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Formandsord vinteren 2012  

10.000 til Camilla Bevensee: I samarbejde med 

juniorlandstræneren Emil B. Christensen 
udarbejdede vi ansøgninger til Haderslev 
Elitesport V/ Morten Nørby Poulsen, som 
resulterede i en ”julegave” på kr. 10.000 til 
Camilla, som er øremærket til træningslejre i 
udlandet. 
I samarbejde med Landstræneren Lars 
Lindstrøm udarbejdede vi også ansøgning for 
Maja Alm, som desværre gav afslag med 
begrundelsen, at hun nu ikke er talent længere, 
men i verdenseliten og får støtte af Team 
Danmark - Iøvrigt støtter Haderslev elitesport kun 
max. 3 gange og dette har de gjort ved Maja Alm. 
Et stort TILLYKKE Camilla og TAK til 
Haderslev Elitesport. 
 

1. divisions løb i 2012: Som nævnt i sidste klubblad lægger vi ud i Kærgård ved 
vestkysten den 22. april. Den næste match er i Lerskov ved Åbenrå den 23. 
september og finalen er på Sjælland den 7. oktober. Hvis ikke vi kvalificerer os til 
Landsfinalen er der op- og nedrykningsgilde også den 7. oktober i det sønderjyske, 
nemlig Rønshoved skov. Sæt kryds i kalenderen på disse datoer, da disse er de 
allervigtigste for HTF og DIG! 
Iøvrigt er der barslet med nye regler fra næste år. 
 
NATCUP den 2. marts i Revsø: Vi har her et samarbejde med Kolding, GORM og nu 
også MELFAR. Vi indleder og dernæst har Kolding det i Marielund den 9. marts, 
GORM i Jelling den 16. marts og MELFAR slutter den 23 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”! 
 
2. Juledags løb ved 
Tørning Mølle: Vi var 
lige godt 50 til dette 
traditionelle løb, hvor vi 
havde besøg af 
JyskeVestkysten, som 
havde 2 siders omtale af 
løbet. 
TILLYKKE til vinderne 
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Hans Nielsen, Bendt Bossen og Flemming Jessen. 
TAK til arrangørerne: Guri,  Søren Dall, Michael, Jette og Søren Kjær. 
 
Generalforsamling: Den 25. februar inviterer vi til Generalforamling på Tørning Mølle. 
Vi får lidt at spise inden selve Generalforsamlingen, som indledes med hædring af 
DM-mestre og klubmestre, hvorefter vi gør status på året 2011 med mundtlige 
beretninger og status fra klubhusudvalget. Mød op og deltag i debatten om vores 
fælles fremtid! 
 
SM-nat i Kelstrup Plantage: Onsdag den 28. marts er der SM-nat i Kelstrup Plantage 
og traditionen tro er det samtidig HTF´s interne klubmesterskab. 
 
Påskeløbene 2012 på Rømø: Disse er vi som bekendt i år selv arrangør af, og alt 

forløber næsten efter planen, hvor vi regner med, at anvende ca. 100 officials over de 
3 dage løbet står på, hvor vi får god hjælp af de sædvanlige samarbejdspartnere. 
Hvis du har glemt at tilmelde dig som officials er der måske en mulighed endnu - meld 
dig til stævnesekretæren Guri. 
Tilmeldingen forløber godt, hvor der her den 1. februar allerede er ca. 500 tilmeldte, 
hvoraf der er tilmeldte fra 21 udenlandske klubber fra 7 nationer, hvor der er deltagere 
fra de nordiske lande - Tyskland - Holland - Schweiz og Grønland. 

Hvem mon får hæderspriserne i år? 
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Vores Webmaster Jørgen Hvenekær har lavet et snedigt 
tilmeldesystem for udenlandske løbere, som matcher "O-
service", således at alle kan følge tilmeldingen også af de 
udenlandske løbere.  Jørgen vil udbygge dette, således vi 
også kan anvende dette ved Vikingedysten og "Dammen 
Rundt" - TAK for dette Jørgen!  
Som vanlig når vi arrangerer de store løb er det kun vores 
ungdomsløbere, som får lov til at løbe med i påskeløbet. 
 
Hjælp til SFO: Den 22. og 29. februar hjælper Flemming 
og jeg SFO i Haderslev med aktiviteter i Dyrehaven, hvor vi 
vil gøre os SYNLIG for denne målgruppe! 
 
Find vej i skoven: Ungdomsudvalget arrangerer "Prøv O-
løb dag" med følgende datoer: Lørdag den 10. marts - 
lørdag den 24 marts - lørdag den14 april - alle dage fra 
Christiansdal, hvor disse løb kulminerer med den store 
landsdækkende "Event dag” den 28. april 2012. 
Støt op om disse dage ved at tage venner - familie og 
naboer med til disse nyrekrutteringsdage i "Danmarks 
smukkeste Idrætsplads"!  
 
”Man kan komme til verdens ende på en løgn - men kan 
aldrig komme tilbage igen”! 
 
I ønskes en god start på sæson 2012! 
 
Jønne 
 

Generalforsamlingen bliver på Tørning Mølle 25. 2. kl. 12. 

 
Som varslet i sidste nummer af klubbladet afholdes den ordinære generalforsamiling 
25. 2. på Tørning Mølle. 
 
Vi starter hyggeligt med fælles middag, og af hensyn til maden skal vi vide hvor mange 
der spiser med.  
 
Selve generalforsamlingen begynder kl. 13. 
 
Dagsorden efter lovene: 
 
1. Valg af dirigent og stemmeoptællere. 

Inger Marie Haahr tager imod 
tilmeldinger til spisning på tlf.  
30277561 – mail: 
malte107@hotmail.com   

mailto:malte107@hotmail.com
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2. Formandens beretning, herunder 
udvalgsberetninger. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
 
4. Budget for indeværende år, herunder 
fastsættelse af kontingent m.v. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
a) i lige år vælges formand, sekretær samt 2 
bestyrelsesmedlemmer, nævnt 
B-D. 
b) i ulige år vælges kasserer samt 2 
bestyrelsesmedlemmer, nævnt A-C. 
 
7. Valg af 2 revisorer. 
 
8. Valg af 1 revisorsuppleant. 
 
9. Eventuelt. 
 
Tag klubbladet med så I har beretningerne på tryk. 
 

Formandens beretning for 2011. 

 
I år 2011 blev den ordinære generalforsamling afholdt på det gode gamle kendte 
historiske sted Tørning Mølle. 
Der var mødt 33.  
Valgt som dirigent blev Henry Jacobsen. 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) 
I overensstemmelse med vedtægterne blev følgende valgt til bestyrelsen: 
Valgene: Inger Marie, Guri, Ingelise og Jens 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. 
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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. 
 

 

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 

For en gangs skyld havde vi juleløb uden sne 

mailto:mail@nbc-jels.dk
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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 repræsentantskabsmøde. 
Klubben har også været 
repræsenteret ved andre fora, 
hvor vores eksistens eller vores fremtid, kan have betydning! 
 
