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Formandsord Julen 2011!  

 
Divisionsløb i Gråsten den 9. oktober: Jeg vil 
starte mine formands ord med at sige TILLYKKE 
til hele klubben, fordi vi "overlevede endnu en 
gang" i første division, hvor vi stillede med over 
60 løbere i op- og nedrykningskampen i Årup 
skov. Heriblandt vores stjerne Maja Alm. Vi vandt 
over de 2 tophold fra 2. division FROS/MELFAR 
og Kolding. Dejligt, når vores medlemmer bakker 
op om HTF, når det virkelig gælder for klubben! 
Tina O. Hårup havde taget turen helt fra Viborg 
for at hjælpe HTF på bane 2B, selv om hun 
kunne have løbet 3B. 
Lasse Skare Therkildsen blev skadet op til løbet 
og vi flyttede derfor Maja op på herrernes bane 1, 
hvilket Maja kvitterede for med at vinde en 
suveræn sejr over alle de bedste herrer! - TAK til 

alle der deltog for en god indsats, således vi kan løbe 1. divisionsløb her i det 
kommende 50-års jubilæumsår! 
 
1. divisions løb i 2012: Jens Peder og jeg var til klubledertræf den 8. nov. og da blev 
det oplyst, hvor vi skal løbe 1. divisionsløb i 2012. Programmet ser således ud: Vi 
lægger ud i Kærgård den 22. april, som er et spændende klitområde i WEST. 
Næste match er i Lerskov den 23. september. Hvis vi så er blandt de 2 bedste 
hold i Sydkredsen, skal vi til Landsfinalen i Folehaven på Sjælland den 7. 
oktober. Hvis ikke er der op- og nedrykningsmatch i det sønderjyske også den 7. 
oktober i Rønshoved. Så få disse datoer føjet ind i jeres kalender, da disse er de 
allervigtigste for vores fælles klub HTF! 
 
Arrangementer 2012: 
Vi skal jo arrangere 
Påskeløbet på RØMØ 
fra den 5-7 april, hvor 
der bliver brug for alle 
gode kræfter i HTF. Vi er 
i gang med at lave 
indbydelsen og vi får 
god hjælp fra vore 
naboklubber. Vi skal på 
vanlig vis i 2012 
arrangere Vikingedyst, 
som vi i år flytter en uge 
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længere frem, således det bliver fra den 13-15 juli. Det er meningen, at kortdistancen 
skal gå på Starup Hede, og følgende klassisk i Vesterskoven og i Stursbøl. Herudover 
skal vi arrangere "natcup" den 2. marts, som vi planlægger på skal foregå i REVSØ 
skov. 
 
Jættemil: I weekenden den 12-13. november blev der løbet Sprint i Ballerup og 
Jættemilen i Grib skov. Vi havde Nicklas med til begge dele og han klarede sig 
fornemt. Maja løb om lørdagen nordisk mesterskab i Cross, som foregik i Uddevalla i 
Sverige og Maja blev bedste dansker, blot 1.17 efter vinderen, hvor Maja sidste år var 
2.24 efter vinderen. Om søndagen blev Maja en sikker vinder i Jættemilen. 
Desværre har Maja ikke deltaget i alle ranglisteløb, så denne trone måtte Maja 
overlade til landsholdskollegaen Signe Søes. 
Maja har også været med til at vinde "Smålandskavlen" sammen med Ida Bobach, 
Emma Klingenberg og Signe Klinting ugen før. 
TILLYKKE til Maja og Nicklas! 

 
Camilla Bevensee igen udtaget til junioreliten: Camilla blev igen udtaget til 
junioreliten, selv om hun igennem året har været plaget af skader, men Camilla har 

trods alt vundet en BRONZE-medalje ved DM-sprint i foråret. 
TILLYKKE med udtagelsen Camilla! 
 
