Tilmelding til banelægningen er jo en opgave, der er lagt ud til alle 
medlemmer, og klubben er helt afhængig af, at nogen påtager sig denne opgave. 
Dette år bærer præg af, at flere har samarbejdet om banelægningen. Det er både 

mailto:mail@nbc-jels.dk
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forståeligt og en rigtig god måde til at få nogle nye banelæggere kørt i stilling. I 2010 
kunne Bendt Bossen bryste sig af, at have lagt flest træningsløb ud, nemlig tre et 
halvt, medens Kaj Ove Rasmussen klarede tre løb. I alt har hele 29 medlemmer ifølge 
opgørelsen været involveret i banelægning, hvilket giver mig en forhåbning om, at det 
også i 2011 bliver relativt let at få kabalen med banelægningen til at gå op på frivillig 
vis. 
 Som før nævnt var vejret jo ikke helt på vores side, medmindre man valgte 
at afmontere pigskoene og tage et par ski på i stedet for. To af de planlagte løb i 
februar blev således aflyst: Det første af hensyn til råvildtet, der kunne komme til 
skade, hvis de blev skræmt og i panik flygtede gennem den høje sne. I det andet 
tilfælde var tilkørslen til skoven lukket af sne. I efteråret blev et enkelt løb aflyst, da der 
foruden vores arrangement var givet tilladelse til hele to gange hundetræning, bl.a. 
med politihunde, hvilket jeg ikke synes harmonerer så godt med løb i skoven. Alt i alt 
synes jeg, vi skal glæde os over den gode adgang til de sønderjyske skove, vi normalt 
benytter til træning. Lad os håbe, det fortsætter fremover. 
 

Årsberetning fra Ungdomsudvalget 2010 

Af Jette, Vibse, Alfred og Jens Peder. 
 
 I år fik vi et frisk pust i form af både nye medlemmer og nyt trænerteam. I 
foråret 2010 anvendte vi de alm. træningsløbsskove og satte vores egne baner ud 
med Alfreds letsvægts-poster. Her kom Familien Juhl til med Mads og Jakob. Efter 
Dammen Rundt kom løberne Anders og Sune, så nu er vi ca. 10 løbere og 4 trænere, 
der mødes hver anden onsdag til vintertræning på Bregnbjerg Skolen. 
 Vinteren giver mulighed for at sidde ned i et klasseværelse og dyrke lidt 
teori, bl.a. har vi til kurveforståelse leget med modellervoks og formet punkthøje og 
slugter. Vi har også lånt nogle, ganske vist simple, GPS’ere på Pædagogisk Værksted 
i Haderslev, for at få lidt krydderi på træningen; kortet er Vojens Fritidscenter. 
  

. Det er også 
blevet til et Natløb i Bevtoft 
Plantage, hvor Eva og 
Michael velvilligt mødte op 
med både tidtagning og 
varm kakao. Alle tiders! 
 For også at se 
lyset og løbe noget rigtigt 
orienteringsløb var vi lørdag 
22. jan 2011 i Tange og løbe 
på ”knolde”- meget lærerigt 
og ungdomsløberne tog 
indtil flere ture i de små 
lyngklitter ved Tangehytten.   
 Vi forsøger, at Lørdagssamling ved ”Tangehytten” 22. januar 
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lave aldersrelateret træning som beskrevet i bogen ” Talentets udvikling” af Mads 
Ingvardsen.  Vibse har været på Træner I dec. 2010 og tager 2. del af kurset nu i 
februar 2011.  
 I oktober stod Alfred for heldagsprogrammet på Flyvestation Skrydstrup, 
men ellers har vi i grove træk fordelt opgaverne sådan imellem os, at Vibse er primus 
motor, som finder på og laver baner, Jens Peder forklarer teorien bag, Alfred sætter 
poster ud, mens jeg formidler til forældre og klubblad, samt tager imod tilmeldinger til 
Sydkredsens ungdomskurser. Vi er fælles om at skygge, de som har behov ,og fælles 
om at tage med på U1.  
 Når skovene åbner sig igen og lyset vender tilbage, vil vi som sidste forår 
lægge ungdomstræningen sammen med de alm. træningsløb. Her har Jens Andersen 
og Michael Christensen været gode samarbejdspartnere og vi glæder os til lignende 
godt samarbejde med ” de voksne” banelæggere. 
 