Udmærkelser/hædringer. 
HTF trofæet blev fortjent givet til vort medlem Vibse 
Sørensen for i årenes løb at have ydet en energisk, 
kammeratlig og sportslig indsats, hvor Vibse  bl. a. i 
årenes løb især har ydet et formidabel arbejde med 
ungdommen. 
 
HTF´s jubilæumspokal blev tildelt Nicklas Finderup 
Jessen for ”årets ungdomsløber” 2010, hvor Nicklas 

satte overliggeren meget højt ved bl.a. at blive 
Kredsmester, vinder af Ungdomspokalen, samt en 
BRONZE-medalje ved Jysk-Fynske mesterskaber.  
 
Sydkredsens Æresplatte blev tildelt Jønne, for mit 
mangeårige arbejde for klubben, Kredsen og 

En minilabyrint lagt ind i løbet kan 
godt give forvirring i kampens 
hede… 
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Friluftsrådet m.v. 
 
Den 3. november afholdt kommunen ”Idrætsfest” for DM- vindere og EM vindere 2010. 
Vi havde Maja og Camilla indstillet, men kun Maja var med. 
Denne fest er blevet beskåret gevaldig, hvor jeg sidste år beskrev festen, som en af 
de bedste. 
Desværre var jeg selv forhindret, men tilbagemeldingen har været meget negativ, 
modsat forrige år - så mit budskab til kommunen er, hvis dette fremadrettet skal være 
standarden, så drop Idrætsfesten og nøjes med Lederfesten. 
Ved denne aften sidste år fik Peter Berg og Gunnar P. Friis hæder for 15 års trofast 
lederskab for hver deres område i HTF. Ligesom Jette Honoré Jensen og Hans Erik 
Hansen fik hæder for 10 års trofast lederskab for hver deres område hhv. Ungdom og 
EDB ved vore løb. 
Camilla Bevensee har modtaget kr. 10.000 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! 
TILLYKKE til jer ALLE! 
 
Klubbens medlemstal. 
Den 31-12 2011 var der 242 medlemmer i HTF, som blot er 5 mindre end sidste år, 
hvor vi havde en tilgang på 19 flere medlemmer.  Der har været en tilgang på 22 nye 
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medlemmer, som er 9 mindre 

end i år 2010. Så det er 17 
medlemmer, der har meldt sig ud 
eller er blevet slettet for 
kontingentrestance af vores 
dejlige klub HTF i 2011. Men 242 
medlemmer er også meget flot. 
  
Klubarrangementer. 
Der har været afholdt 
arrangementer både med Grill ved 
Vikingedysten, samt Grill og 
æbleskiver og Gløgg, i forbindelse 
med tr-løb med Eva Christensen, 
som primus motor. TAK for dette, 

Eva og Michael. 
Påskeløb i Viborg havde samlet et stort antal HTF-medlemmer på over 50 deltagere, 
hvor vi var indkvarteret på Flyvestation Karup. Rigtig hyggeligt!  
I år er vi jo selv arrangør af påskeløbene, så da forventer jeg, at langt flere deltager 
som officials! 
 
Den 10. august havde vi på vanlig vis Grill-aften på ”Holbækgård” med over 60 
deltagere - Dejlig aften med god grill-hygge. 
TAK til Flemming og dem, som stod for dette arrangement. 
  
2.juledagsløbet fra Tørning Mølle, hvor Guri og Søren var banelægger, hvor børnene 
får godteposer og de voksne æbleskiver og gløgg. TAK til Guri og Søren, samt Søren 
K., Jette og Michael for dette arrangement.  
Vi var godt 50 deltagere til dette arrangement, 
 
Vikingedysten har jo 
også udviklet sig til et 
klubarrangement med 
grill og deltagelse i 
VIKINGESPILLENE. 
Vi var ca. 40 til Grill og 
lidt flere til 
Vikingespillene. 
Vældig hyggeligt, som 
deltagerne sætter pris 
på! 
 
Desuden har vi i 2011 
samlet mange HTFere 
til vores 1. 
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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 2011. 
 
Arrangementerne var som følger: 
 
18. marts: Nat-cup i Stursbøl med 50 deltagere. 

Banelægger: Niels Erik Kofoed 
Banekontrol: Flemming D. Andersen 
Stævneleder: Jørn F. Andersen 
EMIT: Eva og Michael Christensen  
 
9. marts SM-nat i Jels-skovene med 28 deltagere 
Banelægger: Keld fra Flyvestationen 
Banekontrol: Jens Andersen 
Tidtager og stævneleder var Søren Kjær 
 
1-3. juli Vikingedysten i Taps Øre med 125 deltagere og Pamhule og Stensbæk 
med hhv. 269 og 278 deltagere. 
Banelæggere: Klaus Staugård, Søren Bertelsen og Harald Schultz. 
Banekontrol. Lars Thestrup, Flemming D. Andersen og Niels Erik Kofoed 
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Stævneleder: Jørn Andersen 
Stævnekontrol: Jørgen Rasmussen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
13. august ”Dammen Rundt” med 140 
deltagere. 
Gunnar P. Friis på vanlig vis stævneleder 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
5. september: Jysk/Fynsk mesterskab med 
427 deltagere 
Banelægger: Jens Peder Jensen 
Banekontrol. Hans Nielsen 
Stævnekontrol: Per Bovin Christensen 
Stævneleder: Arne Bertelsen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
Herudover har vi lavet mange nogle anderledes arrangementer. for forbundet og 
Haderslev Kommune.  
 
Den 5. februar afviklede vi voksenkursus for forbundet med ca. 30 deltagere fra 
Hammelev skole, hvor Bendt Bossen, Flemming D. Andersen og Jens Peder Jensen 
var instruktører. 
 
Den 30. april arrangerede vi "Haderslev i Bevægelse" fra Haderslev Vesterskov med 
Jette og Jens Peder, samt formanden som instruktører. 
 
Den 17. maj arrangerede vi korttegningskursus fra Hammelev skole med 25 
deltagere. Instruktør Flemming Nørgård. 
 
Den 7. september "Rundt om Sundt", hvor der var 30 deltagere i Haderslev 
Vesterskov med Ove Brix Therkildsen, som banelægger og formanden som instruktør. 
 
Den 9. september "Sjov Fredag" fra Farvdalskolen med Klaus Staugård, som 
korttegner og Flemming D. Andersen og Formanden som instruktør. 
 
Den 26. september "Aktivt Rundt i Danmark" i Dyrehaven med ca. 600 skolebørn, 
hvor følgende var instruktører (hjælpere): Flemming D. Andersen, Vibse, Jette og Jens 
Peder, Inger Marie Haahr og Per Henriksen, samt Ingerlise og formanden. Super dejlig 
dag med mange glade børn! 
 
Den 13. oktober indvielse af "Find vej i Vesterskoven" med ca. 250 skolebørn. 
 
