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HTF´s lovende ungdom fotograferet ved 
Vejlestafetten, hvor Mikkel, Martin, Mathias 
og Nicklas vandt Light-klassen. Efter en tid 
med de mange gode piger er der nu også 

knægte med krummer i!  



 

 2 

 

Redaktion 

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

 
Næste deadline 
21-09-11 (udkommer ca.07-10-11)  
 
Oplag : ca. 180  stk. 
 

HTF’ S BESTYRELSE : 

POST NAVN / ADR. TELEFON E-MAIL 

Formand 
og kort 

Jørn F. Andersen 
Tågerupvej 42, 6560  
Sommersted 

7450 4263 
2284 8663 

jfa@adr.dk 
 

Næstformand Guri Alm 
Hamisgårdvej 11, Hammelev, 
6500 Vojens 

20327413 gurialm1@gmail.com 
 

Kasserer Ingelise Baden, Lyngtoft 6,  
6760 Ribe 

7544 5222 ingelise.baden@mail.tele.dk 
 

Sekretær Inger Marie Haahr, Færgevej 65 
E, Årøsund, 6100 Haderslev 

30277561 malte107@hotmail.com 
 

UDVALG:  

Ungdomsformand Jette Honoré Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup,  
6100 Haderslev 

7457 5094 jettehonore@bbsyd.dk 

Træningsformand Jens Jørgen Andersen 
Dyssebakken 8, 6500 Vojens 

7454 0716 
 

jband@webspeed.dk 
 

Træner Jens Peder Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup,  
6100 Haderslev 

7457 5094 jenspederjensen@bbsyd.dk 
 

Kommunikation 
 

Søren Kjær 
Rosenvænget 33, 6100 
Haderslev  

7453 2749 
 

soren.kjaer@mail.dk 
 

Andet / andre funktioner 

Annoncer Ove B.Therkildsen 
Fjordagerring 66, 6100 Haderslev 

7453 3467 ovebrixtherkildsen@yahoo.dk  

Materielmester Vagn Hansen 
Hjejlevej 3, 6500 Vojens 

7459 0636 
4017 1434 

vagn.annelise@gmail.com  

Tilmelding: løb Guri Alm (se næstformand)  gurialm1@gmail.com 

 

Klubhjemmeside http://www.okhtf.dk  
Jørgen Hvenekær  
Jens Jørgen Andersen (websekretær) 

E-mail : webmaster@okhtf.dk 
              jband@webspeed.dk 

 

DOF’s 
hjemmeside 

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

 

 

 
 

mailto:soren.kjaer@mail.dk
mailto:malte107@hotmail.com
mailto:Jfa@adr.dk
mailto:gurialm1@gmail.com
mailto:ingerlisebaden@mail.tele.dk
mailto:malte107@hotmail.com
mailto:jettehonore@bbsyd.dk
mailto:Jband@webspeed.dk
mailto:jenspederjensen@bbsyd.dk
mailto:soren.kjaer@mail.dk
mailto:ovebrixtherkildsen@yahoo.dk
mailto:vagn.annelise@gmail.com
mailto:gurialm1@gmail.com
http://www.okhtf.dk/
mailto:webmaster@okhtf.dk
mailto:Jband@webspeed.dk
mailto:dof@dif.dk


 

 3 

Formandsord sommer 

2011!  

   
 
Maja Alm sammenlagt nr. 5 i Nordic-Tour 

Vi var nogle der fulgte Maja Alm på direkte TV 
ved Nordic-Tour, hvor det første løb var i Finland 
- andet løb i Gøteborg og det sidste i Oslo. Maja 
var blot 18 sekunder fra den samlede vinder 
Annika Billstam fra Sverige. 
Ja, igen utrolig flotte resultater af Maja, hvor hun 
bliver ved med at imponere – det bliver 
spændende, at følge Maja ved VM i Frankrig her 
fra den 10. august, sammen med de andre unge 
talenter fra Danmark. 
Maja har for nylig skiftet fra hendes svenske klub 
Ulricehamn til PAN Århus ved internationale løb. 
Maja løber fortsat nationalt for sin moderklub 

HTF. Maja studerer i Århus, og sammen med Ida Bobach, Signe Klinting og Emma 
Klingenberg kan disse piger stille et stærk hold til Tio-Mila i Sverige og Venla-stafetten 
i Finland! 
SØLV i SPRINT: Maja beviste endnu en gang, at SPRINT er hendes bedste diciplin 

ved at vinde SØLV ved de svenske mesterskaber, som foregik på Gotland med 
målgang lige nedenfor Visby-murene! 
Stort TILLYKKE Maja! 
 
Grænsedysten den 2. juni: Vi var 52  HTF-ere til dette løb Kristi Himmelfartsdag. 
Det er ikke meget "grænsedyst" over dette længere - desværre - men vi brugte dette til 
første afd. af vore klubmesterskaberne. 
Følgende HTF-ere vandt deres bane og dermed også første afd. i Hjelm skov: 
D-10 Randi Møller (1) 
D-11-12 Johanne 
Friisgård Pedersen, D-
21-34 Maja B. 
Kristensen, D-35-44 
Diana Finderup 
Jessen, D-45-54 Mona 
Rasmussen (1), D-55-
64 Inger Marie Haahr 
(1), D-65 Betty 
Hansen, H-10 Louis H. 
Jensen, H-11-12 Martin 
Møller (1), H-13-16 
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Nicklas Finderup Jessen, H-17-20 Jeppe Andersen, H-21-34 Lars B. Nielsen, H-35-44 
Palle M. Pedersen, H-45-54 Gunnar P. Friis (1), H-55-64 Flemming D. Andersen, H-
65-74 Jønne (1) H-75 Keld B. Nielsen. 
Maraton: Samtidig var det Vesterskovs motionsløb - her var det en del HTF-ere som 
gennemførte halv-maraton - som jeg er vidende om var det Mette Riis Jensen, hendes 
far Kristian Riis Jensen og Lasse Skare Therkildsen. Ved Hammelev-løbet et par dage 
senere løb Anders Skovsbøl Rasmussen også halv-maraton sammen med sin far, og 
Bendt Bossen gennemførte en hel maraton i København! 
TILLYKKE til jer alle! 
 
SM-stafet i Åbenrå Sønderskov den 22. juni: Vi deltog med 9 hold i dette hyggelige 
løb og besatte SØLV- pladsen ved Jønne, Mikkel Jespersen og Gunnar P. Friis. 
Egentlig lå vores familiehold med Diana, Mathias og Nicklas Finderup Jessen til 

(Nogle af) HTF’s 

grænsedystvindere: 

Gunnar, Inger Marie, Mona, Jønne 

Solveig, Randi, Louis og Martin 
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SØLV-medaljen, men Nicklas havde desværre klippet en forkert post, således det ikke 
blev til SØLV og BRONZE, men blot til SØLV for HTF! 
TAK til Åbenrå for et godt stævne, omend det var i den svære ende, hvor flere hold 
måtte udgå! 
 
Vejle-stafet den 8. maj: For første gang i 
klubbens historie vandt vi Light-klassen 
ved Vejle-stafetten ved vore ungdomsløbere, 
som bestod af Mikkel Jespersen, Martin Møller, 
Mathias Finderup Jessen og storebror Nicklas 
Finderup Jessen. Vores Classic hold fik en 
fornem 2. plads, hvor holdet bestod af Daniel 
Honoré Jensen, Gunnar P. Friis, Diana Finderup 
Jessen og Lasse Skare Therkildsen. 
Sidste år vandt vi jo Classic for første gang, men 
i år fik vi afbud af vores 2 stjerner Maja Alm og 
Camilla Bevensee i sidste øjeblik p.g.a. sygdom. 
TILLYKKE til jer alle. 

 
HTF var på vanlig vis bedst repræsenteret med 8 
hold a 4 løbere, i alt 32 løbere, som var det 

Vinderholdet fra Vejlestafetten: 
Mikkel, Nicklas, Mathias og 
Martin 
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samme antal vi støttede Vejle-stafetten med sidste år! 
Desværre gjorde værtsklubben SNAB i Vejle ikke gengæld, da vi indbød til 
Vikingedysten, hvor der blot var tilmeldt 6 stk. fra Vejle, hvilket i øvrigt var  det samme 
antal SNAB havde med til Vikingedysten sidste år!! 
 
TAK til SNAB for et godt stævne – hvor vores medlem Klaus Staugård havde tegnet et 
nyt kort til dem over Haraldskær vest for Vejle, som var jomfruelig for de fleste! 
 
SM-klassisk i Roden skov den 15. juni: Følgende 7 blev SM-mestre: D-10 Randi 
Møller, D-55-54 Herdis Fyrring Sørensen, H-11-12 Martin Møller, H-17-20 Jeppe 
Andersen, H-35-44 Lasse Skare Therkildsen, H-65-74 Hans Nielsen og H-over 75 år 
Keld B. Nielsen. 
TAK til Sønderborg for et godt stævne.  
TILLYKKE til jer alle! 
 