Find vej i Vesterskoven: Den 13. oktober indviede vi igen 
et "find vej projekt", denne gang i Haderslev Vesterskov, 
hvor der var taler af Formanden for Sundhedsudvalget Asta 
Freund og Skovfoged Hans Jørgen Ellermand inden vi 
lukkede 75 skoleelever ud i skoven fra Sct. Severinskolen. 
Men allerede da vi kom til P.-pladsen ved indgangen til 
skoven var der godt gang i indvielsen med elever fra Hertug 
Hans skole og Starup skole. Midt under aktionen kom der 
yderligere elever fra eliteidrætsklasserne på Hjortebro-
skolen, så der var nok ca. 250 skoleelver, som denne dag 
var i Vesterskoven for at afprøve vores nye projekt - super! 
Jyske Vestkysten og Ugeavisen dækkede begivenheden! 
Flemming har anvendt rigtig mange timer på nytegning af 
kortet, hvor der nu er kommet mere skov med på kortet. 
Flemming har også udarbejdet folder og sammen har vi 
gravet 30 poster ned derude, som er lidt anderledes udstyret 
end dem i Dyrehaven/Pamhule, hvor der i de nye er et skjult 
næb til stiftklemmen. 
Men der er jo mange ting, som skal være på plads med nyt 
kort og "folder", som skal udarbejdes og Flemming og jeg 
skulle have gravet 30 poster ned, samt 2 startposter. 
Jeg har været i skoven, for at inddrage de gamle "faste 
poster"! 
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Vort medlem Klaus Staugård har lavet et rigtig flot historisk skrift om "Den forgangne 
Vejen O-klub", samt korttegning - kan ses på hjemmesiden. 
 
13 ungdomsløbere på kursus: Her i november havde HTF et stort antal 
ungdomsløbere på kursus, hvoraf halvdelen var på ungdomskursus i hhv. Gram og 
Silkeborg. Tillige leverede HTF også 6 ledere. 
 
 Juleløb: På vanlig vis vil der blive arrangeret juleløb 2. juledag fra Tørning Mølle med 

efterfølgende julehygge med gløgg og æbleskiver.  – Mød talrigt op til dette 
traditionelle ”julemave-delleløb”! 
 
”Den som venter på et tilfælde, spilder tiden”! 
 
I ønskes et rigtig god jul og et lykkebringende nytår! 
 
 Jønne 
 

Portrætter af ungdomsløbere 
Af Vibse og Jette. 

Her følger endnu et kærligt portræt af 
én af vore ungdomsløbere: 

Randi Møller  

O-løbs erfaring: Det bedste ved o-løb 
er at finde posten! 

Har været med til mange åbne løb, 
hvor jeg har gået børnebanen. Jeg har 
kun prøvet at løbe i D-10 sammen 
med min Far. Min Mor vil altid have 
mig med til o-løb, men heldigvis siger 
min Far godt at jeg må slippe hvis jeg 
ikke vil – det er ikke så sjovt når det 
regner!  

Bedste o-løbs erfaring: Da jeg vandt 
grænsedysten i år. Ellers kan jeg godt 
lide at være på U1 weekend – især 
den seneste i Gram. 

Værste o-løb: På U1 sommerlejr i 
Lessebo, Sverige sidste sommer, hvor 
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min Nintendo blev stjålet. 

Og til et træningsløb på heden i Stensbæk og en 
varm dag, hvor jeg løb om kap med min Far, og 
hvor han pludselig spørger, om jeg har set den 
store isvaffel ude på heden. Jeg stoppede op, da 
en isvaffel var lige hvad jeg kunne have, og så løb 
min Far bare fra mig – øv-øv-øv.  

Ud over o-løb: Jeg er 8 år og går i 2. klasse på 
Toftlund Distriktsskole.  

Jeg er spejder sammen med Maja B. Har gået til 
gymnastik i mange år, men har fra denne sæson 
skiftet over til både håndbold og badminton. 

Fremtiden:  At kunne løbe fra min Far.  