Den 25. november "Sjov fredag" fra Haderslev Idrætscenter med Bendt Bossen og 
Formanden som instruktører. 
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Som I kan se af ovenstående har vi aldrig nogensinde før i klubbens historie 
lavet så mange forskelligartede arrangementer for forbund og kommunen! 
 
Udtagelse: 
 
Maja Alm har været udtaget til VM i Frankrig, World CUP i Schweiz og Tjekkiet, samt 
Nordic Tour. 
Maja Alm har også været udtaget til atletiklandsholdet. 
Maja Alm er Verdensklasseløber! 
 
Camilla er blevet udtaget til juniorlandsholdet, hvor hun har været til European 
Cup i Østrig. 

 
Følgende ungdomsløbere fra HTF blev udtaget til KUM i Jelling: 
Camilla Bevensee, Marie B. Bertelsen, Marie Honoré Jensen og Martin Møller. 
Stort TILLYKKE til jer alle! 
 

Maja i aktion 
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Resultater 

 
VM i Biathlon i Tjekkiet. Vi har også en lille flok medlemmer, som dyrker denne 
specielle sport, så det vil være passende, at de bedste resultater også bliver nævnt i 
min beretning, selvom konkurrencen ikke er så stor her - få deltagere. 
Niels Erik Kofoed blev nr. 1 i H-60 klassisk og nr. 1 i Sprint. 
Vibse Møller blev nr. 2 i D-40 Sprint. 
Ved DM i Skrydstrup blev Lasse nr. 1 i klassisk og Peter Sebelius nr. 2. I sprint byttede 
Lasse og Peter pladser.  Mona L. Rasmussen blev nr. 1 i Old girls. Ved det åbne DM i 
Gråsten blev det til en 1. plads til Martin Møller, Nicklas Finderup Jessen, Peter 
Sebelius og Niels Erik Kofoed i deres klasser. 
 
DM-sprint Silkeborg den 9. april. Her vandt Maja Alm GULD i klassen D-21-34 år og 
Camilla Bevensee BRONZE i D-17-20 og Betty Hansen ligeledes BRONZE i klassen 
D-70-74. Diana Finderup Jessen og Lasse Skare Therkildsen var begge blot sekunder 
fra en medalje på 4. pladsen. 
 
DM-ULTRA-lang den 10. april på Bistrup Gods. Her vandt Maja Alm SØLV i klassen 
D-21-34 år og Betty Hansen ligeledes SØLV. Lasse Skare Therkildsen var her også 
tæt på en medalje. 
 
DM-mellem i Grønholt Vang skov den 27. august. Her vandt jeg overraskende 

BRONZE blot 23 sekunder fra guldet. Diana, Betty og Camilla var alle sekunder fra en 
BRONZE-medalje. Maja deltog ikke! 
 
DM-stafet i Vrøgum 10. september. Her blev H-65-holdet bedst med 42 sekunder fra 

BRONZE.  Holdet bestod af Jønne - Kaj Ove Rasmussen og Hans Nielsen. H-35 med 
Jakob Lei, Bo Nielsen og Lasse Skare Therkildsen blev nr. 5 og D-21-34 holdet med 
de 2 juniorpiger Cammilla Bevensee, Marie Honoré Jensen , samt Maja Alm på holdet 
blev nr. 6. 
 
DM-indviduelt i Gyttegård den 11. september. Her fik Maja Alm SØLV efter Signe 
Søes. Lasse Skare Therkildsen og Hans Nielsen blev nr. 5. 
 
Vejlestafet den 8. maj i Haraldskær: For første gang vandt HTF Light-klassen 
med et ungdomshold. Holdet bestod af Mikkel Jespersen, Martin Møller, Mathias 
Finderup Jessen og Nicklas Finderup Jessen. I Classic blev HTF nr. 2. Holdet 
bestod af Daniel Honore´Jensen, Diana Finderup Jessen, Gunnar P. Friis og 
Lasse Skare Therkildsen. 
 
Maja fik en 4. plads i SPRINT ved VM i Frankrig. 
Maja fik en 6. plads i MELLEM ved VM i Frankrig. 
Maja fik en 5. plads ved VM i stafet sammen med Ida og Signe. 
Maja blev sammenlagt nr. 5 ved World-CUP. 
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Maja vandt "Smålandskavlen" sammen med Ida Bobach, Signe Klinting og 
Emma Klingenberg for deres internationale klub PAN. 
Maja blev nr. 4 ved Nordic-tour. 
Maja vandt SØLV ved de svenske mesterskaber i Sprint på Gotland. 
Maja vandt 3XDIF- GULD ved DM i Cross, samt 2 GULD i Holdkonkurrencen, 
samt 1 SØLV-medalje. 
Maja har, som sidste år, haft en utrolig flot sæson, hvor resultaterne i 2011 har 
ligget noget mere stabilt, nemlig i TOP-6 hver gang! 
STORT TILLYKKE! 
 
Divisionsturneringen: 
Resultatet af 1. division Sydkredsen op- og nedrykning. 
      
1. Odense                 6  304-253    point 
2. OK-HTF      4        304-271    point 
3. FROS/MELFAR          2  287-273    point 
4. Kolding           0              287-273    point 
 
Ved op- og nedrykningsmatcherne blev resultatet, som det kan ses ovenfor. 
Det resulterede i, at vi i denne sæson skal møde - GORM - SNAB og Odense. 
HTFerne bakkede gevaldigt op matcherne, som I skal have TAK for. 
Dejligt, at vi også i vores 50-års jubilæumsår skal løbe i 1. division! 
 
Jysk- fynske mesterskaber indviduelt den 21. august i Stensbæk. 
GULD til Mathias Finderup Jessen i drenge indtil 10 år. 
SØLV til Lasse Skare Therkildsen i klassen H-35-39 år. 
BRONZE til Erland Skøt i klassen H-70-74 år 
BRONZE til Haagen E. Larsen i klassen H-80-84 år. 
 
SM-indviduelt i Roden skov den 15. juni. 
 
D-indtil 10 år Randi Møller 
D-55-64 år Herdis Fyrring Sørensen 
H-11-12 år Martin Møller 
H-17-20 år Jeppe Andersen 
H-35-44 år Lasse Skare Therkildsen 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H -over 75 år Keld B. Nielsen 
 
SM-stafet i Åbenrå Sønderskov den 22. juni. 

 
SØLV til Jønne, Mikkel Jespersen og Gunnar P. Friis. 
 
SM-Natløb i Jels-skovene den 9. marts 
H-13-16 år Nicklas Finderup Jessen 
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H-35 -44 år Lasse Skare Therkildsen 
H-55-64 år Flemming D. Andersen 
H-65-74 år Jørn F. Andersen 
H-over 75 år Keld B. Nielsen 
Samtidig var dette på vanlig vis KM i natløb og udover de nævnte blev 
Vibse klubmester i D-over 45 år og Arne Bertelsen i H-45-54 år! 
 