Vikingedysten 2011: Den 35. Vikingedyst vil blive 
husket for, at det var rimelig løbevejr og gode 
udfordrende baner. TAK til banelæggerne og 
banekontrollanterne. 
Især er jeg imponeret over, at Klaus Staugård fra 
Kolding meldte sig som korttegner og banelægger 
til trods for, at Klaus har en kronisk svær sygdom 
at forholde sig til! 
Igen i år var vi i hård konkurrence med Vestjysk 
weekenden før og Skawdysten weekenden efter, 
men alligevel var deltagerantallet tilfredsstillende 
med 125 til kortdistancen i det jomfruelige Taps 
Øre og ca. 280 til de klassiske distancer, hvilket 
var ca. 70 flere end sidste år, hvor vi var i 
konkurrence med publikumsløbene til junior-VM i 

Frede Hansen 

Sønderjyske mestre 
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Ålborg.  
Men vi kan glæde os over, at vi har trofaste 
løbere, som kommer år efter år, hvor Espen 
Fyhn fra Sandnes IL i Norge har været med til 
13 vikingedyster og Frede Hansen fra 
Sønderborg har deltaget i dem alle - dem 
belønnede vi med rødvin. 
Vi udskrev 2 klasser mere i år, da der var 5 
deltagere over 80 år i H-75 og 5 deltagere over 
70 år i D-65 sidste år, men vi måtte bede vores 
egen Haagen om at løbe H-75, da han var den 
eneste, som var tilmeldt H-80 i år. 
Der er kommet mange positive 
tilbagemeldinger om Vikingedysten - både som 
mail og på min facebook-profil. 
Ved afslutningen "luftede" jeg, at vi måske ville 
have "fristart" næste år, som de har til 
"Vestjysk" og "Skawdysten", men dette er der 
kommet reaktioner på og een af de mails jeg 
har modtaget har jeg lagt på hjemmesiden, 
som mener, at ved "fristart" vil vi miste værdi på 
Vikingedysten og dermed det specielle koncept 
omkring Dysten og de mange præmier, så 
disse reaktioner vil vi være lydhøre for og blive 
ved med vores traditioner, men derimod lave  
"fristart" baner for dem som kun vil deltage på 
enkelte etaper.  
 
Vi fik indviet et nyt kort over Taps Øre - TAK til Kolding for lån af kortfil og Klaus 
Staugård for dit store arbejde med korttegning og banelægning og Lars Thestrup for 
banekontrol-opgaven! 
Ligeledes TAK til de 2 banelæggere i Pamhule og Stensbæk - Søren F. Bertelsen og 
Harald Schultz, samt de 2 banekontrollanter Flemming D. Andersen og Niels Erik 
Kofoed - jeg fornemmede et godt samarbejde imellem banelæggerne og 

kontrollanterne på alle 3 etaper! 
Noget vi også har fået ROS for er, 
at vore kort er trykt i RIV og 
Vandfast papir, modsat ved 
"Vestjysk" og "Skawdysten", hvor 
de stadigvæk putter kortene i 
plastposer for at spare 5 kr. pr. 
løber - synes, at det er det sidste 
sted vi skal spare!! 
Så den politik og kvalitet, vi 
startede med ved vores dobbelte 

Så våd blev Lone Dybdal i Pamhule – men 
kortet holdt til det hele! 



 

 8 

DM på RØMØ i 2008 er kommet 
for at blive - de ca. kr. 3.500 
ekstra bør vi ikke spare på vore 
gæster! 
Sidste år opfordrede jeg OK-SYD 
til at være den sydkredsklub, som 
for første gang kunne vinde 
Vikingehjelmen ved at være flest 
gennemførte løbere på klassisk. 
Dette har de lyttet til, og de vandt 
med en enkelt løber over den anden sydkredsklub OK-GORM. Så det var på høje tid, 
at hjelmen gik til en sydkredsklub efter denne har været i Nordkredsen de sidste 8 år, 
hvor dette trofæ har eksisteret. 
5 gange til Herning - 2 gange til Horsens og sidste år var den i Viborg. 
Vi havde flest løbere med, men da vi er værter - bør denne hjelm altid gå til vore 
gæster - modsat Øksen og Sværdet! 
OK-GORM tog til gengæld sig af Vikingeøksen, og Vikingesværdet gik for første gang 
til Sjælland, hvor OK-Sorø hjemførte dette! Dette har for øvrigt også været en tur i 

Sverige, hvor OK-Kåre vandt dette for nogle år siden. 
Følgende HTF-ere vandt Vikingedysten: Ved kortdistancen i 
Taps Øre vandt Mathias Finderup Jessen i klassen drenge 
indtil 10 år - storebror Nicklas Finderup Jessen i H-13-16 år, 
Lasse Skare Therkildsen i H-35-44 år, Jeanette Finderup i 
D-35-44 år, Birte Kjems i D-55-64 år og Lars Tykær Jensen i 
D/H 17 år. 
Ved klassisk sammenlagt lørdag og søndag i Pamhule og 
Stensbæk var der 1. pladser til følgende HTF-ere: 
Begyndere Christina Nielsen med sin bror Casper Nielsen 
på 2. pladsen, Lars Tykær Jensen i D/H over 17 år, Tanya 
Prokohova i D-40-44 år og Birte Kjems i klassen D-60-64 år. 
TILLYKKE til jer alle! 
 
Vi havde valgt nogle herlige stævnepladser ved alle 3 
etaper, hvor vi i Stensbæk havde fået lov til at komme midt 
ind i den smukke skov på en smuk stævneplads og havde 
kantparkering på skovvejene - ! 
TAK til Vikingerne fra Jels, som var med til at gøre 
præmieoverrækkelsen festlig i Stensbæk. 
 Traditionen tro havde vi GRILL-arrangement for officials, 
hvor ca. 30 HTF-ere deltog, og vi var 42 til Vikingespil 
tirsdag den 5. juli. 
”Svend Tveskæg” var et meget humoristisk stykke, som vi 
alle nød denne dejlige sommeraften, og vi kan samtidig 
glæde os over, at vore samarbejdspartnere fra Vikingespillet 
havde succes med  19.743 besøgende - på trods af 
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"møjvejr"!!!  
Det allerbedste ved at være stævneleder af 
Vikingedysten er, at en måned før stævnet 
havde der tilmeldt sig officials nok til afvikling af 
stævnet. Vi var ca. 45 til at servicere de knap 
300 løbere – vi kunne måske have klaret os 
med lidt mindre! 
TAK til skovdistrikterne for samarbejdet! 
TAK til vore sponsorer for støtte til 
Vikingedysten! 
TAK til alle officials for den gode ånd I var 
med til at afvikle dysten for HTF i! 
 
Dammen rundt den 13. august: Traditionen 
tro afvikler vi ”Dammen RUNDT”. 
Hvor der tilbydes at løbe hele vejen rundt på 12, 
3 km eller den halve runde på 6 km. 
På vanlig vis er det Gunnar Friis, som er 
stævneleder her sammen med vores EDB-folk 
Hans Erik Hansen og Peter Berg. 
 
Træningsløb den 10. august med grill-aften bagefter: Denne aften inviterer vi DIG 

og din familie til Klub- og grill-aften efter træningsløbet. 
Der skal tilmeldes til værten på: flemming_d_andersen@hotmail.com 
Eller tlf.29723711 senest den 7. august. Dette af hensyn til hvor meget grill-kød?? 
Drikkevarer skal man selv medbringe eller kan købes på stedet. 
 
Jysk-Fynsk-mesterskab i Stensbæk den 21. august: Denne dag inviterer HTF til de 
Jysk-Fynske mesterskaber på den klassiske distance, som finder sted i Stensbæk 
Nord med stævneplads der, hvor vi har haft Påskeløb og Dansk 3-dages, samt 

Vikingedyst. 
Arne Bertelsen er stævneleder, så 
vær imødekommende, når han 
spørger om officials hjælp eller 
meld dig gerne til ham. 
Jens PederJensen har meldt sig 
som banelægger og han får Hans 
Nielsen som banekontrollant! 
 
Stafetter: Den 20. august er der 

J/F-mesterskab i stafet i 
Frederikshåb Plantage, altså 
dagen før vores J/F i Stensbæk. 
Den 28. august er 
”MIDGÅRDSORM” i Sorø! 

Skawdysten: Guri Alm vandt sin 
klasse to dage i træk! 

mailto:flemming_d_andersen@hotmail.com
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Dagen før den 27. august er der DM-kort i 
Grønholt Vang ved Allerød, hvor vi forventer, at 
dem, som deltager her også er, at finde på 
holdene til "Midgårdsormen", hvor der er 10 M/K-
hold og 4 M/K for ungdom. 
Altid hyggelig med stafetter, hvor man oplærer 
tolerance over for hinandens præstationer. 
Den 10. september er der DM-stafet i Vrøgum 
Klitplantage. 
Meld dig til vores løbstilmelder Guri  til at deltage i 
disse stafetter, hvor vi sætter holdene eller hjælper 
til med dette. Holdsport er SAMARBEJDE, 
KLUBFØLELSE og TOLERANCE! 
 