Beretning fra Kommunikationsudvalget 

Af Søren Kjær 
 
 Hjemmesiden er stadig en af landets bedste, og takket være muligheden 
for ”selvbetjening” er den altid opdateret. Tak til Jørgen Hvenekær og Tania Prokorova 
for deres store indsats. 
  
 Klubbladet har fortsat et oplag på omkring 180, og heraf sendes de 150 ud 
til faste modtagere (medlemmer, sponsorer, enkelte skoler, skovens folk, kommunale 
kontakter og andre interessenter). Linje og layout er der ikke blevet lavet om på, men 
vi håber bladet er 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! 
 
 Også en stor tak til bladets mange annoncører. I støtter klubben gennem 
jeres bidrag, men vi håber at I synes jeres annonce kommer frem på en måde som I 
også får noget igen for. 
 
 Bladet redigeres af makkerparret Per F. Henriksen og Søren Kjær. Per F. 
Henriksen har været drivende kraft i dette nummer og i julenummeret – tak for den 
gode indsats, Per! 
 
 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! 
 
 I 2011 skal vi alle sammen i gang med forberedelserne til det store jubelår 
2012 hvor klubben kan fejre 50-årsjubilæum. For kommunikationsudvalget betyder 
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det, at der skal udgives et flot jubilæumsskrift, og alle sejl vil blive sat til for at gøre det 
til en markering af klubbens historie og nuværende stilling som den dominerende klub 
i Sydjylland. For ti år siden bad vi alle medlemmer om det samme, men rod alligevel 
jeres gemmer igennem og se om der ikke er sjove billeder fra såvel den nære som 
den fjerne fortid som godt kan tåle at blive luftet igen. 
  
 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! 
 

Beretning for BRIKKEN 

Af Eva og Michael Christensen 
 

 Året 2010 blev et meget roligt år for så vidt angår Brikkens økonomi. På 
bankkontoen er der ikke de store ændringer, og saldoen pr. ultimo 2010 er kr. 22.119 
 Ud over hvad der sker til træningsløb, er den største begivenhed i 2010, at 
der er indkøbt et stk. generator. Således har HTF nu to generatorer til rådighed i eget 
regi. 
 
  
Saldo på bankkontoen svarer stort set til, hvad det vil koste at udskifte Brikkens EMIT-
materiel, og da materiellet har en alder, hvor en udskiftning kan være umiddelbart 
forestående, er det jo meget passende. 
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 Eva takker for jeres støtte i Kiosken, som er et uvurderligt grundlag for, at 
vi også fremover vil have EMIT-materiel til rådighed ved vore træningsløb. 
 
Nuværende beholdning af EMIT-materiel: 
 40 stk. postenheder (post nr. 101-140) 
 1 stk. jokerpost (programmerbart kontrolnummer) 
 2 stk. startenheder (post nr. 0) 
 1 stk. måleenhed (post nr. 100) 
 2 stk. aflæserenheder (post nr. 250) 
 10 stk. løberbrikker (Version 2) 
 
Bilag og kontoudskrift vil være fremlagt på HTF's generalforsamling. 
 

  

Portrætter af ungdomsløbere 

Af Vipse og Jette. 

 
Her følger et kærligt portræt af én af vore ungdomsløbere. Flere følger i de næste 
numre af bladet: 
 
Tobias Light:  
  
Største O-løbs oplevelse: Dengang jeg kom på skammelen til Påske 2009. 
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Mit værste O-løb: Det ved jeg ikke lige, har jeg 
haft sådan et? 
  
Det sjoveste ved O-løb: Det er helt klart U1 
kurserne. 
  
Udover O-løb gør jeg: Jeg er spejder, spiller 
computer og Nintendo (det gør jeg forresten 
også meget til O-løb). 
 
Spiller: Trommer i Haderslev Garden. 
  
Er ofte set: I skoven med støvler på. Nintendo i 
hånden. 
  
Det holder jeg meget af: Jeg elsker, at min mor 
altid har pakket en ekstra pose chips til mig, 
når der er U1-kursus. Hun kommer også med 
min Nintendo, hvis jeg savner den. 
  
Mit næste mål er: at løbe fra Bendt til ... øh, det 
har jeg glemt. 
  
Det værste ved O-løb er: at vi selv skal vaske 
op efter maden på U1 -kursus. 
 

Ungdomstræning i Tange lørdag den 22. januar 2011      

Af Martin Møller. 