HTF-klubmestre i dagløb over 3 afdelinger i Hjelm - Roden og Årup skov blev 
følgende, hvor de 2 bedste af 3 løb tæller: 
D-indtil 10 år Randi Møller 
D-11-12 år Johanne Frisgaard Pedersen 
D-17-20 år Mette Riis Jensen 
D-21-34 år Maja B. Nielsen 
D-35-44 år Helga Skøt 
D-45-54 år Guri Alm 
D-55-64 år Inger Marie Haahr 
D-over 65 år Betty Hansen 
H-indtil 10 år Louis Honoré Jensen 
H-11-12 år Martin Møller 
H-13-16 år Nicklas Finderup Jessen 
H-17-20 år Jeppe Andersen 
H-21-34 år Lars B. Nielsen 
H-35-44 år Lasse Skare Therkildsen 
H-45-54 år Gunnar P. Friis 
H-55-64 år Flemming D. Andersen 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H-over 75 år Keld B. Nielsen 
 
TILLYKKE TIL JER ALLE! 

 
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”. Camilla Bevensee har desværre været igennem et skadeforløb, 
men forsøger på bedste vis at følge i Maja Alms fodspor! 

 
Økonomi. 
Se regnskabet med de tilhørende kommentarer. 
 
Det forløbne år. 
Bestyrelsen har i årets løb vedtaget og gennemført mange ting forhåbentlig til gavn for 
vores dejlige klub og medlemmers fremtid i HTF. 
 

 
 
 
 

Støt vore annoncører – 
 
 
       de støtter klubben! 
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1.   Generalforsamling: Vi har afholdt Generalforsamling på Tørning Mølle, hvor vi 

startede med fælles spisning, inden vore mestre blev hyldet. Der var en god debat om 
vores fælles fremtid.  
 
2.   Haderslev i Bevægelse: Vi har samarbejdet med Haderslev kommune omkring 

"Haderslev i Bevægelse" og har i 2011 afviklet hele 5 arrangementer i samarbejde 
med kommunen, hvor masse af skolebørn er blevet aktiveret og vi håber, at vi på 
denne måde har gjort os SYNLIG over for kommunen. 
 
 3.  Vikingedyst: Vi har afviklet den 35. Vikingedyst, hvor kortdistancen blev afviklet i 
det nye område Taps Øre. Her vil jeg sende en særlig TAK til Klaus Staugård for 
korttegning og banelægning og til hans klub Kolding for lån (leje) af kortfilen. 
1. etape foregik i Pamhule og 2. etape i Stensbæk også på nyt kort. 
Der var ca. 100 flere med til dysten i 2011 end i 2010! 
  
4.   Find vej i Vesterskoven: Den 13. oktober indviede vi nævnte  projekt med 
formanden for Sundhedsudvalget Asta Freud Skovfoged Hans Jørgen Ellermand  
samt 65 skoleelever fra Sct Severin skole. Men da vi kom til Vesterskoven var de 
øvrige skoler fra Starup - Hertug Hans og Hjortebroskolen allerede i gang med 
indvielsen!  SYNLIGHED! TAK for samarbejdet med Sønderjyllands skovdistrikt. 
      Sidste år indviede vi tilsvarende projekt i Dyrehaven/Pamhule. Dette har været en 
så stor succes, at vi har måtte ændret konceptet til, at de i fremtiden selv skal ind på 
vores hjemmeside og printe kortet. Vi har over 1 år leveret ca. 1.300 kort til 
kortkasserne derude! 

   
5.  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! 
 
Stort TILLYKKE til FRØS, som blev Europas bedste arbejdsplads i 2011 - utrolig 
fornemt! 
 

    6. Klubhus: Vores udvalg har bestået af Mandus Andresen (formand), Per Henriksen 

(sekretær), samt Jette Honore´Jensen  og Diana Finderup Jessen. De fremlagde ved 
Gen. F. sidste år en rapport over deres undersøgelser vedr. klubhus. Den 28. 
september holdt vi møde med Kultur og Fritidsafdelingen, hvor vi fremlagde vore 
ønsker. Fra byrådet deltog Allan Emiliussen og fra Kultur og Fritidsafdelingen deltog 
Kim Klit Nielsen. Formanden for Fritid og Kultur deltog alligevel ikke. Fra HTF deltog 
Diana, Per og undertegnede. 

     Baggrunden var bl.a. at den gamle Skovridergård var sat til salg, men kommunen ville 
ikke umiddelbart købe mere fast ejendom, selvom denne ejendom kunne blive alle 
tiders "Friluftsejendom" for mange brugere og der kunne samtidig indrettes en 
skovbørnehave der. 

     Diana er indtrådt som formand i udvalget, da Mandus er på vej til Afghanistan. Stor 
TAK til Mandus for arbejdet med klubhuset. 

http://www.froes.dk/
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    7. Klubblad: Vi har stadig et godt klubblad og annoncørerne bakker os godt op, som 

de skal have en stor 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 Søren og Per, som laver dette og ikke mindst de, der leverer 
stof til bladet, samt til Niels Erik Kofoed der står for adressedata-basen. 

 
    8. Træningsløb: Det har en gang imellem knebet med, at folk har meldt sig til at lave tr-

løb. Os der deltager meget i tr-løb 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 Jens ikke "ikke løber sur i opgaven". Vi nåede næsten rekord i antal til tr-
løb med et gennemsnit på 39 løbere pr. gang - utrolig flot gået, trods vejrlig! 

     Især Bendt Bossen har i 2011 trukket et stort læs med at lave tr-løb! 
            
    9. 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, 

Tobias Grønquist, Randi Møller, Martin Møller og Louis H. Jensen 

var på U1-kursus i Fåborg sidst i januar 
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som jeg håber, at der er flere HTFere der fremadrettet tager ansvar for, hvis ønsket er 
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! 

 
    10.  Sydkredsen: Vi deltager naturligvis ved klubledermøderne i Sydkredsen, hvor der 

bliver drøftet ting af fælles interesse. Sydkredsen mangler for tiden en Næstformand 
og en Eliteformand 

     Så hvis DU har interesse for dette vil det glæde os i HTF! 
 
     11.  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 kurser. Tove Juhl er her fra 2012 
indgået i ungdomsudvalget og de har her i foråret lagt en god plan for nyrekruttering, 
som kulminerer med "Find vej dag den 28. april"! 

 
     12.  Alt, i alt har det været et ”fantastisk år 2011 for HTF”, hvor det stort set har 

været fremgang over ”hele linien”! 
Især Maja Alm har promoveret HTF i de sønderjyske medier og i den store 
orienteringsverden med de mange flotte resultater som vi  skylder Maja  en stor 
TAK for! 