1. Divisionsløb i Trelde den 4. september: Husk, 

at 2. afd. af førstedivisions løbes i Trelde skov 
søndag den 4. september. 
Hvis vi efter denne match er iblandt de 2 dårligste hold skal vi løbe om op- og 
nedrykning i Årup skov ved Åbenrå den 9 oktober, som samtidig vil være sidste afd. af 
vore klubmesterskaber. Slut op om disse matcher, således vi også næste år kan løbe i 
første division, som er det aller vigtigste for vores klub HTF! 
 
DM i Biathlon: I dagene 11-13 maj blev der afholdt DM i Biathlon i vores område, 

nemlig SPRINT på 
Flyvestationen, Indviduelt 
og stafet i Stensbæk Syd. 
En halv snes HTF-ere 
deltog i arrangementet og 
ligeså mange var 
involveret, som banelægger 
- kontrollanter m.v. 
Lasse Skare Therkildsen 
blev Dansk mester i 
klassen H-35-44 i klassisk 
og nr. 2 i Sprint og Lasse 
sammen med Peter 
Sebelius og undertegnede 
vandt vi BRONZE i MIX-
stafetten. TILLYKKE til jer 
alle! 
 
Den 17 maj havde vi 
kortseminar på 
Hammelev skole: Vi var 8 
HTF-ere ud af 21 tilmeldt 

Tillykke med den runde dag! 
 
Ulla Arreborg fylder 50 
Anna Freja Andersen fylder 20 
Ole Feddersen fylder 60 
Jørgen Thingvad er fyldt 75 
Keld Brøchner Nielsen fylder 75 
 

Husk at opdatere oplysningerne 
om dig i O-service! 
 
Eller få Jens Andersen til at 
foretage rettelserne:  
jband@webspeed.dk 
 

Bronze-stafetholdet 

mailto:jband@webspeed.dk
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kortseminar denne aften på Hammelev skole, hvor Flemming Nørgård var vores 

dygtige instruktør, hvor vi var en tur rundt på det nærliggende Tørning Mølle kort. De 8 
HTF-ere var: Jens Peder Jensen, Flemming D. Andersen, Vagn Hansen, Hans 
Nielsen, Kaj Ove Rasmussen, Lasse Skare Therkildsen, Ove Brix Therkildsen og 
undertegnede. 

 
Korttegning: Aldrig før er der blevet tegnet så meget kort i HTF, som her i foråret og 
sommer. Haderslev Vesterskov er blevet nytegnet af Flemming D. Andersen. 
Stensbæk Syd er blevet tegnet af Flemming D. Andersen, Hans Nielsen og 
undertegnede og Stensbæk Nord af Kaj Ove Rasmussen og Flemming. 
Vagn Hansen er godt i gang med Bevtoft Plantage. 
Klaus Staugård har tegnet Taps Øre for Kolding. 
Erik Flarup fra Skive, som er kortkonsulent i Nordkredsen har foreløbig omtegnet 
halvdelen af RØMØ Sønderland, som skal anvendes til det forestående Påskeløb. 
 
Haderslev i Bevægelse: Den 17. september afvikler vi igen O-løb i Vesterskoven for 

"Haderslev i Bevægelse"! 
 
FRØS Europamester: Vores Hovedsponsor FRØS Herreds Sparekasse er blevet 
kåret til Europas Bedste Arbejdsplads - Godt gået! 
TILLYKKE til FRØS! 
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Find vej i 
Vesterskoven: I 
samarbejde med 
Sønderjyllands 
Skovdistrikt – 
orienteringsforbundet 
og ”Haderslev i 
Bevægelse” er vi ved at 
forberede et nyt projekt 
med 30 faste poster i 
Vesterskoven med UTM 
koordinater og 
stiftklemmer.  
 
God deltagelse i TR-
løb: Ved de første 15 afviklede tr.-løb har der været 607 løbere, hvilket giver 40 i 

gennemsnit, hvilket er mere 
end rekordåret 2009 til trods 
for hårdt vintervejr først på 
året!  
 
Aktivt rundt i Danmark 
kommer til Haderslev den 26 
september: Denne dato har vi 
sagt JA til, at arrangere 
"Naturløb" i samarbejde med 
DOF og ARLA, hvor skolerne i 
Haderslev kommune bliver 
indbudt. 
Vi vil afvikle det i Damparken 
og vi skal bruge en del 
hjælpere til arrangementet - så 
meld dig trykt til undertegnede 
på tlf. 74504263/22848663 
eller mail: jfa@adr.dk, således 
vi kan få dette afviklet på 
forsvarlig vis! 
Indtil dato har 80.000 
skolebørn deltaget i dette 
projekt for sundhedens 
fremme! 
 
”Ingen ved, hvad man formår, 
før man har forsøgt”! 

Fortrykte kort, 
EMIT-tidtagning, 
kiosksalg – så høj 
standard er der til 

HTF’s træningsløb! 
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I ønskes en god eftersommer! 
Jønne 
 

Vikingedysten – publikumsreaktioner 

Af Søren Kjær 
 
Revsø er før blevet døbt om til ”Røvsyg” af frustrerede vikingedystløbere. Hverken 
Jels eller Revsø var på programmet for dette års udgave af Vikingedysten, men 
Pamhule var heller ikke lige nem alle steder. Efter at have mærket på egen krop under 
kontrolløb før stævnet hvad skoven kunne byde på, bad jeg Jette og Guri om at skrive 
ned hvad folk sagde om skoven når de lige var kommet i mål og fik deres brik læst af. 
Der er både udtryk for ærgrelse og masochistisk glæde: 
1. Dejligt, svært. 
2. Det er gået fint, bedre end i går. Der var tæt i skoven. 
3. Det var godt. I kunne godt have fældet brændenælderne i skoven også. Ikke kun 

ved sidste posten.  
4. Orienteringsmæssigt var det fint. Der udover er det som det plejer hernede, mange 

tidsler og brændenælder. 
5. Det var værre end Revsø. Sikke noget pis. Rent kratluskeri. 
6. Det var for nemt, næsten til at finde ud af. 
7. Ich bin in eine grosse Schlammloch gestürtz . 
8. Du ser ikke så beskidt ud, nej jeg har løbet mig ren. …. 
9. Det var sjovt, kunne ikke se noget med mine briller, på grund af regnen. 
10. Det er gået rimelig godt, men der er ikke nogen lysninger på kortet ….. 
11. Sikke noget hø. Det var ikke banens skyld. 
12. Det er noget værre krat at løbe i, hold kæft noget lort, det var ellers godt. Man kan 

ikke gøre mere end man har til …. 
 

Redaktionen efterlyser gamle minder, billeder, blade, udklip, osv., fra klubbens fortid, 
for næste år har vi jubilæum, og bl.a. skal der udgives et jubilæumsskrift der virkelig 
rykker. Klaus Staugaard viser vejen med følgende indlæg: 

 

Vikingedysten 

Af Klaus Staugaard 
 
Egentligt ville jeg bare have skrevet lidt om min debut 
som banelægger i HTF, og nu er der nok allerede 
nogen, som ville ønske, at jeg havde nøjedes med det, 
men så fandt jeg nogle gamle billeder fra dengang, da 
det hele startede. Altså ikke fra dengang jeg startede, 
men fra dengang Vikingedysten startede. 
Den første Vikingedyst blev holdt i 1977, men historien 
begynder allerede i 1975 hvor den daværende 

Jønne og Bent overrækker 
præmie til vinderen af D35- 
Annelise Sünksen, Kolding 
OK   
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skuespiller og instruktør, Peter 
Marcell, Odense, foreslog opførelsen 
af et friluftsspil ved Jels Nedersø. 
Ideen vandt gehør i Jels og omegn. 
Der blev nedsat et udvalg med bl.a. 
Olav Finnemann. På et pressemøde 
den 8. oktober 1976 kunne udvalget 
så fortælle, at forberedelserne til det 
første Jels vikingespil i 1977 var 
begyndt. Man skulle nu til at sælge 
Vikingespillet og udvalget var meget 
interesseret i forslag og ideer til, 
hvorledes man kunne trække tilskuer 
til. 
Bent Pedersen lavede I vinteren 
1976/77 en hel del rekvisitter til det 
kommende Vikingespil - han havde 
dog også tid til sammen med Jønne at 
tegne kort over Jels skovene. Det var, 

mens han tegnede kort, at Bent fik ideen til Vikingedysten. En aften hvor Bent og 
Jønne sammen med Else og Ingerlise sad og fik et glas rødvin, luftede Bent så ideen 
om, at det nye kort over Jels skovene kunne bruges til et 2 dages løb og dermed være 
med til at trække tilskuer til det kommende vikingespil. Det skulle dog ikke være et helt 
almindeligt 2-dages løb. 
Så da rødvinen var 
drukket, var de nået frem 
til, at om lørdagen skulle 
det være en individuel 
konkurrence med 
placeringspræmier og om 
søndagen skulle der 
løbes en stafet, hvor 
holdene skulle 
sammensættes ud fra 
lørdagens resultater og 
på tværs af klubberne. 
Bent tog herefter fat på 
festspillets pr-mand, 
Anker Andersen, - en 
indtil da ukendt person i 
o-løbs kredse, men det 
skulle der hurtigt blive 
vendt op og ned på. 
Anker fandt ideen så god, 
at han selv ville lære at 

Anne Mette Bjerg og Helle Andersen med 
vikingeøksen, At der kun er 2 ud 3 tællende 
løbere på billedet, kan henføres til at der ikke 
var selvudløser på mit kamera. 
 

