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Formandsord efterår 2012  

Maja Alm nr. 5 på Verdensranglisten! 

Maja gjorde det stabilt ved Nordic i Oslo - 
Gøteborg og i Finland! 
Dette resulterede i, at Maja kan holde vinterferie, 
som nr. 5 på Verdensranglisten. 
Lige efter Maja var blevet Viceverdensmester i 
Schweiz deltog Maja i 5-dages i Sverige, hvor 
hun bl.a. blev etape-vinder i det skrappe selskab! 
  
TILLYKKE Maja!  
 
Camilla Bevensee er blevet udtaget til Junior 
European Cup i St. Moritz i Schweiz, som 
foregår fra den 5-7 oktober: 
 
TILLYKKE med udtagelsen Camilla! 
 

Dammen rundt den 11. august satte Maja Alm ny rekord:  
Maja satte ny rekord rundt om dammen for kvinder over 18 år med tiden 48.07. 
den tidligere rekord havde den kendte cross-løber Dorte Dahl fra Hillerød.  
Vores egen Nicklas Finderup Jessen under 18 år vandt den korte tur på 6 km i 
tiden 25,19 min. og  Tobias Alexander Light blev nr. 2. i tiden 26.37. Caroline 
Finderup vandt hos piger under 18 år i tiden 28.05, som var 1 sekund hurtigere 
end de voksne kvinder -  TILLYKKE! 
TAK til vore leder-team af "Dammen rundt" Gunnar P. Friis, Hans Erik Hansen og 
Peter Berg.  
Vi har afholdt evaluering af løbet dels for at debattere, hvordan vi får flere med og kan 
afsløre, at "Dammen Rundt" næste år også får en børnebane rundt i "Damparken" 
ligesom vi vil gøre mere presse omkring løbet i god tid før! 
TAK til vores 
hovedsponsor FRØS 
for økonomisk støtte 
til arrangementet! 
 
Reception for Maja: 
I umiddelbart 
fortsættelse af 
"Dammen Rundt" 
afholdt vi sammen med 
Haderslev Kommune 
en reception for Maja, 
som blev meget 

javascript:jfa()
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vellykket, hvor Maja blev 
begavet af Haderslev 
Kommune - HTF og ikke 
mindst af "DOF 
VENNER", som gav Maja 
kr. 10.000 til forberedelse 
af VM i Finland. Ida 
Bobach og Emma 
Klingenberg fik et lige så 
stort beløb, da disse 3 
piger indgår som de 
"aktuelle" til VM-stafet-
holdet 2013! 
TAK til DOF´s venner for 
støtten til Maja! 
DU kan også være med 
til at støtte de unge 
talenter i fremtiden ved at 
betale kontanter til 
DOF´s venner! TAK til 
Haderslev Kommune for 
receptionen! 
 
Grill-aften den 15. 
august: Den 15. august 
blev vore medlemmer 

inviteret til Grill på ”Holbækgård” i f.b.m. tr-løbet i REVSØ og dette blev også rigtig 
godt besøgt med 55 deltagere, – der var rigtig ”Grill-hygge” i et flot vejr i de bedste 
klublokaler vi kan tilbyde HTF for tiden.. TAK til ALLE der var involverede, som 
sørgede for en god aften og ikke mindst værten Flemming D. Andersen. 
 
18-19 august JF-mesterskab i Mols Bjerge: De Jysk-Fynske mesterskaber inviduelt, 
og stafet foregik i strålende "høstvejr" i Mols Bjerge - varmen var næsten værre end 
bakkerne! 
Vi fik en enkelt mester, som blev Haagen E. Larsen i klassen drenge over 80 år! 
Ved stafetten om lørdagen blev det til SØLV i klassen D-21-34 år ved Camilla 
Bevensee - Guri og Maja Alm og ligeledes SØLV til H-70-74 holdet ved Kaj Ove  
  

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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Rasmussen og Erland Skøt.  
 
TILLYKKE til jer ALLE.  
 
Aktivitetsdag i Vojens den 18 
august: 
Lørdag den 18. august stod vores 
Ungdomsudvalg for aktivitetsdag 
ved Is-arenaen i Vojens og vi fik 
samtidig indviet endnu et nyt kort i 
HTF over "trekantområdet" tegnet 
af Vagn Hansen - Ifølge Vibse havde HTF kontakt med ca. 100 nye denne lørdag i 
Vojens - så man kan ikke sige, at vi ikke gør nok for at skabe "nyrekruttering" i HTF! 
 