 
13.  Hjemmesiden: 
Vores flotte hjemmeside er under stadig udvikling og besøgsantallet er fortsat meget 
stort.  
Jørgen Hvenekær har til påskeløbet udarbejdet et "on-line" tilmeldingssystem 
sammenlignelig med "O-service", som udenlandske løbere kan tilmelde sig på, 
således man hele tiden kan følge tilmeldingen på påskeløbets hjemmeside. 
Det er meningen, at Jørgen vil udbygge dette system, således det bl.a. også kan 
anvendes ved Vikingedysten og Dammen Rundt! 
Tanya og Jørgen anvender rigtig mange timer på hjemmesiden, som I skal have TAK 
for! 

 
 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. 

Her i jubilæumsåret skal vi først og fremmest have afviklet Påskeløbet på en 
tilfredsstillende måde, hvor vi er mange, som har været i gang i lang tid med 
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forberedelserne. Min ven Erik Flarup fra Skive har været i gang med at tegne et helt 
nyt kort over RØMØ Sønderland i lang tid og mangler en lille smule endnu for at gøre 
det færdig, som sker her først i februar. 
Vore banelæggere har for længst sendt deres udkast til baner til deres respektive 
banekontrollanter.  
Vores EDB-gruppe har allerede haft flere møder omkring denne vigtige del. 
Vi får god hjælp af eksterne kræfter til væskeudskænkning - parkering og førstehjælp 
og vore egne medlemmer har også meldt sig i stort tal til at hjælpe deres klub HTF, så 
jeg er fortrøstningsfuld. 
 
Den 2. december kan HTF fejre 50-års jubilæum, som vil blive festligholdt ved en 
reception, samt efterfølgende fest! 
Det er bestyrelsens håb, at HTF er en klub, hvor det er godt at være medlem og 
”fællesskabet er i højsædet”, samt at HTF er en klub, som man har lyst til at 
repræsentere ved O-løb! 
 
HTF arrangerer natcup i REVSØ den 2. marts og SM-stafet den 1. september på 
Starup Hede. Vikingedyst, hvor der igen bliver fredags løb denne gang i en jomfrueligt 
STARUP HEDE den 13. juli, lørdag den 14. juli bliver det i VESTERSKOVEN og 
søndag den 15. juli i STURSBØL.  DAMMEN RUNDT den 11. 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 2012 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 

Flot vintervejr – 10 kuldegrader 
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kredsens ungdomsudvalg Jens Peder Jensen, men også de øvrige ungdomsledere fra 
HTF,som hjælper i Sydkredsens ungdomsudvalg. 
Niels Physant og undertegnede er repræsenteret i ”Vadehavets statsskovdistrikt”  
brugerråd, som nu hedder "Arealforvaltning Ribe", 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 brugerråd og dette distrikt hedder 
nu også ”Trekantsområdet”!  
Mødevirksomheden i Friluftsrådet er ret stor, men interessant, at arbejde med. 
 
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind på andre 
aktuelle ting fra år 2010, som ikke nødvendigvis bør trykkes og bredes ud! 
 
Slutbemærkninger. 
 
Jeg vil til slut i denne beretning sige en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et godt, 
frugtbart og loyalt samarbejde i 2011, 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 2011: N. E. Kofoed, Klaus Staugård, Søren Bertelsen, 
Harald Schultz og Jens Peder´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 Klaus Staugård, som har tegnet kort over Taps Øre, Farvdalskolen, samt 
Rødding by. Til vores medlem Jens Christiansen, som er Friskoleleder der og som 
således kan få god glæde af kortet til sine elever. 
TAK til Niels Erik Kofoed for styring af databasen til klubbladet. 
TAK til Arne Bertelsen, som er vores mand 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, Natcup, Løbedragterne 
og pandelamperne. 
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 vore sponsorer og vore øvrige samarbejdspartnere 
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TAK til de 3 Statsskovdistrikter vi opererer i, samt de mange private lodsejere som 
giver os adgang til skovene.  
TAK til pressen for den gode dækning af vore arrangementer og resultater. 
TAK til Haderslev Kommune. 
 
Jørn F. Andersen/formand 

 

Træningsudvalgets beretning 2011 

 
Jeg startede sidste års beretning med at beklage mig over vejret. I 2010 var det 
masser af sne, der prægede starten og slutningen på året, og i 2011 måtte vi døje 
med masser af regn! Det tog nu ikke helt i samme grad modet fra HTF's løbere, for 
deltagelsen i træningsløbene har været ganske god, uden der dog blev slået nogen 
deltagelsesmæssige rekorder. 
 
I 2011 afholdt vi i 33 træningsløb, og 1229 løbere blev sendt i skoven med kort i 
hånden. Heraf var 922 fra HTF, medens de øvrige klubbers løbere først og fremmest 
kom fra AaIG (66), KOK (41) og SNAP (15). Rundt om Sundt talte 53 besøgende, og 
herudover tegnede 37 andre gæsteløbere sig for alt 70 starter. I alt deltog 113 af 
HTF's medlemmer i mindst ét løb i 2011. Af de 33 løb var der fire natløb, og her deltog 
mellem 10 og 15 løbere pr. gang. 

Formand på vej mod målet 
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Træningsløbene fandt sted i 13 forskellige områder. Vi løb flest gange i Vesterskoven 
og Pamhule, nemlig fem, medens Stensbæk blev benyttet fire gange, og det var også 
disse tre skove, der blev besøgt af flest løbere: I Vesterskoven blev det til 232, mens 
Pamhule og Stensbæk lagde skovbund og hede til henholdsvis 183 og 160 løbere. 
Løbet i Vesterskoven d. 7/9 blev det bedst besøgte træningsløb i 2011. Her var der 78 
løbere ude og finde poster. 
 
Det var igen i 2011 Bendt Bossen, der påtog sig at lægge baner til flest træningsløb. 
Hele fem blev det til. Søren Bertelsen tegnede sig for fire løb, Niels Erik Kofoed for tre 
og Harald Schultz, Ove Brix og Kaj Ove Rasmussen var banelægger to gange. 
Medlemmer fra Ribe OK stod ligeledes for to af træningsløbene, hvilket er en 
kærkommen hjælp fra vores naboklub i vest. Der er dog en tendens til, at det er de 
samme 18-20 personer, der tager tørnen med at lave baner og sætte poster ud år 
efter år. Selv Hågen Larsen, der er over 80 år ung, holdt sig ikke tilbage. Det kunne nu 
være rart at se nogle nye navne på banelæggerlisten. 
 
Adgangen til løbsområderne stødte ikke på forhindringer i det forgangne år, og vi har 
været forskånet for incidents af nogen art. Vi har da også i stor udstrækning benyttet 
statsskovene og dermed slidt mindre på de private områder, som af og til har givet 
problemer. Da vi selv aflyste et løb i Tormaj og flyttede det til Revsø, var det af hensyn 
til den traditionelle eftersommer-grill, der jo helst ikke skal mangle i en ordentlig 
træningssæson. 
 