Præmieoverrækkelse ved giveren af de første vikingeøkser: 
Malermester Vagn Rasmussen. Men læg også mærke til 
den unge mand til højre! 
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løbe orienteringsløb. Så selvom Jels Vikingespil og Vikingedysten er 2 uafhængige 
arrangementer, så har der altid været en løs forbindelse. Denne forbindelse ses 
tydeligst når Jels vikingerne, ofte til hest, dukker op i forbindelse med vikingedystens 
præmieoverrækkelse.  
I år var det så 35. gang at HTF arrangerede Vikingedysten, og dette gør, at det er det 
næstældste etapeløb i Danmark. Kun Påskeløbene har været arrangeret flere gange. 
Når et arrangement har så mange år på bagen, er der selvfølgelig nogle traditioner, 
men Klubben har forstået at følge med tiden og har udviklet dysten når der har været 
behov for det. Stævnecenter har altid været Jels Skole og de første mange år var det 
også her der var præmieoverrækkelse, men de senere år har præmieoverrækkelsen 
været på søndagens stævneplads. Netop præmieoverrækkelsen med 
placeringspræmier er et særkende ved Vikingedysten.  
Lige fra den første dyst har der været en holdkonkurrence for henholdsvis 
ungdomsløberne og seniorløberne, hvor man har dystet om en vandrepræmie. De 
første mange år var det to vikingeøkser, skænket af Malermester Vagn Rasmussen. I 
dag er det 2 vikingesværd, skænket af smedemester Peter Christiansen. Antallet af 
tællende løbere har varieret fra 3 – 6 løbere. Ved HTF’s 40 års jubilæum overrakte 
Olav Finnemann på vegne af Vikingespillet en håndgjort vikingehjelm til klubben. 
Denne hjelm har siden 2003 været vandrepræmie til den klub, som har haft flest 
deltagere med.  
Ideen med et individuelt løb om lørdagen og en stafet om søndagen holdt i 3 år. Så 
var der så mange hold, at det ikke længere var muligt at lave holdene efter lørdagens 
løb. Siden da har vikingedysten været et 2-dages løb. I 1996 lavede man for første 
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gang et selvstændigt løb om fredagen. Der har dog været en del år siden, hvor der 
ikke har været løb om fredagen. I forbindelse med den 25. Vikingedyst i 2001 var der 
hele 4 løb på 3 dage. 
I 1977 var der 3 ungdoms klasser og 5 senior klasser med 114 tilmeldte om lørdagen. 
I år var der tilmeldt 280 løbere, som havde 10 ungdoms klasser og 23 senior klasser at 
vælge mellem. I 1977 kunne Vikingedysten arrangeres af 7 personer (Ingerlise og 
Jønne, Bent og Else, Anker Andersen, Hans Oluf Hansen og Jacob Gårsvig) mens der 
ved Vikingedysten i år, har været ca. 45 personer i gang med stort og småt, ingen 
nævnt, ingen glemt. Mange løbere har gjort det til en tradition, at deltage i 
Vikingedysten år efter år, men kun én har været med alle 35 gange, nemlig Frede 
Hansen fra Sønderborg. På arrangør siden er der også én måske to gengangere, og 
det er Ingerlise og Jønne. Det forlyder, at Jønne, et år, ikke var med til at arrangere 
løb, men tegnede kort i stedet for. Det lyder jo meget sandsynligt – altså at han skulle 
tegne kort, for hvornår tegner han ikke kort? 
Uanset om det har været Jels skovene, Stursbøl, Revsø, Haraldsholm, Pamhule, 
Stensbæk, Haderslev Vesterskov, Lindet Hønning, Hytterkobbel, Renbæk, Jels by 
eller Tapsøre som har været brugt til løbene, så har vi ikke kunnet undgå de 3 
traditionelle b’er – bregner, brombær og brændenælder. Som jeg husker det, så er 
bregnerne blevet sværere at trænge i gennem, brombærrene hænger man hurtigere 
fast i og brændenælderne brænder mere nu end førhen.  
Jeg har selv deltaget 24 gange. Jeg var med første gang i 1977. Og i år var jeg også 
med for første gang – ja du læste rigtigt – i år var jeg med for første gang som 
banelægger.  Efter mere end 30 års medlemskab af HTF og efter at have deltaget i 
mere end 120 åbne løb arrangeret af HTF og mindst ligeså mange træningsløb, så fik 
jeg endelig lov til at lave baner til et løb i HTF. Med en god banekontrol (Lars 
Thestrup) og en rutineret stævneledelse i ryggen så gik det vist nok helt fint.  Det gik 
knap så godt om søndagen, hvor jeg selv skulle løbe. For anden gang på knap 40 år 
klippede jeg forkert.  Godt at der er JFM ind. I Stensbæk i august, så går der da ikke 
så lang tid inden jeg kan få revanche. 

 
Den gamle Kolding-viking  
Klaus Stifinder 
 

PS: Tak til Anker, Bent, Ingerlise og Jønne for diverse input. 
 

PS PS: Bemærk - året var 1981. Det år, hvor Jønne ikke var med til at lave 
Vikingedysten. Og endnu mere bemærk – det var ikke fordi Jønne skulle 
tegne kort. Den egentlige årsag var at Jønne var med militæret på 
træningslejr i Sverige. Det var i øvrigt en meget krævende træningslejr. Så 
krævende at vi måtte indkvarteres på et rekreationshjem i den sidste uge, 
hvor vi deltog i O-ringen ved Söderhamn. Vi løb Herre Elite 2 hvor banerne 
var mellem 9,3 og 10,3 km. Der var måske en enkelt dag med lidt 
halvdårligt vejr, ellers skinnede solen fra en næsten skyfri himmel hele 
ugen – så det var meget varmt. 
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Ungdom – træning og løb 

 

Forårssæsonen er 
slut, og der har 
desværre ikke været 
den store 
træningsaktivitet i 
ungdomsafdelingen. 
Vi holder træning 
onsdage i lige uger og 
er ”ramt” ind i at både 
påsken og Kristi 
himmelfarsdag lå i en 
lige uge, og vi valgte 
at aflyse træning dage før. Ligesom SM blev afviklet i en lige uge. 
Men vi kan så glæde os over, at mange af dem som deltager i ungdomstræningen, 
også har deltaget i flere åbne løb. Sune, som kun har løbet o-løb i ¾ år har flere 
gange prøvet kræfter med bane 1 – svær orientering – godt gået. Flere af 
ungdomsløberne vil gerne, her i efterårssæsonen, rykke en klasse op. Så der er 
fremgang blandt de unge. 
Vi har ved vores træning haft et godt samarbejde med banelæggerne til det 
almindelige træningsløb, således, at denne banelægger har både sat posterne ud og 
samlet dem ind igen.(og at vi kunne træne på EMIT!)  Det har gjorte, at vi bedre kunne 
koncentrer os om, det moment vi nu skulle træning. 
Vi har i foråret haft løber på prøve og så må vi se om de forsætter. 
I sommerferien har Louis H. Jensen, Mathias Finderup Jessen og Martin Møller været 
på U1 sommerlejr i nærheden af Ulfborg. De har lært en del om kurver i det dejlige 
vestjyske terræn. 
Anders Skovbøl Rasmussen og Nicklas Finderup Jessen har været på lejr i Uddevalla 
i Sverige og  Sune Monrad, Mette Riis Jensen, Marie H. Jensen og Camilla Bevensee 
har været i  Clermont Ferrad i Frankrig på sommerlejr. 
Ungdomstræningen efter sommerferien, starter op onsdag den 10. august i Revsø kl. 
18.30 og her har klubben også grill aften. Ellers er der ungdomstræning onsdage i lige 
ugen fra til den 1. oktober hvor vi har sæsonafslutning, der kommer yderlige 
informationer senere. 
Her efter sommerferien skal der løbes både jysk-fynske mesterskaber og DM i både  
 

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 

mailto:mail@nbc-jels.dk
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individuelle og stafet. Begge stafetter skal afholdes her i sydkredsen, så vi regner med 
at stille (mange) hold hertil. Der er en klasse som hedder maks. 43 det betyder at 
løberne højst må være 43 år tilsammen. (Men man skal regne ens aldre som det man 
fylder i år) I denne klasse er der 2 mellemsvære baner samt en let. I H/D13-16 er der 2 
sværere og 1 mellemsvær. Så der skulle være rige muligheder for at stille hold. Vi vil 
derfor gerne have dig med, så meld dig bare til og vi stiller holdet. 
Efter efterårsferien starter vi op med at løbe en del nat-træningsløb og vi har lige som 
sidste år også et klasseværelse på Bregnbjerg skolen. 
 