Sommerafslutningen for ungdom 

lørdag den 1. oktober. 

Af Vibse Møller 

I år havde Mona Rasmussen, ivrig HTF løber og en som brænder for sin sport, 
biathlon, tilbudt at komme og lave et arrangement omkring biathlon. Det syntes vi i 
ungdomsudvalgt var en god ide, da vi gerne vil prøve at give vore ungdomsløbere en 
oplevelse af så mange forskellige facetter inden for orienteringsløb. De unge skulle at 
skyde og se hvilken indvirkning en høj kontra en lav puls har på kroppen, når man skal 
sigte og ramme et mål. Lige som punktorienteringsløb er en god disciplin at kunne, når 
man træner bomteknik og det at kunne følge med på et kort uden selv at bestemme 
vejen. 

Derfor indgik vi et samarbejde med Mona om at få sådanne et arrangement op at stå. 
Mona har gode forbindelser til at kunne låne et skydeanlæg hos DGI i Vingsted.  

Det var et 10 m luftgevær anlæg med faldmål – de samme skiver de skyder mod ved 
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skiskydnings konkurrencer – bare 
tilpasset en 10 m bane i stedet for en 
50 m bane. 

Jette startede dagen med nogle lege, 
mens vi andre satte det sidste af 
punkt orienterings banen ud. Vi var 
lidt forsinket, da det tager laaang tid 
at sætte snitlinser ud på en 2-3 km 
bane. 

Jydske Vestkysten kom og fulgte 
med sammen med formanden.  

Mona startede med at give en 
instruktion om biathlon og derefter 
gav hun en skydeinstruktion. Mona 
og Alfred styrede skydebanen. Der 

var lidt problemer med at nogle våben ikke helt korrekt indskudt, så de første havde en 
svær skydning.Imens legede vi andre nogle små stafet leger og fangelege. Blandt 
andet drenge mod piger stafet. Der var rart at kunne stille et pigehold!  

Da alle var blevet instrueret i 
skydning, gik starten på 
punktorientering. 
Punktorientering er en afmærket 
rute i terrænet, hvor der var 3 
poster på banen og 2 poster 
som man skulle sigte på og 
derefter prikke posternes 
placering ind på et kort. 1 mm 
fejlprikning giver 1 min tillæg til 
løbstiden. Her var der samme 
bane til alle. Efter at 7 løbere 
var kommet i mål, havde jeg 7 
forskellige svar på, hvor post nr. 
2 skulle være. Det sjove ved 
denne disciplin er, at man hele 
tiden skal følge med på kortet, 
hvor man løber. Vores hurtige 
H15-16 løbere kom hurtigt 
igennem banen, men desværre 
havde de ikke fulgt med på 
kortet og vidste dermed heller 
ikke, hvor de havde været i 
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skoven eller hvor posterne stod. De yngre løbere tog lidt længere tid om gennemløbet, 
men de vidste til gengæld hvor de havde været! 

Derefter en skydning og så et o-løb. O-løbet var på de faste poster i Vesterskoven, da 
det ellers ville kræve en kæmpe indsat for ungdomsudvalget med at sætte poster ud 
og hente ind. Der var en let, mellemsvær og en svær bane. Efter o-løbet var der igen 
skydning.Alle klarede skydning okay. 

Formanden, som også er tidligere biathlet, ville dog ikke tage udfordringen op og løbe 
en tur sammen med vores ungdom.  

Derefter havde vi afslutning, men desværre var formanden og Nicklas kørt ned til 
træningsløbet i Vesterskoven. 

 
 

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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Men vi andre hyggede os med 
Bettys kage. Tak for kage Betty.  

Status efter sådanne en dag: 
Interesserede og ivrige 
ungdomsløbere men desværre alt 
for få.I fremtiden bør vi nok øve 
det med at følge med på et kort, 
lidt mere af hensyn til vores H15-
16 løbere. – det er god 
bomtekniktræning. 