Udover vore egne og OK-SYD's træningsløb har HTF's medlemmer mulighed for at 
bruge flyvestationens træningsløb, som har været til rådighed 16 gange i 2011, og jeg 
håber, at rigtig mange har mulighed for at benytte sig af dette ekstra tilbud. Nogle af 
løbene anvendte vi i efteråret til en lille række af natløb, hvilket resulterede i et pænt 
fremmøde. For øvrigt blev træningssættets postskærme i løbet af året erstattet af nye 
reflekterende skærme, således at de uden videre kan anvendes til natløb. 
 
Ungdomstræningen har ligesom tidligere været afholdt enten som helt selvstændige 
arrangementer eller parallelt med de almindelige træningsløb, så ungdomsløberne 
tæller kun med i den ovenstående statistik i de fælles løb. 
 
Antallet af baner til de enkelte løb blev øget med en kort svær bane, hvilket var et 
ønske, der blev fremsat på sidste generalforsamling. Nu er der altså i alt seks baner at 
vælge imellem ved et normalt træningsløb, og sådan et udvalg må vel betegnes som i 
orden. Kombineret med Michaels emit-tidtagning og Evas velassorterede kiosk ender 
vi ud med at have et supergodt udgangspunkt for at kunne mødes regelmæssigt til 
god træning og godt socialt samvær. Vi skal bare huske på, at det jo er træning, og at 
der skal være plads til en fejlplaceret post eller for få kort en gang imellem. Det skulle 
vi gerne kunne tage med et  - smil. 
 
TRU, Jens Andersen 



 

 24 

 

Ungdomsudvalgets årsberetning 2011 

 
Bedst som man er i gang med en 
ny sæson, skal den gamle 
beskrives. I ungdomsudvalget 
var vi ( Vibse, Alfred, Jens Peder 
og jeg) mest aktive i første 
halvdel af 2011. Vi havde 
ungdomstræning på Bregnbjerg 
skolen i Vojens onsdage i de lige 
uger med løb efterfulgt af 
vekslende teori. Der var 
højdekurver i modellervoks og 
tredimensionelle tegninger, der 
skulle tolkes. Kik på kort 
(højdekurver) fra lande med 
større højdeforskelle end 

Danmark. En slags menukort for fremtidige eventyr, håber vi.  
Michael mødte velvilligt op og tog tid et par gange og ellers klarede vi også os selv 
med stjerneløb på Sprintkort. Guri kom og fortalte om O-service. Rigtig meget af dette 
var udtænkt og planlagt af Vibse. Senere på foråret deltog vi i Vejlestafetten med to 
ungdomshold, mest bestående af drenge… 
 
2011 bød også på Sydkredsens 
U1,U2 og Junior kurser, hvor 
Jens Peder efterhånden har 
været med rigtig længe og har 
mere end én finger med i 
planlægningen af især U1. 
Sommerlejren på U1 gik i år til 
Kronheden tæt ved Holstebro. 
Det var en nedlagt skole ude på 
heden og kunne næsten lige så 
godt have været i Sverige. 
Dejligt vejr og næsten ingen 
mobildækning. Flere børn og  
voksne fejrede fødselsdag 
undervejs, se foto. U2 ’erne var i 
Sverige og Juniorerne i Frankrig. 
Begge grupper havde, efter hvad 
der er sluppet ud, nogle rigtig 
dejlige ture. De har jo ikke 
forældre, men unge voksne 
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ledere med. Det er noget med egen madlavning og måske knap så planlagte dage, til 
gengæld samvær med unge på egen alder.  
U2 = 13- 16 år og Junior = 17-21 år. I efteråret har vi ikke haft decideret 
ungdomstræning, men håber på, at I selv har deltaget så meget som muligt i de 
almindelige træningsløb og natløbene. 1.oktober havde vi dog en fremragende dag 
med Biathlon i Vesterskoven tilrettelagt af Mona og Vibse. Mona er virkelig en 
kapacitet på området, så vi skal være glade for, at have sådanne kræfter at trække på 
i klubben. Det resulterede i en artikel i Jyske med Monas søn Jeppe som 
hovedperson. Vi brugte også krudtet på at afholde U1 weekend i Gram 19. og 20. 
november. Her trådte Lise Nielsen (Bossen) til og klarede sammen med Marie (ældre 
ungdomsløber) og jeg madlavning til ca. 60 mennesker: 40 unge og 20 voksne. Vibse 
og Jens Peder stod for baner og postudsætning m.m. 
 
Nu pønser vi så på næste sæson og ungdomsløberne skulle gerne have fået 
programmet via Nytårsbrev fra Vibse. Tove Juhl er gået aktivt med ind i 
ungdomsudvalget, så vi er godt kørende til en ny sæson. 
 
Ungdomsudvalget ved Jette Honoré Jensen 
 

Beretning fra Kortudvalget 
 
År 2011 har igen 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! 
Flemming D. Andersen, Kaj Ove Rasmussen, Hans Nielsen og undertegnede har 
nytegnet Stensbæk med de nye COVI-kurver, som blev indviet ved Vikingedysten den 
3. juli i Stensbæk Syd og ved de Jysk Fynske mesterskaber den 21. august for hele 
Stensbæk, hvor Jens Peder var også ind over kortet, da han var banelægger ved 
disse mesterskaber. 
Flemming D. Andersen har ligeledes lavet et nyt kort over Haderslev Vesterskov, hvor 
kortet er blevet noget udvidet med ny skov både i nordvest og i øst. 
Vi fik rigtig god støtte af Sydkredsens kortkonsulent Hans Jochumsen. 
Vagn Hansen har nytegnet Bevtoft Plantage, som i flere år har trængt til en god 
omgang og kortet blev vel modtaget af vore deltagere i tr-løbet den 14. januar. 
Klaus Staugård har revideret Taps Øre til Vikingedysten kortdistance den. 1. juli og 
Klaus har lavet et nyt kort over Farvdalskolen og Rødding by. 
Erik Flarup, som er kortkonsulent i Nordkredsen, og "årets korttegner 2010" har tegnet 
et nyt kort over Rømø Sønderland, hvor vi skal afvikle 2. og 3. etape ved påskeløbene. 
Der mangler lige en smule, som Erik gør færdig her først i februar. 
Flemming D. Andersen og undertegnede har opdateret Rømø Nørreland, hvor 
påskeløbets 1. etape skal foregå. Dette kort har et godt grundkort tegnet af Jens 
Peder, som eksamensopgave til Landinspektøruddannelsen i 2003. Her afholdt vi 
også DM på kortdistance, samt DM i stafet i 2008. 
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Planer og opgaver for år 2012: 

Flemming D. Andersen har lavet grundkortet til Starup Hede, hvor Lasse og Ove Brix 
Therkildsen tegner dette til Vikingedystens kortdistance den 13. juli 
Vi skal have færdiggjort RØMØ-kortene. 
Vi vil også opdatere Vesterskoven og Stursbøl, hvor klassisk skal være 14-15. juli. 
Vagn Hansen har påbegyndt grundmaterialet til et kort ved Vojens Isarena for en 
sports- og aktivitetsfestival i august måned. 
Vagn Hansen skal også have opdateret Vojens Fritidscenter, hvor der skal etableres 
"Find vej i" projekter her i det kommende år. 
Kaj Ove og Erland Skøt har ønsket at tegne noget mere af Stavnager Plantage. 
Vi skal vel også snart tænke på at nytegne Haraldsholm, som har været taget ud af 
drift siden orkanen 3. dec. 1999. 
 