AKT-Light møde den 28. august i Vojens: Den 28. august havde vi et interessant 

møde med K. K. Terkildsen og Henrik Jørgensen omkring udvikling af 
ungdomsløberne. 
I mødet deltog Vibse - Jens Peder og Jette - Tove - Jens og Formanden. 
Ved næste bestyrelsesmøde drøfter vi, hvordan vi kommer videre med tankerne. 
 
1. divisions løb i Rønshoved den 7. oktober: Som ventet kvalificerede vi os ikke til 
Landsfinalen i Lerskov den 23 september, men et amputeret hold gjorde sit bedste, 
hvor vi blot var 10 point fra Odense. TAK for indsatsen og den høje moral, hvor 
samtlige tilmeldte mødte op til start - SUPER! 
Men vi skal ud i OP- og nedrykningsmatch den 7. oktober , som foregår i den 
smukke skov Rønshoved ved Flensborg Fjord  -  foruden Odense bliver det Kolding og 
Fåborg. Vi har stolte traditioner i turneringen og har løbet i første division lige siden 
denne blev til og dette skulle vi gerne fortsætte med - også når klubben her den 1. 
december fylder 50 år - så HJÆLP  - HTF ved at melde dig til løbet  igennem "O-
service" eller direkte til Guri! 
Vi har brug for ALLE, som har lyst til at hjælpe HTF! 
 
DM-mellem den 25. august i Brahetrolleborg-skovene:  

Maja Alm var den eneste HTFer, som hentede en medalje hjem til HTF og Maja var 
ikke på vanlig standard denne dag, men måtte tage sig til takke med en BRONZE-
medalje - blev iøvrigt også skadet på turen.  
Men det er ingen skam, at Ida og Signe var lidt bedre denne dag! 
TILLYKKE Maja. 
 
SM-stafet på Starup Hede: 

Den 1. september afviklede vi en god sønderjysk stafet på Starup Hede, hvor Lasse 
og Ove Brix Therkildsen havde lavet banerne og kontrollen - Søren Kjær var 
postudsætter og indsamler - Hans Erik og Peter Berg havde på vanlig vis styr på 
tidtagningen - Tove havde oprettet kiosk og Søren Bertelsen dirigerede tropperne! 
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TAK for hjælpen - Starup Hede er et fortræffeligt nyt område, at løbe i. 
 
DM-stafet og DM-lang den 10-11. september i Linå Vesterskov og Husby: 
Ved DM-stafet er der mange "faldgrupper" for arrangørerne og dette viste sig 
desværre også i år, som de foregående år! 
Det hold jeg var på fik først udleveret GULD-medaljerne i H-65-69, hvor vi vandt med 
19 min., men en opringning fra arrangøren lørdag aften fortalte os, at vi skulle aflevere 
medaljerne, da de havde fundet ud af, at vores 2-
turs-løber havde løbet på det forkerte kort, som var 
ca. 300 m for kort! 
Selvom vi blev anvist det kort vi skulle løbe på siger 
paragrafferne, at det er den enkelte løbers ansvar, 
at kontrollere det kort, man får "stukket i hånden, 
uanset officials har henvist til det forkerte kort - 
ærgerligt, at klubben for tredje år i træk trækker det 
mindste strå for at hjemføre en medalje i stafetten! 
Vores stafethold i D-40-44 med Guri - Mona og 
Diana  blev i år nr. 4 - det var dem, som sidste år 
gik glip af en medalje! 
Søndag gjaldt det så det danske mesterskab i 
klassisk i Husby, som virkelig gav store 
udfordringer til orienteringen:. 
Maja Alm gjorde sin klub-pligt og vandt en 
GULD-medalje med 5 min. forspring til Signe 
Klinting fra FIF-Hillerød. 
Camilla Bevensee vandt en BRONZE-medalje i 
D-17-18 år! 

Mange HTF’ere til start i 
stafetten – men Syd løb med 
det hele. 
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TILLYKKE Maja og Camilla! 
 
Den 12. oktober afvikler vi et 
orienteringsløb for Hoptrup- 
Marstrup skole fra Dyrehaven. 
Jette - Jens Peder - Ove Brix og 
undertegnede står for 
arrangenmentet, hvor det 
forventes 170 elever - det kunne 
være glant, hvis HTF kunne 
rekruttere nogle af Louis 
skolekammerater! 
 
Klubmatch den 3. november: 

Denne årlige match imellem de 
sønderjyske klubber foregår 
lørdag den 3. november kl. 1330 i 
Kelstrup Plantage.  
Her vil jeg opfordre især de nye 
medlemmer af HTF til at deltage, 
da det er en hyggelig match for 
både øvede og uøvede og det er 
den sidste konkurrence i 
lokalområdet i år! 
 