Lækkert at Mona ville stille sin viden og muligheden for at låne en skydebane til 
rådighed for os.Vi siger mange, mange tak til Mona. 

I ungdomsudvalget (4 medlemmer) har vi brugt en masse tid og tilbagelagt omkring 30 
km tilsammen. (udsætning af punktorienteringsbane og indsamling samt skygning af 
børn). 

U1-lejr i Gram – U2- og juniorlejr i Silkeborg 

Af Søren Kjær 

Det er utrolig vigtigt for de unge løberes motivation at de kan komme ud og møde 
andre løbere og udfordringer på de fælles U1- og U2-lejre. Her hjælper 
ungdomslederne hinanden med at give de unge mennesker en god oplevelse. Selv 

om det sparer på kræfterne at 
løfte i flok, er det alligevel noget 
der trækker ekstra tænder ud, og 
denne gang må man sige at 
HTF’erne lagde sig ekstra i selen 
da U1-lejren blev gennemført i 
weekenden 19.-20. november på 
Gram Skole. Det var Jette og 
Jens Peder der stod for det 
arrangementsmæssige, og de 37 
børn fra Sydkredsen havde det 
dejligt med hinanden mens de 
også blev meget dygtige 
orienteringsmæssigt. Denne ikke 
helt lette bane var deres eksamen 
efter weekendens undervisning. 
Når de ser banen, tænker mange 
voksne løbere sikkert om ikke 
også det kursus havde været 
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noget for dem. 

U2 og juniorer  

Af Marie Honoré Jensen 

Ugen efter, i weekenden den 25.-27. november, var 5 af klubbens ungdomsløbere af 
sted på den årlige novembersamling for juniorer fra hele landet. Marie Baden 
Bertelsen, Mette Riis, Sune Monrad, Jeppe Andersen, Marie Honoré Jensen, Nicklas 
Finderup Jessen og Anders Skovsbøl Rasmussen var blandt de i alt 75 løbere som 
var med til at give den gas i bakkerne omkring Silkeborg. Vi boede på Sejs skole, hvor 
der også var rig mulighed for 
boldspil og andet sjov i skolens hal 
om aftenen. Træningen bød blandt 
andet på en kort distance (154 m i 
fugleflugt) i labyrintparken i 
Rodelund. Men der skulle noget 
hjernearbejde til for at finde frem til 
posterne, så kilometertiderne blev 
tårnhøje. Som altid var det en 
weekend med masser af træning, alt 
for lidt søvn og hyggeligt samvær 
med unge løbere fra de andre 
kredse.  

Follow the sun - 5 days Puglia 
Af Per F. Henriksen 

 
Ligesom de forrige år drog vi i oktober til o-
løb ved Italiens Adriaterhavskyst nærmere 
bestemt i Gargano nationalpark beliggende 
midt i ”sporen” på den italienske støvle.  
 
Mandag 3. oktober var første løbsdag, men 
kun med sprint sidst på eftermiddagen.  Vi 
var friske og startede alle dagen med et 
havbad 07.30. Dagen blev ellers mest 
tilbragt ved poolen. Sidst på eftermiddagen 
kørte vi den korte tur ind til den hyggelige 
landsby Rodi Gargano. Den maleriske by 
kravler godt op ad bjerget med betydelige 
højdeforskelle. Starten var midt på torvet, 
men inden da nød vi folkloren og café 
hyggesnak.  
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Sprinten gennem de krogede 
middelalderlige gyder var 
spændende og der skulle laves 
præcise vejvalg i en fart.  
 
Næste morgen – tirsdag 4. 
oktober – var det alvor. Efter 
nogenlunde morgenmad fulgte en 
snoet bjergtur ud til det kendte 
område i ”Forresta Umbra”. O-
løbet var igen svært og 
krævende, hvilket der var 
almindelig enighed om. Jeg 
bommede post 1 med 28 
minutter, og kun mødet med seje 

Gretha reddede mig for en endnu værre skæbne. Detaljeret og voldsomt  kurvebillede 
i et terræn med store slugter og huller fyldt med småklipper og mange sten. Gys!  
 