HVILKEN BANE SKAL JEG LØBE TIL KONKURRENCE? 
Da flere af vores ungdomsløbere gerne vil rykke en klasse op her efter sommerferien, 
vil jeg lige kort redegøre for hvilken klasse man kan vælge at løbe. 
Det år man fylder år rykker man op. Dvs. er man født i 
november og dermed først bliver 13 år der, rykker man op i 
H/D 13-14 allerede fra årskiftet og ikke først til  
---------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
www.nottelmann.dk 

Rasmus Højlund har rundet sidsteposten 
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november. Praktisk vil det sige at man løber i H/D 
13-14 selvom man ”kun” er 12 i det første år og 13 år 
i det andet år, og så rykker man op i H/D15-16 det år 
man fylder 15. 
Til mesterskaber, herunder Jysk Fynske 
mesterskaber (som HTF afholder i Stensbæk) er alle 
A-klasser mesterskabsklasse dvs. man skal kunne 
løbe alene, ingen skygge. 
B- klasserne er en sværhedsgrad lettere end A 
klassen, her må man gerne have skygge på. DVS 
løber man H/D 11-12 og gerne vil have skygge med, 
så er det H/D 11-12 B man stiller op i, hvis man vil 
have samme sværhedsgrad som A klassen men 
gerne have skygge på – løber man uden for 
konkurrence Husk at angive dette med tilmeldingen. 
Er du i tvivl, så spørg enten os som ungdomstræner 
eller Guri som løbstilmelder. 
 
Mvh Vibse 
 

Program for ungdomstræning 

 
Al træning starter kl 18.30 
 
August 
Onsdag 10. ungdomstræning i Revsø 
Onsdag 24. ungdomstræning i Stensbæk 
 
September. 
Onsdag 7.   ungdomstræning i Vesterskoven 
Onsdag 21. ungdomstræning Tørning Mølle 
 
Oktober. 
Lørdag 1. sæsonafslutning. Der kommer yderlige info. 

 

Marie Baden er nu fit 
for fight igen efter 
knæoperationen 

Martin og Randi Møller 
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”Sydkredsløbere leder ikke efter posterne. 

Posterne leder efter os”  

Af Marie Honoré Jensen  

 
I weekenden d.14-15 maj blev 
der afholdt den årlige Kreds 
Ungdoms Match, kendt under 
navnet KUM, hvor tre af HTF’s 
ungdomsløbere var udtaget: 
Martin Møller, Marie Baden 
Bertelsen og undertegnede. 
Over foråret har der været 
udtagelsesløb, hvoraf der så 
udtages 6 løbere i klasserne 
H/D 11-12 op til H/D 19-20 i 
hver kreds. KUM er et 
traditionsrigt ungdomsstævne, 
hvor syd, nord – og østkredsen 
dyster om podiepladserne i 
individuelt og stafet, men ligeså 
vigtigt, et meget socialt og 
anderledes ungdomsstævne, 
som blander løbere sammen på 
tværs af landet til en weekend i 
høj stemning.  
 
Lørdag middag mødtes de tre 
kredse i Frederikhåb, hvor Gorm 
og Snab havde rejst en 
stævneplads til den individuelle 
match, som arrangørerne bag 
dette års KUM. Som altid blev 
der delt løbe-t-shirts ud, så hver 
kreds har sin egen kulør i skoven. I år var sydkredsen i selvlysende grøn med motiv af 
Marie B.B. og HNIE venner, som ”fejrede” jubilæet, da det er 30 år siden sydkredsen 
sidst vandt KUM. Det endte med en sejr til Øst i individuel, men stadigt overraskende 
at Sydkredsen slog Nordkredsen og sneg sig op på en 2.plads.  
Efter de individuelle løb kørte busserne til Give skole, hvor alle blev indlogeret efter 
klasse. Herefter gik den store make-over i gang, fra snavset løber til børn og unge 
mennesker i festtøj, klar til at afholde den ligeså vigtige KUM fest. Aftenen bød på 2-
retters menu, præmieoverrækkelse og ikke mindst en hel masse kampråb mellem 
kredsene. Som underholdning var der i år et nyt interessant indslag, som scorede 
point hos mange. Der skulle konkurrences i computerspillet Catching Features, som er 
et orienteringsløbsspil, der træner kortlæsning og ens tekniske orienteringsevner på 

2 x Marie – det er Martin i midten 
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en virtuel bane. Ved 
hjælp af projector 
kunne resten af 
KUM-deltagerne 
følge med, mens der 
blev dystet intenst 
på 3-mandshold som 
en stafet. Resten af 
aftenen var der 
diskotek, dans og 
fest for både store 
og små, men med 
lidt længere tøjler til 
nogle af de ældste, 
som drog videre i 
byen. 
Godt trætte og med 

”SYD ER BEDST!” stadigt rungende i hovedet mødtes vi til morgenmad kl 8. søndag 
morgen. KUM var klar til at blive afsluttet på bedste vis med den anden disciplin, 
stafetten.  Stafetten er altid et højdepunkt på KUM weekenden, da der tit er tæt 
konkurrence og mange sjove traditioner. 1-tursløberne H 17-18 og H 19-20 klæder sig 
altid ud, det ene år værre end det andet, og underholder altid under starten og under 
løbet. Denne gang med at samles igen ved publikumsposten for at sætte et telt op og 
tage slutspurten ned ad en stejl skrænt på skydebanen. Sidsteturen blev sluttet af med 
en intens kamp mellem Nord’s Ida Bobach, Syd’s Emma Klingenberg og Ita 
Klingenberg og Øst’s  Nicoline Klysner. På podiet endte det med en 1.plads til Nord, 
men med Syd på både 2. og 3. plads, og så havde man for en gangs skyld lov at 
synge ”Hvor er Øst!?”.  
 

U1 SOMMERLEJR 

KRONHEDE LEJRSKOLE – ULFBORG 

Af Mathias Finderup Jessen 

 
I år var U1 sommerlejren på Kronhede Lejrskole ved Ulfborg. Fra HTF deltog Martin, 
Louis og Mathias. Der var mange fede terræner i området. Vi løb mest i klitter. Om 
søndagen slappede vi bare af på lejrskolen og fandt vores sovepladser. Om 
mandagen løb vi to gange i Stråsø i hver sin ende af skoven, og vi besøgte en badesø 
imellem de 2 løb. Der var ikke så meget vand i søen, så man blev lidt mudret af at 
bade. 
 
Tirsdag var det 31 grader varmt så vi løb kun 1 løb om dagen, hvor vi løb i Fejsø. Her 
blev vi rigtig udfordret af en svær bane i klitterne. Bagefter var vi i Ulfborg Svømmehal. 
Vi havde det super sjovt. Én af lederne havde tegnet et sprintkort over området ved 

Ikke KUM – men påskehygge! 
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lejrskolen, som vi skulle løbe sprint på om aftenen. Efter vores normale løb, gik der 
sport i at slå hinandens tider på de 3 baner. 
 
Onsdag løb vi i Urfuglereservatet to og to om formiddagen. Om eftermiddagen var vi 
på udflugt til Mønsted Kalkgruber, og der havde Flemming Jørgensen lavet baner hvor 
c-gruppen og b-gruppen skulle løbe sammen. Det var meget svært men også sjovt. 
Det er lidt uhyggeligt nede under jorden. 
 
Så var vi nået til torsdag, som stod på Hyttemesterskab. Vi løb individuelt om 
formiddagen og stafet om eftermiddagen. Louis blev nr.3 ved C drenge. Martin og jeg 
havde ikke helt så gode løb i A og B drenge. I stafetten løb Martin på holdet, som kom 
først i mål. Martin havde et rigtig godt løb, men desværre havde deres 1. turs løber 
klippet den forkerte post. Det samme gjorde jeg, samtidig med at jeg bommede og var 
ude og kigge ud over Vesterhavet. Jeg glemte vist at kontrollere én af posterne. Louis 
løb godt. Efter at vi var kommet hjem fra skoven, havde de ældste løbere lavet 
lederløb på kortet over lejrskolen. Lederne havde også fået kælenavne ligesom os 
børn om dagen. Min mor hed ”Messi”, fordi hun som eneste pige-leder spillede fodbold 
med drengene. Lederne skulle bl.a. samle sten i en pose, som de skulle løbe med og 
finde sten i noget aske-melklister. Lederne synes, at det var et fint løb. Om aftenen var 
der præmieoverrækkelse for både 
børn og ledere. 
 
Nu er vi kommet til den sidste dag, 
fredag. Vi hyggede os det første 
stykke tid af dagen og fik pakket vores 
ting sammen. Det var mest de voksne, 
som gjorde rent. Bagefter havde nogle 
af lederne lavet en tur med fire poster. 
Ved hver post var der en opgave, som 
vi skulle lave. Hvor den sjoveste af alle 
var post 4. Der havde en af lederne 
taget et stort spil suduko med. Der 
skulle én af børnene sidde med en tom 
sudukoplade mens de andre var ude i 
bakkerne og lede efter andre plader, 
hvor der stod nogle tal, som de skulle 
huske og så skulle de løbe tilbage til 
deres makker med pladen og sige hvor 
de skulle stå, og sammenlagt vandt 
hold nr.5 med flest point.  
 
Jeg glæder mig allerede til næste års 
sommerlejr, hvor jeg håber, at der er 
flere HTF-ungdomsløbere, der har lyst 
til at tage med! 