"Find vej i Vråby":  
Flemming D. Andersen og formanden har gravet 30 poster ned i Vråby og vi går blot 
og venter på, at det skal blive tørvejr, således vi kan få dem malet og påhæftet en 
stiftklemme. 
Ligeledes arbejder jeg på, at koordinere en indvielsesdag med skoleelever, hvortil 
relevante personer, som Skovrider - Tønder kommune - turisterhvervet og Rømø 
Idrætsforening kan være til stede og naturligvis pressen. 
Haderslev kommune har også ønsket, at vi får et "Find vej i Fritidscentret" i Vojens, 
som vi arbejder på, hvor pælene kommer i den kommende uge og Vagn Hansen - 
Jens Andersen har lovet at opdatere kortet og Flemming Layoutet. 
 
Udviklingspuljen: Vi har ansøgt udviklingspuljen i Haderslev Kommune om tilskud til 
aflæsningsenhed til Ungdomsudvalget, hvor vi har fået bevilliget (og modtaget) kr.  
---------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
www.nottelmann.dk 
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5.000, som er ca. halvdelen, hvad sådan et sæt koster - i forvejen har de også fået 35 
elektroniske poster, at træne med, således de nu kan lave træning med strækanalyse! 
 
TAK til Kultur og Fritid for dette! 
 
50-års jubilæum den 1. december:  
Denne dag gør klubben status på 50 år med op- og nedture, hvor vi inviterer til løb om 
formiddagen med efterfølgende reception, samt en klubfest til afslutning! 
 
Generalforsamling 2012: 

Vi har besluttet at vores 
Generalforsamling skal 
holdes igen på Tørning 
Mølle, som bliver lørdag 
den 23. februar – så sæt X 
i DIN kalender allerede nu! 
 
”Enhver so kan bedst lide 
sine egne grise”! 
 
I ønskes et godt efterår! 
 Jønne 
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Debat 
 

HTF forhindrer 

deltagelse i 

træningsløb!!!! 

Af Per F. Henriksen 
 

Jeg har tidligere efterlyst 
bestyrelsens begrundelse for at 
afholde generalforsamlingen lige 
oveni i et muligt træningsløb. (En 
lørdag kl. 13.00 om vinteren).  
 
Det virker selvmodsigende ikke at 
træne, når nu det er en lørdag, og 
når nu mange HTF’ere alligevel er 
samlede. Hvorfor skal vi straffes 
netop på denne højtidsdag ? Ja, man kunne måske oven i købet forestille sig, at flere 
ville deltage i den efterfølgende generalforsamling, hvis der var en chance for at 
komme i skoven. 
 
Så hvorfor ikke næste år (2013) slå to fluer med et smæk: Træningsløb kl. 10 og 
Generalforsamling kl. 13. Man kunne jo så, som en bonuseffekt, samles om en 
medbragt madpakke fra 12.00-13.00. Eller bestyrelsen kunne skeje vildt ud og donere 
et let måltid mad. 
 
Jeg agter at gå hårdt til især sekretæren for at få bestyrelsen til at genbehandle dette 
forslag.  
 
Da jeg nu igen har måttet fare i blækhuset, forventer jeg naturligvis en respons fra 
bestyrelsen optrykt i klubbladet. 
 
Det lyder umiddelbart som en god ide. Og banelæggeren er vist allerede selvskrevet! 
(red.) 
 

Nyt klubnavn? 
Af Per F. Henriksen 

 
1. december i år vil vi fejre 50 års jubilæet for vores gamle hæderkronede klub. 
Men et jubilæum kunne også være en lejlighed til at evaluere, gøre status og se 
fremad. 

Løberen ApS |Lyngby Torv 10 | DK-2800 Kgs. 
Lyngby  
Telefon: +45 45 93 18 56  
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I denne forbindelse kunne 
man diskutere, om ikke 
selve klubnavnet er ved 
at være lidt støvet. HTF 
står jo for ”Haderslev 
Terrænsports Forening”.  
 
Jeg tror, at mange unge 
mennesker vil finde ordet 
”terrænsport” meget 
gammeldags. Og 
udtrykket stammer vel 
også oprindeligt fra 
militære discipliner som 
kortlæsning, skydning, 

afstandsbedømmelse, håndgranatkast og orientering på militære generalstabskort. 
Det har ikke meget at gøre med moderne orienteringsløb. 
 