Onsdag 5. oktober 
var for de hårde. 
Først igen et svært 
løb i ”Forresta 
Umbra” og så sprint 
sidst på dagen i Vico 
Garganico. En 
udfordrende dag, 
hvor vi også nød 
samværet med de 

andre HTFére: Lise, Lars, Guri, Søren Dall, Erland og 
Gretha. Pigerne klarede sig flot og især Gretha´s indsats 
imponerede i det vanskelige terræn. 
 
 Torsdag 6. oktober begyndte Inger Marie og 
jeg med et frisk havbad efterfulgt af en pool svømmetur allerede 07.30. De andre var 

Indkaldelse til generalforsamling i OK-HTF 

 

Vi afholder generalforsamling 

lørdag den 25. februar 2012 på Tørning Mølle 

Dagsorden ifølge lovene. 
Så skriv dagen op i kalenderen NU – det bliver mindst lige så hyggeligt som 
det plejer med spisning og fejring af klubbens profiler! 
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ikke i sigte. Tjekkede 
ud af det o.k. hotel og 
kørte til Pechisi, hvor 
sidste dags sprint 
skulle finde sted.  
 
Inger Marie havde et 
kanonløb kun 13 
sekunder efter 
nummer 1. Jeg selv 
fandt post 13 før post 
14, hvorved Lise igen 
slog mig med få 
sekunder. Efter en 
god frokost på det 
lokale trattoria, var det tid til igen at vende vores alt for lille lejebil mod Rom, hvorfra vi 
fløj hjem til det gamle land efter endnu en herlig o-løbsrejse med store udfordringer, 
men også med italiensk sol, mennesker, mad og vin, som vi elsker det. 
Flere gange i forløbet optrådte Manfredo – den lokale skjald - med o-løbssangen: 
 

” You! You and me! I feel so high when I think orienteering. You! You and me! 
I feel so free when I run orienteering. Map, compass and running shoes! 

Waiting for my start, waiting for my go! Yes! I like to compete, 
Being a champion is my secret dream. 

 
You! You and me! My favorite sport orienteering. Strong are my legs, 

I have to run fast if I want to be the best. Snow, sunshine, rain, 
If you want to be a champion…You got to use your brain. You! 

You and me! I was a child when I started orienteering. You! You and me! 
Feeling strong because I love orienteering. Yes! A sport for all ages, 

Always magic good for my mind.Yes! Good for my body, 
Never ending story, you have a friend for life. 

 
You! You and me! My favorite sport orienteering. 

Strong are my legs, I have to run fast if I want to be the best. 
Snow, sunshine, rain, if you want to be a champion You got to use 

Your strength…snow, sunshine, rain, if you want 
To be a champion…you got to use your brain. 

 
 Tak til mine medløbere for en fin uge. 

 Støt vore annoncører – de støtter os! 
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Nye medlemmer 

Vi byder velkommen i klubben til  

Karl Hansen 

Jack Skrydstrup  

Flemming Toft 

Vi håber I må trives med vores dejlige sport. 

 

Vi gratulerer… 

David Francis fylder 40 

Jette Honoré Jensen fylder 50 

Niels Physant fylder 60 
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Jule-mavedelle-løb fra Tørning Mølle 2. juledag! 

 
Traditionen tro bliver der også i år juleløb fra Tørning Mølle 2. juledag med fælles start 
kl. 1000. I år bliver det et individuelt stjerneløb, og der er tilmelding til de forskellige 
baner allerede fra kl. 0930. 
 
Guri og Søren står i år for banerne, og Jette og Søren sørger for æbleskiver og gløgg - 
vores kasserer Ingelise Baden laver godteposer til børnene - så alt i alt bliver der 
traditionel jul også i HTF! 
 
VELKOMMEN til alle! 
 