Louis, Mathias og Martin 
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Ungdomsportræt: Louis Honoré Jensen 

Af Jette Honoré Jensen 
 
O-løbserfaring: så rigeligt. Vi skal altid til O-
løb, også når jeg ikke gider. Når vi først er 
kommet af sted, gider jeg til gengæld godt, og 
når jeg kommer til mål-opløbet, er jeg varmet 
helt op. 
Bedste O-oplevelse: Sommerlejr i år, blev nr. 4 
til hyttemesterskabet og vandt et par sokker, 
som jeg solgte til Marie for 30 kr., da vi kom 
hjem. 
Værste O-løb: at man selv skal smøre sin 

madpakke på U1 og så O-løb med sidesting. 
Men så går jeg bare! 
Er tit set: i skoven uden kompas, for min far 
siger, at man bare skal læse kortet og naturen. 
Ud over O-løb: går snart i 3.klasse på 
Fællesskolen Hoptrup, Marstrup, Vilstrup. Ellers 
hjælper jeg min mor i kiosken til Vikingedyst og 
får masser af hovedregning ud af det. Jeg kan 
klatre på alt muligt, stor parkour-fan. 
Fremtid: at løbe lige så godt som Daniel og 
Marie. 
 

Indtryk fra nær og fjern 

 

Sommernummeret har mange beretninger fra løb i ind- og udland. En af de dejlige ting 
ved vores sport er at man skal flytte sig for at komme til stævnerne, og tingene er 
aldrig ens. Har man set et stadion indefra, har man set dem alle sammen. I skoven er 
der hele tiden noget nyt. Ud over de sportslige strabadser i skovene er der så også 
alle oplevelserne udenoms. Klubbens medlemmer fortæller gerne om deres ture, og 
det er også godt læsestof der giver lyst til selv at komme op af stolen og ud på 
eventyr. 
 

Påske, sommer og løb i det smukke Midtjylland. 

Af Per F. Henriksen 
 

Skærtorsdag: 
 
Sol, sommer og varme op til 23 grader. Jeg er blevet forbrændt i toppen, men har 
heldigvis husket en kasket. Det er skærtorsdag og vi er netop landet på en fin 
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stævneplads ved Hald Ege. I det smukke vejr er der ikke rejst telte, men vi finder 
hurtigt vores flotte HTF stander, hvor de andre har slået sig ned. I alt cirka 50 HTF’ere 
var tilmeldt årets påskeløb med Viborg OK, som arrangør.  
Der var 1400 meter til start gennem en smuk varieret forårsskov. Løbet var varmt og 
hårdt, men ikke specielt spændende. Mest for dem, der har det hele i benene. Jeg 
kom ind som nummer 900, dog ikke i min klasse, men alt i alt. Jeg fik dog ingen 
præmie for den placering. Der var en god og varm sommerstemning på pladsen. 
En stor gruppe HTF’ere havde indkvarteret sig på Flyvestation Karup, der er strategisk 
godt placeret mellem løbsområderne. Her var vi i alt 26, hvoraf 4 var børn, mens de 
fleste var noget over den skolepligtige alder. Værelserne var gode, og snart var vi 
samlede i det fælles opholdsrum, hvor også maden denne skærtorsdag aften 
(bestående af restér fra det hjemlige køleskab) blev indtaget under hyggelige former. 
En skam det ikke var en hærkaserne, for så ville der formentlig have været parasoller 
og liggestole på græsplænen udenfor. Enkelte fik et glas vin og/eller en øl og snakken 
gik lystigt til langt ud på aftenen. Forårsnatten var utrolig stille i det øde hedeområde. 
 
Langfredag: 
 
Op 07.30. Fælles sammenskrabet morgenmad. Enkelte var lidt rødøjede og 
formanden bar solbriller. P-pladsen var den samme, som dagen før. Herfra 1200 
meter til stævnepladsen og så igen 1900 meter til start 1 og lidt mindre til start 2. Tror 
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de 
det er en fodslawsforening!! Stævnepladsen var smukt og idyllisk placeret ved Hald 
Hovedgård med udsigt over Hald sø. Jeg fulgtes med Hans 
Nielsen til start, og undervejs passerede vi den historisk 
hyggelige ”Niels Bugges Kro”. Prøvede at overtale Hans til, at vi 
i stedet for at pines på bakkerne uden skygge, indtog en bedre 
frokost her, men det ville han ikke, den kylling. Løbet var god 
orientering og godt varieret i det betagende Dollerup bakker 
terræn med hede, søer og skov. Men fysisk krævende og varmt 
op ad de stejle bakker, der i få tilfælde mindede om 
bjergbestigning. Igen var HTF standeren fint placeret lige langs 
målslusen, hvor vi kunne iagttage de seje løbere kæmpe sig det 
sidste stykke til mål. Efter løbet traskede Inger Marie og jeg 
tilbage til det blå lyn og kørte en tur til Viborg, for at jeg kunne 
træde ned ad memory lane, idet jeg her var rekrut i 1965 og en 
tid kom sammen med brandmajorens datter. Jeg har glemt, 
hvad hun hed, men forholdet var noget besværliggjort af, at 
man skulle være tilbage på kasernen senest 22.00, de få 
aftener, der ikke var natøvelse. Vi gik en nostalgisk byrundtur, 
hvor vi på torvet indtog græsk salat, dryssede forbi det gamle 
stamværtshus ”Latinerly” og beså den smukke domkirke med 
de flotte malerier af Joakim Skovgaard. På vej tilbage til Karup Lasse Alm i mål 

Guri, Mona og Jeppe eftersnakker 
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var vi noget søvnige, så en lille morfar på værelset gjorde godt. Om aftenen spiste vi 
alle 26 sammen på café ”Midtvejs” i Karup, hvor vi delte rødvin med Herdis og Ove til 
en god middagsret. Tilbage på Flyvestationen tilbragte vi en rolig aften med læsning 
og TV-kigning. Andre havde gang i kortspillet eller snakkede hyggeligt. 
 

Påskelørdag: 
 
Op allerede 06.30, da alt skulle pakkes ned og der var tidlige starttider. O-løbere har 
styr på tingene, og jeg var lidt imponeret over, hvor fint opryddet vi efterlod bygningen 
ved tanken om alle de pakkenelliker, småbørn mv., der var med i foretagenet. Vi 
havde sat gps’en til at finde stævnepladsen ved Ulbjerg nord for Viborg. Det lykkedes 
også, dog ledte hun os ad en lidt snørklet vej, men undervejs havde vi en hel hale af 
biler efter os, der åbenbart havde ubegrænset tillid til, at vi kunne finde stedet. Denne 
gang var stævnepladsen placeret midt inde i skoven, hvilket var både smukt og 
hyggeligt. Sol, men vinden var kold og mange frøs bravt, mens man rykkede frem i 
køen til jagtstarten. Inger Marie sluttede af med et fint løb, mens jeg bommede flere 
gange og stadig har mareridt om post 6, der ondsindet var placeret på en sandbanke i 
noget kratluskeri. Sidste halvdel af løbet var ud over en uendelig hede, der føltes som 
passage af de russiske stepper. Igen var HTF’erne samlet tæt på det korte opløb, hvor 
det dog var mindre smart, at en træstub, som flere faldt over, ikke var fjernet eller 
afdækket. Det blev den først da Guri pådrog sig et blodigt skinneben undervejs til 

Nogle af de seje: Hans, Inger Marie, Per og Bendt 
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målstregen, hvilket hun tog med oprejst pande. Inger Marie blev samlet nummer 17 ud 
af 39 og jeg scorede en 66. plads ud af 99. Ikke prangende, men vi gennemførte. Men 
alt i alt et fint løb og tre dejlige påskedage.  
Efter løbet fortsatte vi direkte til Århus for at besøge datter Eva. Om søndagen var Eva 
og os til Oskars 4 års fødselsdag hos Anne og Jens i Balle, så først søndag aften 

nåede vi noget brugte, men godt tilpasse, hjem til 
paradiset i Årøsund. Tak til de andre HTF’ere for 
nogle gode og hyggelige dage. Næste år er det vores 
tur til at arrangere på Rømø. 
 
P.S. Lidt om resultaterne: 
 
Det blev til mange flotte samlede placeringer til de 
godt 50 HTF-ere, som deltog i påskeløbene, hvor 
især de yngste gjorde det flot: 
 
Vi fik 2 samlede førstepladser og 3 samlede 
andenpladser. Vinder i begynder-klassen blev 
Christina Nielsen og vinder i D-21-34-B-klassen blev 
Maja Brøchner Kristensen. Der var andenpladser til 
Johanne Frisgård Pedersen i D-12-B, Signe Frisgård 
Pedersen i D-14-B og Keld Brøchner Nielsen i H-75-
79-A. Der var en samlet 3. plads til Lasse Alm i H-20-
AK. Samlet 4. plads til Mathias Finderup Jessen i A-
klassen for drenge indtil 10 år og en samlet 5. plads 
til Vibse Møller i klassen D-45-AK. 
Godt gået! 
 
 
Med O-hilsen fra Per F. Henriksen.  