 
 

Overvejer du at investere i solcelleanlæg? kontakt Ove for et 
uforpligtende tilbud 

Der er penge at spare! 

 

Sådan er det til træningsløb i HTF: 6 forskellige baner – 

så er der noget for enhver smag! 
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Ser man ud over klubnavnene i DOF, ja så 
indeholder navnene næsten alle ordet 
”orientering”. Kun en enkelt klub bruger 
stadig ordet ”feltsport”, som vel er lidt mere 
moderne end ”terrænsport”. 
 
Man kunne bruge jubilæet til at omdøbe 
klubben til for eksempel det mere moderne 
og mundrette ”OK Haderslev” eller ”HOK” 
eller? 
 
Endnu bedre vil det være, hvis 
medlemmerne involveres ved at udskrive 
en konkurrence om det bedste nye navn. 
Bestyrelsen vælger så det nye navn, der 
offentliggøres 1. december og vinderen får 
for eksempel en ny løbedragt. Måske 
kunne klubben få noget positivt PR ved 
også at inddrage borgmesteren i 
navneudvalget. 
 
Lad os komme i gang!  
 
Måske er dette startskuddet til en debat i 
næste nummer om et mere moderne og 
ungdommeligt navn. Bladets spalter står 
åbne!  
(red.) 

 
Mere debat – og lidt nyt til de unge: 
 

Skal vi skabe udvikling i ungdomsafdelingen i HTF? 

Af Vibse Møller 

  
Sådan som udviklinger er for tiden så er HTF godt på vej til at blive en 
gammelmandsklub. Bestyrelsen er  vel ovre 55 år i gennemsnit, alderen til træningsløb 
er 50+, den aktive del er HTF er 50+. 
HTF kan ikke være med i klasserne under 50 ved divisionsløb… 
  
Siden HTF havde 40 års jubilæum, ja så er vi ”bare” blevet 10 år ældre, der er kun få 
nye der er kommet til. 
  

Den iltre debattør (bagest) går 
hårdt til sekretæren (forrest) 
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Når rigtigt mange af os er 50+ skal vi også gerne sørge for at der er nogle yngre 
kræfter til at tage over efter os.  
  
For at en klub kan fungere godt, skal alle aldersklasser gerne være med. Vi har alle 

noget at bidrage med. 
  
Første step er, at vi får sat system i vores rekruttering. Her mangler vi nogle, som 
gerne vi tage sig af dette. Jeg har i sidste klubblad annonceret efter en eller flere, som 
gerne vil sætte det lidt i system. Desværre har ingen meldt sig. Får vi rekrutteret nogle 
unge mennesker, så får vi højt sandsynligt også fat i forældrene, så det giver dobbelt. 
  
Når vi så har fået de unge mennesker ind i folden, skal vi også have et godt tilbud til 
dem. 
Skal de ”bare” løbe det almindelige træningsløb og uden mulighed for at udvikle sig, 
eller skal de have en ungdomstræning, hvor de dels har noget socialt sammen 
samtidigt med, at de kan udvikling sig rent orienteringsmæssigt? 
  
Her er det så, at hele klubben kan være med til at give de unge mennesker noget 
både rent socialt og orienteringsmæssigt. 

”Find vej i Danmark” – dem her vil 

vi gerne se mere til i klubben 
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Vi ved alle, at det er et stort stykke arbejde, der skal gøres for at lave et træningsløb, 
det samme store stykke arbejde skal også laves for at lave en gang ungdomstræning. 
Hvis vi skal hjælpe hinanden i klubben, skal både banelægger og ungdomstræningen 
arbejde sammen. Ungdomstræningen vil gerne have nogle momenter på, for at træne 
bestemte dele af det ,der skal til for at blive en god orienteringsløber. Kan vi få 
banelæggeren til træningsløb til at sætte poster ud og hente poster ind igen – vil det 
være en meget stor hjælp for os. Ungdomstræneren vil gerne lave banerne, så vi får 
en moment ind i træningen.  
  
For at give ro på til en stille og rolig start for de unge mennesker, beder vi klubbens 
løbere om at overholde start tidspunktet for træningsløb (kl. 13.30 om lørdagen og kl. 
18.30 på onsdage – løber man på disse tidspunkter kan middagsmaden også nå at 
blive sunket inden løb!) 
De unge mennesker skal gerne lige have en instruktion i dagens moment træning. Det 
kan være svært at give denne instruktion, når der står en masse løber, som bare 
tripper for at komme i skoven. 
Sidst jeg var til træningsløb, kom jeg ved 18.30 tiden og her kom de første i mål. Jeg 
løb mit træningsløb (under 1 time), og da jeg kom i mål, var næste alle taget hjem. 