 Vi mødtes ved Tange hytten kl. 10, hvor vi skulle have ungdomstræning. 
Emnet var kurver (klitter) og det havde vi også arbejdet med til sidste onsdags 
træning, så nu skulle vi ud og prøve dette. Dagen startede med, at vi varmede op ved 
legepladsen, hvor vi løb rundt og lavede nogle sjove opvarmningslege.  

 Da vi var godt varme, var der instruktion med Jens Peder om banen i dag 
og det handlede om at ikke løbe for langt, da kortets målestoksforhold var 1:5000. Vi 
skulle også prøve at læse kurvebilledet ude i klitterne. Vi blev sendt ud at løbe i 
klitterne hvor mange af os kom til at løbe i den forkerte retning, da vi glemte at bruge 
vores kompas og vi holdt ikke øje med klitternes former. Køerne ude klitterne var stille 
og rolige.  
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 Da vi var tilbage fra skoven spise vi madpakke og fik varm kakao. Efter 
madpakkerne legede vi igen på legepladsen hvor vi legede stafetlege, dåse, stå tik 
m.m. Og Anders kunne ikke huske hvad sidste mand i dåse hed, så Peter gik stille og 
roligt hen for at befri os alle! 

 Derefter løb vi et træningsløb, hvor i startede med at løbe inde i skoven og 
derefter en tur i klitterne, så vi kunne bruge det vi havde lært om formiddagen. Køerne 
var nu blevet noget mere urolige, da der nu kom mange løberne og alle fra forskellige 
retninger. Efter træningsløbet legede vi og spillede i hytten og nogle tog en ekstra tur. 

 Søren Bertelsen har lavet banerne til det almindelige træningsløb, hvor vi 
brugte posterne, så de passede til vores træning. Tak til Søren for postudsætning. 

 Det var også rigtigt rart at løbe med Emit brikker, det plejer vi ikke. Tak til 
Michael for at han ville komme før, så vi kunne få udlæst vores brikker. 

 Det var en sjov træning. Det var dejligt, at klitterne ikke var så store og at 
de alle var inde i indhegningen, så vi ikke kunne blive væk. Nu føler vi os godt 
forberedte til ungdomskurset, hvor vi skal til Oksbøl og løbe i ”store” klitter. 

 

Velfortjent hædersbevisning 

 
 Ved Sydkredsens klubledermøde 25. januar blev vores dygtige Formand 
Jørn F. Andersen, kaldet Jønne, tildelt Sydkredsens Æresplatte, som er en 
vandrepoka, der uddeles en gang om året. 
 Jønne fik den for sin mangeårige indsats for orienteringssporten, hvor han 
også er med i brugerrådet for skovdistriket Sydjylland. Også i dette forum taler han 
orienteringens interesser på fremragende vis. 
 Det er iøvrigt anden gang at pokalen tildeles familien Andersen, idet 
Ingelise fik den tildelt i 1995. 
 Vi ønsker hjerteligt tillykke. 
  

 

 
 
  
 
 
 
  

 

 Denne gang kan vi sige VELKOMMEN til  
følgende nye medlem: 
  
 Peter Rykær, Odinsvej 14, 6100 Haderslev 
 
HTF håber, at du må trives med vores dejlige sport i NATUREN – 
VELKOMMEN. 
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Juniorsamling i Åhus 
Af Sune Monrad. 
 
 Fredag d. 31./1 om eftermiddagen mødtes 5 juniorløbere fra HTF med et 
par og 20 andre junior løbere fra Jylland i Fredericia. Turen denne gang skulle gå til 
Åhus i Sverige, hvor den stod på en hel weekends intens o-løbstræning og hygge. Vi 
skulle dog først mødes med de resterende løbere fra resten af landet, med opsamling i 
Odense, Roskilde og Tårnby.  
 Efter en lang men dog hyggelig tur ankom vi til Åhus omkring kl 22. Her 
stod den på fordeling af værelser og herefter på natløb for de friske. Natløbet var på 
godt 4 km i den lettere kuperede åbne skov, som omgiver hytten ”Strandvillaen”. Efter 
sådan en omgang ovenpå en bustur, var det rart at komme ind til hjemmebagt kage, 
mums.  