 
Rejsemafiaen har selvfølgelig også været på eventyr. Følgende indlæg handler om årets 
første ekspedition til udlandet: 
 

Portugisiske vinterfornøjelser 

v/”Powerhans” aka Hans Frederiksen 
 
Rejsemafiaens vintertogt gik igen i år til O-meeting i Portugal, denne gang nærmere 
bestemt Castelo de Vide i det østlige af Portugal tæt på den spanske grænse. 
Portugaludsendingene var Hans F. Nielsen, Erland Skøt, Gretha Villadsen, Søren Dall, 
Lise Nielsen, Lars Jensen og Powerhans. 
De rutinerede rejsende fløj som sædvanlig fra Hamborg – og vanen tro måtte Søren 
Dall vende om for at hente noget han havde glemt. Denne gang mobilen.  
Vel ankommet til Lissabon måtte vi vente længe på at få udleveret en bil. Så det blev 
sent inde vi ankom til Hotel Castelo de Vide, (ja, det hed det samme som byen). Da vi 

Tina Haarup 
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nu kom lidt sent, var der ikke mange restauranter der havde åbent. 
Vi fandt dog en i nærheden, fik bestilt mad og nogle øller, Gretha 
en (meget lille) flaske rødvin. Mens der blev serveret begyndte det 
øvrige personale at pakke sammen, de ville gerne hjem. Vel 
tilbage på vore hotel lykkes det at få noget mod mosquitos. Vi 
skulle jo nødig blive overfaldet af de små bæster. 

Det var en hyggelig lille 
by vi boede i - med 
borg på bakken og 
mange små gader. 
Byen ligger på et højdedrag, så til den ene 
side gik det ned og det gjorde det også til 
den anden side. Vi var også ude at kikke 
på seværdigheder, blandt andet den 
middelalderlige bjerglandsby Marvão, der 
ligger meget højt på en top med udsigt til 
Spanien og bestemt er et besøg værd. 
Bare det pragtfulde 360-graders panorama 
ud over det omliggende landskab alene 
ville være grund nok til at besøge Marvão, 
men selve byen (en kandidat til World 
Heritage-listen) er en af Portugals mest 
spektakulære befæstede landsbyer.  Og så 
var de ved at gøre sig klar til karneval. Det 
skal opleves! 

Men tilbage til det vi kom efter: O-løb. Vi kunne ikke klage over baner, løbsområder 
eller anden service. Der var flere end os der havde fundet ud af det. Vi var 67 danske 
deltagere. 
Men når kortet er i målestok 1:7.500 og man 
er vant til at bevæge sig på 1:10.000, så 
kommer tingene noget hurtigere end de plejer. 
Det kostede mig adskillige minutter. På 
sidstedagen kom jeg dog til at slå Hans 
(Nielsen) på 4. delstræk, noget der sikkert 
aldrig kommer til at gentage sig. Det var nok 
fordi det var regnvejr. 
Mandag den 7. marts kl. 19:00 var det tid til 
Night Sprint i Portalegre, 1:5.000. Vores 
løbere havde gode løb. Lars fik en meget fin 
placering (der var en lille ting at tage med 
hjem). Gretha var meget nevøs for hvordan 
det skulle gå, men bagefter kunne hun 
berette, at det ikke havde været så slemt som 
hun havde ventet. 
 

Artiklens forfatter i det 
eftertænksomme hjørne 

Powerhans i aktion 

Måske vidste de 
kommunale myndigheder 
besked om at en større flok 

HTF’ere var på vej 
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Efter sidste etape kørte vi til Lissabon, hvor Lise og Lars havde fundet et dejligt hotel. 
Under bruseren, ud og spise, en enkelt mod mosquitos, på hovedet i seng. Vi skulle 
tidligt op og af sted hjem.  
Igen en dejlig tur med rejsemafiaen! Det kan anbefales at spørge ind til hvordan vi gør. 
Næste år er O-meeting den 18.-21. februar 2012 sydøst for Porto, eller næsten stik 
vest for Aveiro. Vi skal nok af sted igen til den tid! 
 
Kernen i Rejsemafiaens aktiviteter er og forbliver pinseturen. Den er gået til Østrig, 
Rügen, Irland og Portugal, men langt de fleste gange har sigtekornet været sat på 
Belgien – (næsten)nabolandet hvor trappistøllet, chokoladen og vaflerne med is gør 
livet behageligt såvel for de lokale som tilrejsende danskere. En anden god grund til at 
turen så tit er gået den vej, er at Per Henriksen og Inger Marie Haahr boede der fast i 
nogle år og stadig har meget til overs for det lille hyggelige land. Som det fremgår af 
følgende blev der også i 2011 trykket på repeat-knappen. 

 
Af Søren Bertelsen 
      
Igen i år var vi 14 HTF’ere som tog til udlandet for at løbe O-løb i pinsen. Edith og 
Mogens Thomsen fra OK SYD var også tilmeldt, desuden havde vi 2 supportere med. 
Derfor var vi et selskab på 18 der besøgte de belgiske Ardenner-bjerge. 

 
     Når “Rejsemafiaen” tager af sted, er der 4 hjørnesten som turen hviler på: Sport, 
Kultur, Gastronomi og Socialt Samvær. Og dette vil min artikel handle om. 
 
     Sport: At det mest er fordi vi vil løbe, at vi tog af sted, er der ingen tvivl om, og de 2 
arrangerende klubber havde fundet et skovområde, ”FELENNE”, som var så stort, at 
det var muligt at have den samme stævneplads alle 3 dage, bortset fra en sprint, som 
jeg vender tilbage til. 
 
     Første dag: Stævnet starter på kortet ”Bois du Roy”, et godt kuperet område, lige 
som jeg kan lide det. Jeg havde et enkelt bom, men værre gik det for Arne Bertelsen 
og Lise Nielsen. Lise bankede en spids stump træ ind i knæet – Arne snublede, 

flækkede øjenbrynet mod et træ, og slog knæet med en gebommerlig hævelse til 
følge. Der var ikke andet at gøre: Vi måtte en tur på skadestuen i Dinant med de to 
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uheldige helte. Arne blev flikket sammen med tre sting, røntgen 
på knæet og medfølende ord fra Mercedes (det kan piger godt 
hedde på fransk) og Génévieve – de to nydelige 
sygeplejersker/læger. Lise var mere medtaget: et krater der 
næsten nåede om på bagsiden af knæet og blev syet med et 
utal af sting. Begge er dog kommet sig upåklageligt siden 
skaden skete i juni. 

 
     Anden og tredje dag: Vi løber disse etape i ”Bois le Doyen”  
og ”Virée du Lac”,  samme kuperede type terræn med 
udfordringer for alle. Hanne Hyldelund vandt sin klasse begge 
dage, og Edith Thomsen vandt sin klasse på andendagen. 

  
     Sprint: Om aften var der en sprintetape i ”Ville de 
Beauraing”, Beauraing var også den by der husede 

stævnecenter og stævnecamping.  
     Jeg havde set frem til denne etape, da jeg rigtig godt kan lide 
at løbe sprint i byområder, her er der mange tilskuere, også 
mange der normalt ikke interessere sig for O-løb. Desuden kan 
jeg godt lide at vejvalg i en by er helt anderledes end i en skov, 
da der mange flere ”forbudte 
områder” og ”impassable” 
bygninger og hegn, som kan 
betyde at bare et forkert vejvalg 
kan være fatalt! Jeg havde et 
godt løb på en 2,5 km bane. 
     Hanne Hyldelund vandt igen 
– fantastisk! 
 
     Resultater: Jeg vandt ikke 
noget, men jeg havde 4 rigtig 
gode løb og det er jo en gevinst i 
sig selv . 
     Hanne Hyldelund blev samlet 
nummer 1 i sin klasse og Edith 
Thomsen blev samlet nummer 3 
i sin klasse.  
De øvrige resultater var det op 
og ned med. Hans Nielsen fik 
en andenplads på sidstedagen i H65, og klarede sig derudover 
hæderligt. Guri Alm klarede sig pænt – som ventet. 
 
     Kultur: Vi boede i byen Han Sur Lesse der kan betegnes 

som en ganske almindelig belgisk landsby med kirke og torv, 
men der var 2 seværdigheder som udgik fra byens midte.  

Hanne klar til sprinten 

Lars Tykær Jensen 

Lise Nielsen 



 

 31 

     Den første er en køretur med lastbil gennem en nærliggende dyrepark, hvor man 
ser ulve, bjørne, hjorte, vildsvin, rener, los, vildkatte, vildheste, stenbukke og vildokser. 
Foruden at man ser natur og landskab omkring byen. 