Vi forventer ikke så meget vintervejr som sidste år, hvor sneen 
lå højt i skoven!  
---------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
www.nottelmann.dk 
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Terminslisten 

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

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

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

Lør 1712 Tr 1330 Aabenraa Nørreskov, Høje Kolstrup Skole AAIG 

Man 2612 Juleløb 1000 Tørning Mølle   HTF 

Lør 0701 Tr 1330 Oleskobbel, skærm på Fynshav-Mommarkvej SOK 

Lør 0701 Tr 1330 Jels Skovene, P-plads ved Voldstedet HTF 

Lør 1401 Tr 1330 Søgård Skov, P-plads midt i skoven AAIG 

Lør 1401 Tr 1330 Bevtoft Plantage, P-plads SV for skoven HTF 

Lør 2101 Tr 1330 Roden Skov, P-plads Felstedvej  SOK 

Lør 2101 Tr 1330 Lindet Skov, skærm på Arnum-Arrildvej HTF 

Lør 2801 Tr 1330 Jørgensgård Skov, P-plads midt i skoven AAIG 

Lør 0402 Tr 1330 Als Nørreskov, skærm ved Skovkroen SOK 

Lør 0402 Tr 1330 Stensbæk Plantage Syd, P-plads ved lejren HTF 

Lør 1102 Tr 1330 Frøslev Plantage Syd, P-plads Pluskærvej AAIG 

Lør 1102 Tr 1330 Sdr. Farup Bjergplantage   HTF 

Lør 1802 Tr 1330 Rønshoved, P-plads midt i skoven, skærm på A8 SOK 

Lør 1802 Tr 1330 Tørning Mølle   HTF 

Lør 2502 Tr 1330 Kathrinelund, P-pladsen ved den gamle kro SOK 

Lør 2502 Gen.fors.       ? Generalforsamling OK HTF, Tørning Mølle  

 

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.  
 

 
Jubilæum 
 
Til næste år fejrer HTF sit 50-årsjubilæum. For 10 år siden var det 40-årsjubiæet vi fejrede, og 
den fik ikke for lidt. Der blev holdt reception i Det grønne Forsamlingshus (som var nyåbnet) 
efter et jubilæumsløb i Pamhule, og gratulanter kom strømmende til fra nær og fjern. Om 
aftenen var der jubilæumsfest på Tørning Kro i Hammelev, og det blev en meget lystig 
affære, som alle mindes med glæde og husker i detaljer. 
50 er rundere end 40, så derfor skal alle sejl sættes for at gøre jubilæet til en endnu mere 
uforglemmelig oplevelse. Alt er stadig i sin vorden, og ingen detaljer ligger fast, men nu er der 
nedsat et lille festforberedelsesudvalg, som foreløbig har Per F. Henriksen i spidsen med 
Søren Dall og Søren Kjær som undersåtter. Men aktiv deltagelse for andre der føler for sagen 
påskønnes.  
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Så flot var forsiden til jubilæumsskriftet for 10 år siden.  Nu er Per F. Henriksen og Søren Kjær i 
gang med de indledende øvelser til klubbens næste jubilæumsskrift. Vi håber at resultatet bliver 
alsidigt, læseværdigt og interessant. Klubbens liv i det halve århundrede skal beskrives i stort og 
småt, og vi vil især lægge vægt på de mennesker som har præget klubben. Der bliver mange 
interviews og erindringsartikler. Har du en oplagt ide til en artikel, eller har du lyst til at bidrage 
med noget, skal du endelig kontakte os før du skifter mening. Vent ikke til vi kontakter dig. 
Og en sidste ting, som vi er sikre på at mange kan hjælpe os med: Vi skal bruge billeder fra 
klubbens fortid! 
Mange har sikkert en stak billeder liggende fra en eller anden anledning, måske en årsfest, 
måske en Vikingedyst, måske en klubtur. Send dem til klubbladets redaktion. 
 