  
 Lørdag morgen var der morgenmad klokken 8 og så var det ellers bare at 
hoppe i løbetøjet, for klokken 10 var der afgang til en nærtliggende skov, hvor 
terrænet var en del mere kuperet, end det vi havde prøvet fredag aften. Momentet her 
var forenkling, hvilket var en klar nødvendighed, da der på kortet var mange 
højdekurver placeret meget tæt på hinanden. Der var 3 forskellige baner at vælge i 
mellem i varierende længder. Er man ny eller føler sig usikker, er der mulighed for at 

Strandvillaen i Åhus 
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få skygge på under juniorsamlingerne, så 
selvom banerne var kategoriseret ”svær”, så 
var der udfordringer for alle.  
 Frokosten bestod, traditionen tro, af 
rugbrød, hvorefter vi igen tog af sted på løb, 
denne gang i en anden del af skoven. 
Momentet var fortsat forenkling og igen med 3 
forskellige banelængder.  
 Godt trætte i både krop og hoved 
vendte vi tilbage til villaen, hvorefter 
aftensmadsholdet gik i gang med aftensmaden, 
klassikeren spaghetti med kødsovs, en opgave 
som blev tæt fuldt af knap 40 sultne løbere. 
Uden mad og drikke duer helten, som bekendt, 
ikke, derfor blev der indtaget ikke mindre end 
10 kg pasta! 
 Aftenen bød på hygge i stor stil, 
både med kortspil, hygge på værelserne og 
enkelte dueller i computerspillet Catching 
Features, som er et 3d orienteringsspil. På 
programmet stod også gæt og grimasser, som 
efterhånden er ved at udvikle sig til en klassiker 

ved juniorsamlinger. En disciplin, som især var til stor morskab blandt lederne.  
 Inden næserne blev vendt mod dyneland, skulle der fortæres nogle 
kanelsnegle og vi fik også drøftet, hvor vi helst ønskede, at juniorsommerlejren i år 
skal gå til. Indtil videre ser det ud til, at sommerlejren komme til at gå til Frankrig. 
 Søndag morgen klokken kvart i 7 var der morgenmad, for vi skulle 
selvfølgelig ikke snydes for et lille løb inden turen gik hjemad. Denne gang var 
landskabet noget mere åbent og med en del klitter, som vi kender det fra visse steder i 
Danmark. For dem som stadig havde masser af energi, var der mulighed for en rute 
på 13,6km, men ellers var der en på ca. 10 km, en på godt 7 og en på knap 4 km. 
 Efter frokost og oprydning gik turen igen mod Danmark, med ømme kroppe 
og højt humør, efter endnu en succesfuld juniorsamling, som har været både hyggelig 
og lærerig, og hvor Danmark spillede sig til en flot sølvmedalje ved VM i håndbold, en 
begivenhed som blev fuldt tæt på vejen hjem i bussen. 

 

Terminslisten 

 

Lør 1202 Tr 1330 Søgård Skov, P-plads midt i skoven AAIG 

Lør 1202 Tr 1330 Stensbæk Syd, P-plads midt i skoven HTF 

Lør 1902 Tr 1330 Als Nørreskov, ved Meldvedhus  SOK 

Lør 1902 Tr 1330 Tormaj, P-plads syd for skoven  HTF 

Fre 2502 Natløb 1900 Natcup syd i Gødding   Syd 

Lør 2602  1400 HTF Generalforsamling på Tørning Mølle HTF 

Vi siger tillykke til: 
 
Mark Grarup fylder 20 

Christian Ravn fylder 30 

Kim Kristensen fylder 30 

Dorthe Nielsen fylder 40 

Klaus Staugaard fylder 50 

Ingerlise F. Andersen fylder 60 

Bent Petersen fylder 70. 

Hjerteligt tillykke til Jer alle! 
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Lør 2602 Tr 1330 Jørgensgård, P-plads ved vej gennem skoven AAIG 

Søn 2702 Lang 1000 Vinter langdistance. Stilde/ Hovborg Syd 

   

Fre 0403 Natløb 1900 Kolding motorsportscenter   Syd 

Fre 0403 C-Natcup Syd 1830 Kolding Motorcrossbane, T-2402  Kolding OK 

Lør 0503 Tr 1330 Gråsten Skov, P ved Margrethesøen SOK 

Lør 0503 Tr 1330 Bevtoft Plantage, P midt i skoven  HTF 

Ons 0903 SM-nat + Tr 1830 Jels, P-plads Jels Voldsted, T-0103 for SM-nat HTF 

Lør 1203 Tr 1330 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant AAIG 

Lør 1203 C-NJ2-lang 1200 Svinkløv, T-2202   Aalborg 

Søn 1303 C-NJ2-mellem 0830 Kollerup, T-2202   Aalborg 

Fre 1803 C-Natcup Syd 1830 Stursbøl Plantage, T-1003   HTF 

Lør 1903 Tr 1330 Stursbøl Plantage, P-plads Troldeskoven HTF 

Søn 2003 B-løb 3. div. 1000 Tybrind Nord, T-0803   Melfar 

Lør 2603 Tr 1330 Oleskobbel, skærm på vej Fynshav-Mommark SOK 

Lør 2603 Tr 1330 Tørning Mølle, P-plads ved møllen HTF 

 