KURSUS: Det var meget glædelig, at vi var 8 personer, som næsten var 
halvdelen af alle, som var med på kursus i Hammelev den 17. maj, hvor det 
primært gik på anvendelse af COWI-kurver. De 8 var: Vagn, Jens Peder, 
Flemming, Ove Brix, Lasse, Hans Nielsen, Kaj Ove og undertegnede. 
 
Hvis nogle af vores medlemmer nu sidder med en indre lyst til, at hjælpe deres klub 
HTF med korttegningsopgaver, er det bare at sige til. Der er nok, at tage fat på! 
 
Korttegnings tilskud: Vi er desværre ikke i 2011 blevet tilgodeset med 

korttegningstilskud fra Haderslev Kommunes Prioriteringsudvalg, men vi vil søge igen 
her i 2012. 
Lidt uforståeligt, da vores kort er de billigste Idrætsanlæg en kommune kan bruge 
penge på her i en økonomisk "krisetid" og jeg synes vi hjælper den almene befolkning 
utroligt meget med vores gratis "Find vej i projekter" i Dyrehaven/Pamhule og 
Vesterskoven!!! 

 
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. 
 
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 2011, 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! 
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”Mange kunne have gjort det bedre. Alle kunne have gjort det anderledes. Men 
sådan har vi nu gjort det. Og hvis VI ikke havde gjort det, var det måske aldrig 
blevet gjort”! 
 
Jørn F. Andersen 

Beretning fra Kommunikationsudvalget 

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. Også tak for indsatsen i forbindelse med de specielle krav 
Påskeløbets hjemmeside har krævet. 
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 Henriksen og Søren Kjær. Per 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 det store jubelår 2012 fejrer klubben sit 50-årsjubilæum. For kommunikationsudvalget 
betyder det at der skal udgives et flot jubilæumsskrift, og alle sejl vil blive sat til 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.  
---------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
www.nottelmann.dk 
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Der er altid plads til forbedring. Gode forslag modtages med taknemmelighed. Tilbud 
om indsats modtages med dyb glæde! 
 
Søren Kjær 
 

Beretning for BRIKKEN 

 
Året 2011 blev et relativt roligt år for så vidt angår Brikkens økonomi. På bankkontoen 
er der ikke de store ændringer, og saldoen pr. ultimo 2011 er kr. 22.428,-. 
 
2011 begyndt roligt, men midt på året strejkede en af vore løberbrikker. Da vi ikke kan 
tillade os at udleje ustabile løberbrikker, var en udskiftning af beholdningen nødvendig. 
Kort efter gik en af vore aflæserenheder i sympatistrejke, så udskiftningen kom til at 
lyde på 10 stk. løberbrikker, samt ét stk. aflæserenhed, i alt kr. 5.111,-. 
 
Saldoen 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. 
 
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) 
 1 stk. programmerings-brikke til jokerpost 
 2 stk. startenheder (post nr. 0) 
 1 stk. målenhed (post nr. 100) 
 2 stk. aflæserenheder (post nr. 250) 
 10 stk. løberbrikker (Version 4) 
 
Bilag og kontoudskrift vil være fremlagt på HTF's generalforsamling 
Eva & Michael 
 

Familie – og motionsorienteringsløb. 

 
I HTF ungdom har vi valgt at lave en event række, hvor ALLE kan komme og prøve at 
løbe o-løb. 
Der vil være en kort ca. 3 km begynder til let bane som familien kan gennemføre 
sammen eller hver for sig, til den lidt mere krævende motionist vil der være en bane på 
ca. 5 km og en på ca. 7 km. 
Der vil være 4 prøve lørdage i marts og april måned og alle starter fra Chr. Dal kl. 13. 
(se nedenstående annonce) 
Den sidste gang en et led i DOF’s store FIND VEJ dag. 
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Men i HTF vil vi gerne bede om lidt hjælp fra ALLE klubbens medlemmer. Det vi gerne 
vil have Jer til at sælge idéen om at naboen, kollegaer, fodboldvenner, kortspilsvenner 
og alle de andre venner har en STOR chance for at prøve vores DEJLIGE sport helt 
GRATIS og UFORPLIGTENDE 4 gange.  
Vi får nogle flyver som I kan dele ud. Kontakt gerne undertegnede for flyvers. 
Vi skal også gerne bruge nogle hjælpere (gerne i alle aldre)til at give let instruktion, til 
vores gæster inden de slippes løs. 
Meld dig gerne til undertegnede. 
HTF har træningsløb sammen sted, så hvis mange melder sig kan nogle hjælpe inden 
løb og anden efter træningsløb. 
 
Mvh vibse 

vibse@toftlund.net eller 74830043 
 

Nytårsbrev til ungdomsløberne 

Af Vibse Møller 

 
Kære ungdomsløbere! 
Et nyt år er begyndt og vi siger tak til jer alle for det gamle år. I har alle gjort det godt. I 
har alle udviklet jer – dejligt at se. 
Men der er opgaver i det nye år. En af de vigtigste opgaver i HTF er påskeløbet på 
Rømø samt klubbens 50 års jubilæum. HTF vil gerne have din hjælp til Påskeløbene. 
Hvis du kan hjælpe, så kontakt Guri Alm. 
En opgave, som ungdomsudvalget har påtaget sig, er at lave nogle løb, hvor jeres 
klassekammerater, fodboldkammerater, spejdervenner, andre venner, familier og 
hvem der nu måtte have lyst til at prøve vores dejlige, udfordrende sport, er 
velkomme. 
Vi skulle også gerne have så mange som overhovedet muligt af ungdomsløberne til at 
hjælpe os. Så selvom du ikke kommer til ungdomstræning eller ikke er særlig tit til 
træningsløb, så vil vi gerne have din hjælp. Vi skal gerne bruge dig til at fortælle lidt 
om o-løb. For eksempel, hvordan man nordvender kortet m.m. 
Vi skal bruge jer på følgende lørdage: 
10. marts, 24 marts og 14. april. Alle gange er  i Pamhule/Tørning Mølle og med 
startsted fra Chr. Dal. 
Og som afslutning på det hele er der en stor EVENT.  FIND VEJ den 28. april. Og det 
bliver på FIND VEJ kortet over Pamhule/Dyrehaven. 
Så hvis du kan komme til et arrangement er det fint, men vi vil også gerne se dig til 
flere. 
Derud over holder vi en ungdomsaften torsdag den 23. februar i Vojens kl. 19.00. 
Det bliver en indeaften altså uden løb. 
Det er planen, at efter FIND VEJ bliver der ungdomstræning onsdage i lige uger. 
Stedet er det samme som stedet for det almindelige træningsløb. 
Ellers er der forsat træningsløb om lørdagen, hvor der som regel er en fra 
ungdomsudvalget til stede og som gerne lige vil evaluere løbet med jer. 