     Den anden var en tur som startede med at man kørte med en 
gammel skinnebus til nogle grotter, hvor man blev ført igennem af en 
guide, som fortalte om hvorledes at grotterne var blevet skabt af en 
underjordisk flod og nedsivende regnvand. Der hvor turen sluttede, 
ved udløbet af den underjordiske flod, var der meget passende 
anlagt et par traktørsteder, hvor der kunne købes forfriskninger. Man 
gik så den sidste ½ kilometer tilbage til Han Sur Lesse. 
Desuden blev egnen også gennemtrawlet efter loppemarkeder, der 
på det lokale sprog kaldes ”Brocante”. Som mange af læserne ved, 
har Søren Kjærs hustru Lotte en butik med finere genbrug i 
Storegade i Haderslev (I kan parkere på Hotel Nordens 
parkeringsplads – så ligger butikken lige ved siden af bageren), og 
hun er altid på jagt efter nye klenodier der kan gøre butikken mere 
interessant at besøge og øge omsætningen. Assisteret af Hans 
Nielsens nye kæreste Inger fandt hun adskilligt der blev proppet i 
deres Berlingo til hjemturen. Lige fra det skrigende grimme til det 
åbenlyst interessante og charmerende. Men folks smag kan være 
yderst forskellig – og i Lottes butik kan alle finde noget der lige 
passer for dem. 
 
     Gastronomi og Socialt samvær: Disse 2 hjørnesten må tages 
under et, da god mad og drikke bringer gode mennesker sammen 
sådan socialt. 
     15 af os boede i et nostalgisk Hotel, hvor der også var en typisk 
bar og restauration. Da vi alle var ankommet fredag aften spiste vi i 
restauranten hvad man nu ønskede fra spisekortet. 

Per F. 

Henriksen 
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     Morgenmaden på hotellet var typisk fransk, flutes, croissanter og kaffe, og ikke 
noget at skrive hjem om. Noget helt andet når man fortæller om Belgien er deres øl, 
og det er værd at skrive om, vi fik smagt nogle forskellige øl på turen og der blev også 
købt nogle til at tage med hjem.     Om lørdagen ville vi spise på en anden restaurant i 
byen, men det var ikke lige til at finde en der var åben og som havde plads til 15 
gæster, men det lykkes. Der blev bestilt det man ønskede fra spisekortet af pizza eller 
andet, og selvfølgelig belgisk øl! 
     Vagn Hansen havde skaffet plads på en græsk restaurant i 

Beauraing til os alle 18 efter Sprint-etapen om søndagen og det var 
også udmærket. 
      
     Igen har vi fra HTF haft en god klubtur i pinsen med sport, kultur, 
hygge og god forplejning. Også selv om man ikke løber, kan man 
godt få et godt udbytte af en sådan tur, Lotte fandt i hvert fald en 
masse gode ting til sin butik dernede . Sådan er ånden også i 
Rejsemafiaens aktiviteter: Der er selvfølgelig altid noget med 
orienteringsløb inde i billedet, men det kan sagtens give plads til 
andre interesser. Alle får noget ud af det, også dem for hvem det 
sportslige ikke er i højsædet. Der er masser af behageligt selskab, 
men man behøver heller ikke sidde lårene af hinanden. Næste år skal 
vi på langfart igen! 
 
    Epilog: I stedet for at straks suse af sted mod Danmark efter afslutningen på 
stævnet, havde Hanne og jeg bestemt os for at kører over Holland og der have en 
overnatning. 
    Så stille og roligt trillede vi nordpå forbi Amsterdam op i det nordvestlig Holland, 
hvor der er mere fladt end i Tønder-marsken, med kanaler og diger. 
    Jeg havde bestilt et ”værelse” i ”Recreatiepark Wiringherlant” og da vi ankom til 

Sloten 
 

Vagn Hansen 
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den af GPS udpegede rigtige adresse mente jeg ”at det må være en fejl!” Det lignede 
mest af alt slet ikke et hotel, men mere en landsby med en campingplads. Men det var 
det rigtige sted, hotellet er opbygget som en lille landsby, receptionsbygningen er også 
Café, hvor morgenmaden kan serveres, værelserne er i huse med 3 i hvert og der er 
også et hus med restaurant, Café og bar. 
     Da vi forsatte turen mod Danmark mandag morgen, kørte vi forbi byen Sloten, det 
er en ”typisk” Hollandsk by med diger og kanaler, biler skal blive udenfor, men cykler 
er velkomne. Vi gik rundt og studerede byen og da det var tid til frokost fandt vi en 
fortovsrestaurant og spiste i det gode solskinsvejr. 
  
     Derefter var der kun tilbage at køre til Danmark efter en god Pinsetur. 
 

                Søren Bertelsen 
       
 
 
      

Nye medlemmer 

 
Denne gang har vi fornøjelsen af at sige VELKOMMEN til 13 nye medlemmer i HTF, 
som er følgende: 
  
Arman Hvenekær Rasmussen  Ejby 
Anne Sophie Brodersen  Haderslev 
Henning Mundbjerg   Kastvrå, Sommersted 
Henning Skytt Juhl   Kastvrå, Sommersted 
Ulla Lillebæk   Toftlund 
Jan Lillebæk   Toftlund 
Søren Lillebæk   Toftlund 
Julie Lillebæk   Toftlund 
Mikkel Brøchner Kristensen  Vejen 
Morten Jasper   Jegerup 
Sune Svane Nielsen   Tønder 
Ina Jessen    Haderslev 
Morten Lambek   Tønder 
  
Vi håber, at I ALLE må trives med vores dejlige sport i NATUREN! 
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Terminslisten 

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

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

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

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

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

Lør 2008 A-JFM-stafet 1100 Frederikshåb Plantage Vest, T-0908 Kolding 

Søn 2108 A-JFM-lang 1000 Stensbæk Plantage, T-0908   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 1100 Grønholt Hegn, T-0908   Allerød 

Lør 2708 C-Midgs.orm 2000 Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg, T-1608 OK Sorø 

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

 

Søn 0409 B-løb + 1. div. 1000 Trelde Syd, 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 1100 Vrøgum Øst, T-2308   OK West 

Søn 1109 A-DM-lang 0930 Gyttegård, T-2308   OK Gorm 

Søn 1809 B-løb + 2. div. 1000 Kelstrup Plantage, T-0609   SOK 

Lør 2409 Tr 1330 Frøslev Nord, P-plads N for lejren AAIG 

Lør 2409 Tr 1330 Lindet Skov, skærm på Arnum-Arrildvej HTF 

 

Lør 0110 Tr 1330 Pamhule Skov, indkørsel Marstrup HTF 

Søn 0210 B-løb 2.-3. div. 1000 Nørreskoven, T-2009   OK Snab 

Søn 0910 B-løb 1.-2. div. 1000 Årup Skov, T-2709   AAIG 

Lør 1510 Tr 1330 Als Nørreskov, Fladbæk Strand  SOK 

Lør 1510 Tr 1330 Stensbæk Plantage, P-plads midt i skoven HTF 

Lør 2210 Tr 1330 Aabenraa Nord, skærm ved Egelund AAIG 

Ons 2610 Nat-Tr  Pamhule Skov, se også HTF’s hjemmeside HTF 

Lør 2910 Tr 1330 Gråsten Skov, P-plads Ravnsbjergvej SOK 

Lør 2910 Tr 1330 Revsø Skov, start fra Holbækgård HTF 

 

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.  
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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. 

 

I skovens dybe, stille ro… 

 

Orienteringsløb er en individuel sport, men klubhyggen på stævnepladsen er nu også 
en af de mange store fornøjelser!

HUSK at støtte vore annoncører – de støtter klubben! 
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Dammen Rundt 

Af Søren Kjær 
 
Årets udgave af Dammen 
Rundt blev afviklet 13. 
august, og det var langt fra 
en solskinsdag. Det betød et 
deltagerantal der lå en del 
under rekorden fra sidste år, 
men 136 løbere er stadig 
ganske pænt, også taget i 
betragtning at Slivsøløbet i 
Hoptrup blev arrangeret 
samme dag med lige knap 70 
løbere. Det må kunne 
koordineres bedre næste år! 
Nu bliver Dammen Rundt 
aldrig løbet for de rigtig bløde 
motionister. Der er en 6 km-
rute, men trækplasteret er 
den noget barske tur rundt 
om Haderslev Dam på 
Geheimerådens Sti. En tur på 
12,3 km og med to bakker 
der rigtig trækker søm ud. Til 
gengæld kan man så nyde 
flotte udsigter og et landskab 
der veksler smukt mellem 
land, skov og vand – hvis 
man da har tid til det. Det 
gælder de færreste, for 
mange løbere kommer igen 

år efter år for at prøve sommerformen af, og de sidste indædte kilometer tilbage 
gennem Haderslev og ned ad Omkørselsvejen bliver siddende i benene nogle dage. 
Rekorden rundt om Dammen ligger nede på omkring 40 minutter og blev sat i løbets 
urtid først i 80erne. Dorthe Dahl, landsholdsorienteringsløber, kom rundt på 49.38 i 
2006 som hurtigste dame nogensinde. 
Men det er heller ikke ueffent at hurtigste kvinde i år, Ina Klindt, løb på 53.39. Det var 
hendes første deltagelse i Dammen Rundt, og mon ikke man kan vente sig endnu 
bedre tider af hende i fremtiden – det kunne billedet godt tyde på! 
De bedste herrer var Ole Michael Petersen fra Øsby IF i 48.06 foran Erling Grete fra 
Lagkagehuset i 48.18.  
Det skal også nævnes at vores egen Nicklas Finderup Jessen satte alt og alle på 
plads på 6 km-ruten i tiden 23.45 – godt gået, Nicklas! 