Lør 0204 Tr 1330 Frøslev Nord, P-plads nord for lejren AAIG 

Søn 0304 B-løb 1. div. 1000 Slæbæk, T-2203   Svendborg 

Ons 0604 Tr-natløb 1830 Lindet Skov, skærm på Arnum-Arrildvej HTF 

Lør 0904 Tr 1330 Als Nørreskov, P-plads ved Nygård Strand SOK 

Lør 0904 A-DM-sprint  Silkeborg By, T-1903   Silkeborg 

Søn 1004 A-DM-ult.lang 1000 Bidstrup Gods Skovene, T-2203  Århus1900 

Ons 1304 Tr 1830 Bommerlund Plantage, P-plads vej mod Vejbæk AAIG 

Ons 1304 Tr 1830 Vesterskoven, P-plads ved skydebanen HTF 

Lør 1604 A-DM-nat 2130 Gurre Vang og Krogenberg Hegn, T-2903 Helsingør 

Tor 2104 Påskeløb 1100 Hald Ege, T-3103   Viborg 

Fre 2204 Påskeløb 1000 Dollerup,  T-3103   Viborg 

Lør 2304 Påskeløb 0900 Ulbjerg,    T-3103   Viborg 

Ons 2704 Tr 1830 Als Nørreskov, skærm ved Østerholm SOK 

Ons 2704 Tr 1830 Lindet Skov, skærm på Arnum-Arrildvej HTF 

 

Søn 0105 B-løb 2. div. 1000 Blåbjerg Øst, T-1904   OK West 

Ons 0405 Tr 1830 Søgård Skov, P-plads ved Mødestedbro AAIG 

Ons 0405 Tr 1830 Pamhule Skov, P-plads Christiansdal HTF 

Søn 0805 C-Vejle-stafet 1000 Skov? T-2504   OK Snab 

Ons 1105 Tr + Introløb 1830 Aabenraa Nord, skærm i Rise Skov på vej nr. 24 AAIG 

Ons 1105 Tr 1830 Blommeskobbel, skærm Fynshav-Mommarkvej SOK 

Lør 1405 KUM-lang  Frederikshåb, udtagne U-løbere  Ok Snab 

Søn 1505 KUM-stafet  Frederikshåb, udtagne U-løbere  OK Gorm 

Ons 1805 Tr + Introløb 1830 Aabenraa Nord, skærm i Rise Skov på vej nr. 24 AAIG 

Ons 1805 Tr 1830 Stensbæk Nord, P-plads Mølbyvej HTF 

Fre 2005 Fynsk Sprint 1400 Gamle bydele i Svendborg, T-0905 Svendborg 

Lør 2105 Fynsk Sprint 1400 Gamle bydele i Faaborg, T-0905  Faaborg 

Søn 2205 Fynsk Sprint 1000 Holluf Pile i Odense, T-0905  Odense 

Ons 2505 Tr + Introløb 1830 Aabenraa Nord, skærm i Rise Skov på vej nr. 24 AAIG 

Ons 2505 Tr 1830 Kathrinelund, P-plads midt i skoven SOK 

Ons 2505 Tr 1830 Revsø Skov, indkørsel Holbækgård HTF 

 



 34 

Tor 0206 C-Grænsedyst 1000 Hjelm Skov, T-2105   AAIG 

Søn 0506 B-Gudenådyst  Silkeborg Vesterskov, T-1805  Silkeborg 

Ons 0806 Tr 1830 Aab. Nørreskov, P-plads Høje Kolstrup Skole AAIG 

Ons 0806 Tr 1830 Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted HTF 

Ons 1506 SM-individuelt 1830 Roden Skov, T-0506   SOK 

Søn 1906 Wild West  Husby Klitplantage, T-0706  SKK 

Ons 2206 SM-stafet 1830 Aab. Sønderskov, Farverhus, T-1206 AAIG 

Tor 2306 Skt. Hans-løb 1830 Als Nørreskov, mødested Nygård  SOK 

Lør 2506 C-VJ-2 dages 

Søn 2606 C-VJ-2 dages 

Man 2706 Møde 1900 Terminslistemøde hos Edit og Mogens AAIG 

Ons 2906 Tr 1830 Gråsten Skov, P-plads Ravnsbjergvej SOK 

 