mailto:vibse@toftlund.net
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Lørdag den 4. februar er der ungdomstræning i Stensbæk kl. 13.00. Det ville være 

rart, om du kunne sende en mail om, at du kom. Send den til vibse@toftlund.net 
Der er forsat ungdomskurser i Syd kredsen – husk at melde jer til gennem o-service 
(se indbydelsen på www.sydkredsen.dk under ”børn og unge”). 
Der har været nogle natløb her i efteråret, men desværre har ikke så mange af jer 
benyttet jer af tilbuddet. Men der kommer en ny omgang nattræningsløb og Natcup 
løb, hvor I kan prøve det. Der er kun mellemsvære og svære baner til nat cup, men 
man må også gerne løbe sammen to og to. Klubben har købt nogle gode natlamper, 
som I kan låne. Bare sig det til Vibse, hvis I skal låne en lampe. 
Ellers ser programmet ud som følger:  
(Træningsløb fremgår af terminslisten, som I kan se på hjemmesiden eller i bladet). 
Februar 
lørdag 11 T-løb Sdr. Farup 

  lørdag 18 T-løb Tørning Mølle 
  torsdag 23 UU aften Vojens 
  Marts 

    Fredag 2 Nat cup Revsø Tilmelding 
fre-søndag 2-4 U2 weekend 

 
13-16 årigeTilmelding 

lør-søndag 3-4 U1 weekend 
 

8-12 årige Tilmelding 
fredag 9 Nat cup Kolding Tilmelding 

lørdag 10 Prøv o-løb dag Chr. dal 

  fredag 16 Nat cup Gorm Tilmelding 
søndag 18 B-løb Lunge/Odense Tilmelding 
fredag 23 Nat cup Kongebroskoven Tilmelding 

lørdag 24 Prøv o-løb dag Chr. dal 
  April 

    torsdag 5 Påskeløb Rømø Tilmelding 
lørdag 7 

    lørdag 14 Prøv o-løb dag Chr.dal 
  søndag 22 Divisionsløb Kærgård Vi skal bruge dig! 

lørdag 28 Find vej event 
  søndag 29 B-løb Gorm Tilmelding 

Tillykke med den runde dag! 

 
Anne Baden Bertelsen fylder 20 
David Francis er fyldt 40 
Frederik Larsen fylder 20 
Heinz Schneider fylder 70 
Jan Thiesen fylder 50 
Jette Honoré Jensen er fyldt 50 
Søren Kjær fylder 60 

Velkommen til nye medlemmer: 
 
Benny Pilgaard Jensen 
Gitte Jensen 
Ellen Jensen 
Bente Jensen 
Jette Jensen 
David Jensen 
 
Vi håber I kommer til at trives i 
klubben 
 



 

 31 

Terminslisten 

 

Fre 1702 Nat-Tr 1800 Tørning Mølle, P-plads møllen  HTF 

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

Lør 1802 Tr 1330 Tørning Mølle, P-plads møllen  HTF 

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

Lør 2502 Gen.fors.       1400 Generalforsamling Tørning Mølle 

Søn 2602 C-Vinterlang 1000 Vrøgum-Stibjerg-Ål   West 

Ons 2902 Nat-Tr 1800 Tørning Mølle på flyvest. poster, P-plads møllen IFS 

 

Fre 0203 Nat-Cup 1830 Revsø Skov   HTF 

Lør 0303 Tr 1330 Hjelm Skov, Aabenraa Stadion  AAIG 

Lør 0303 Tr 1330 Revsø Skov, start fra Holbækgård HTF 

Fre 0903 Nat-Cup 1830 Bramdrup Skov/Hvidsminde  Kolding 

Lør 1003 Tr 1330 Als Nørreskov, Melvedhus   SOK 

Lør 1003 Tr 1330 Pamhule Skov, P-plads Christiansdal HTF 

Lør 1003 C-NJ-2 dages 1200 Tolne Skov   Hjørring 

Søn 1103 C-NJ-2 dages 0830 Tversted Klitplantage   Vendelboer 

Fre 1603 Nat-Cup 1830 Jelling Skov   Gorm 

Lør 1703 Tr 1330 Tange Bakker   HTF 

Søn 1803 B-løb + 3. div. 1000 Lunge Bjerge   Odense 

Fre 2303 Nat-Cup 1830 Kongebroskoven   Melfar 

Lør 2403 Tr 1330 Bommerlund Plantage, P-plads ved stenen AAIG 

Lør 2403 Tr 1330 Tørning Mølle, start fra Christiansdal HTF 

Søn 2503 Tyskland  Lübeck    LT 

Ons 2803 SM-nat  Kelstrup Plantage   SOK 

Lør 3103 Tr 1330 Kelstrup Plantage, skærm ved Hønsnapvej SOK 

Lør 3103 A-DM-sprint 1300 Helsingør Idrætspark mm.   Helsingør 

 

Søn 0104 A-DM-ultral. 1000 Jægerspris Nordskov   Farum 

Man 0204 Fortræning  Stensbæk Plantage, se indbydelsen HTF 

Tirs 0304 Fortræning  Hønning Plantage, se indbydelsen HTF 

Tor 0504 C-Påskeløb 1100 Rømø Nørreland   HTF 

Fre 0604 C-Påskeløb 1000 Rømø Sønderland   HTF 

Lør 0704 C-Påskeløb 0900 Rømø Midtland   HTF 

Lør 1404 Tr 1330 Frøslev Plantage Nord, P-plads nord for lejren AAIG 

Lør 1404 Tr 1330 Tørning Mølle, start fra Christiansdal HTF 

Lør 1404 A-DM-nat 2115 Stenderup Nørreskov, T-2703  Kolding 

Ons 1804 Tr 1830 Gråsten Skov, P på Ringriderpladsen SOK 

Søn 2204 B-løb + 1. div. 1000 Kærgård Plantage, T-1004   West 

Ons 2504 Tr 1830 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant AAIG 

Lør 2804 Find vej + Intro 1330 Hjelm Skov, P-plads for enden af Hjelmallé AAIG 

Søn 2904 B-løb + 2. div. 1000 Gødding Skov, T-1704   Gorm 

 
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 

http://www.okhtf.dk/
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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 og OK Syds medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen 10 
kr. for alle kort.  
Posterne bliver inddraget 2 timer efter første start.  
 
 

 

Det kan ikke siges for tit: Eva og Michael løfter niveauet enormt i 
vores træningsløb med kiosksalg og emit- tidtagning. Tusind tak for 
det! 