Fre 0107 C-Vikingedyst  Tapsøre Skov, T-1906   HTF 

Lør 0207 C-Vikingedyst  Pamhule Skov, T-1906   HTF 

Søn 0307 C-Vikingedyst  Stensbæk, T-1906   HTF 

Ons 0607 Tr 1830 Frøslev Syd, P-plads Pluskærvej  AAIG 

Ons 0607 Tr 1830 Hønning Plantage, skærm Toftlund-Rømøvej HTF 

Fre 0807 C-løb  Kirkemilen, fortræning, T-2106  Skagen 

Lør 0907 C-Skawdyst  Højengran, T-2106   og 

Søn 1007 C-Skawdyst  Højengran, T-2106   Skive 

Ons 1307 Tr 1830 Rønshoved, P-plads midt i skoven SOK 

Ons 1307 Tr 1830 Bevtoft Plantage, P midt i skoven  HTF 

Ons 2007 Tr 1830 Jørgensgård Skov, P ved Åbæk Strand AAIG 

Ons 2707 Tr 1830 Lambjerg Skov, spejderhytten  SOK 

Ons 2707 Tr 1830 Vojens Fritidscenter, skærm på Billundvej HTF 

 

Ons 0308 Tr 1830 Hjelm Skov, Aabenraa Stadion  AAIG 

Ons 1008 Tr 1830 Als Nørreskov, P ved Fladbæk Strand SOK 

Ons 1008 Tr 1830 Tormaj Skov, P-plads ved stranden HTF 

Søn 1408 B-løb 3. div. 1000 Glamsbjerg Hegn, T-0208   Odense 

Ons 1708 Tr 1830 Aab. Sønderskov, P-plads Sdr. Hesselvej AAIG 

Lør 2008 A-JFM-stafet  Fovslet Skov, T-3007   Kolding 

Søn 2108 A-JFM-lang 1000 Stensbæk Plantage, T-3107   HTF 

Ons 2408 Tr 1830 Roden Skov, P-plads Felstedvej  SOK 

Ons 2408 Tr 1830 Stensbæk Syd, P-plads midt i skoven HTF 

Lør 2708 A-DM-mellem  Grønholt Hegn, T-0608   Allerød 

Søn 2808 C-Midgårdsorm  Broby Vesterskov, T-0708   OK Sorø 

Ons 3108 Tr 1830 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant AAIG 

 

Søn 0409 B-løb 1. div. 1000 Trelde Skov, T-2308   FROS 

Ons 0709 Tr 1830 Gråsten Skov, P på Ringriderpladsen SOK 

Ons 0709 Tr 1830 Vesterskoven, P-plads Thomashus HTF 

Lør 1009 A-DM-stafet  Vrøgum Øst, T-2008   OK West 

Søn 1109 A-DM-lang  Gyttegård, T-2108   OK Gorm 

Søn 1809 B-løb 2. div. 1000 Kelstrup Plantage, T-0609   SOK 
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 Er du i tvivl om startstedet, så kan du gå ind på www.okhtf.dk og se 
startstederne under fanen "Træningsløb, Skove". Her kan du se et kort med de skove i 
det sønderjyske, hvor vi løber, og klikker du på en af “skærmene”, kommer der et 
detaljeret kort, med et eller flere startsteder. På samme måde er der under 
fanen "Træningsløb, Program" i kolonnen "Skov, mødested" link til kort med 
startstederne for både HTF’s og OK SYD’S træningsløb.  Du er også velkommen til at 
kontakte TRU-formanden Jens Andersen på telefon 74540716 / 23952334 for 
yderligere oplysning eller Jon Mathiesen, OK SYD på telefon 74694576. 

Kortpris: Gratis for HTF’s medlemmer. For ikke medlemmer er prisen 10 kr. for alle 
kort.   

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 kroner, men man må gerne bruge sin egen.  
Man kan leje et kompas for 5 kr. Hvis man vil købe et kompas, koster det 130 kr. 
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To smilende unge HTF’ere.  

Den hjemvendte søn Daniel ses her sammen med 

lillesøster Marie. 

 

 
 

Tre dejlige HTF-piger med søvmedaljer 