”Find vej i 
Danmark”: 
Forfatteren 

skriver diplomer 
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Sikke et socialt klubliv det giver – kan så se billederne fra træningsløbet, hvem der 
egentligt har været til træning. 
  
For at de unge mennesker kan udvikle sig, er det ofte godt for dem at have en skygge 
med. En, som kan observere, hvad de gør i skoven og giver dem feedback på det 
efterfølgende. Også en skygge som kan minde dem om fokus på momentet m.m. 
  
En anden ting er, at de unge mennesker ofte har deres forældre med til træningen og 
disse forældre er lige så ivrige efter at lære noget om orienteringsløb, så de vil også 
gerne have noget instruktion og moment træningen.  
  
Al træning er bygget op omkring udviklingstrappen, med niveauer fra A-Å. Det hele 
bygger på, at der er noget man skal kunne, før man kan lære det næste trin. Disse 
niveauer bygger det almindelige træningsløb ikke op om! 
  
Når jeg betragter mig selv som en erfaren o-løber, må jeg også erkende, at der er 
nogle trin i denne udviklingstrappe, som jeg aldrig har fået lært og jeg kan også sige, 
at fordi jeg aldrig har lært disse trin, er det ofte det, der er årsag til, at jeg bommer. Så 
vi kan alle lærer noget og vi har alle nogle ”huller” 
  
Det ungdomsudvalget beder om er, at vi alle løfter i flok. Overholder starttidspunktet til 
træningsløb. 
At man melder sig til at skygge – er der nok, som vil skygge, ja så er det få gange om 
året det drejer sig om – man kan i værste fald lærer noget af det! 
  
AT banelæggerne gerne vil være med til at lave nogle momentbaner. 
  
At der er nogen, som vil instruere og lære de voksne lidt om de forskellige momenter. 
  
At der er nogen som gerne vil lave noget rekrutteringsarbejde i klubben. 
  
  
Vi planlægger træning følgende gange: 
  
10. november i Stensbæk 
  
8. december på Starup Hede 
  
Så meld dig enten til at skygge eller til at tage sig af de voksne. Banelægger: vær 
opmærksom på at vi gerne vil træne et moment. 
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Rejseliv: 

VM i Harzen sommeren 2012 
Af Per F. Henriksen 
 
Søndag 1. juli rullede vi i det sorte lyn mod syd og nåede Harzen ud på 
eftermiddagen. Vi havde meldt os til deltagelse i VMOC, der afholdes hvert år og som 
er VM for o-løbere over 35 år. Herunder havde vi (Inger Marie og jeg) meldt os til en 
turistklasse kaldet Harz Cup, der var noget billigere, men som - skulle det vise sig - 
også havde klare ulemper. 
 
Fremme i området opsøgte vi stævnecentret, der dog alligevel ikke var i besiddelse af 
vores startpose. Således let frustrerede allerede på førstedagen kørte vi til Bad Sasha, 
hvor vi indlogerede os på det lille hyggelige familiehotel ”Villa Theresia”. Her havde 
også Hans, Inger, Arne, Ingelise, Guri og Søren Dall fundet plads, så der tegnede sig 
en hyggelig uge forude.  
 
Mandag morgen regnede det. Vi havde god tid, idet deltagere i Harz cup først skulle 
starte efter alle de andre (herunder de andre fra klubben, der deltog i det egentlige 
VMOC stævne). Denne dag stod menuen på sprint i Goslar, den hyggelige, pittoreske 
og historiske hovedstad i Harzen. En ulempe ved at starte sidst var også, at de godt 
4.000 deltagere i mellemtiden havde fået parkeret deres biler i området levnende 
ingen plads til os. Vi var dog heldige i kaosset at få klemt Swiften ind et sted ikke så 
langt fra stævnepladsen, hvor vi da også endelig fik vores startpose udleveret. Vi 
tussede herefter rundt i byen og prøvede at undgå at være i vejen for de tusinder af 
løbere, der var i gang med sprinten. Endelig blev det vores tur. Sprinten var relativ let, 
men dog længere end normalt (3,2 km) på et udmærket 1:4.000 kort. Inger Marie 
klarede det flot, mens Per tog en chance og blev fanget i en baggård, hvorefter han 
måtte bøvle sig en lang omvej rundt. Det blev sent, inden vi igen var hjemme på 
hotellet. I byen investerede vi i en pizza, som vi tog med op på værelset, da Guri og 
Søren selvfølgelig allerede spist. De kom dog forbi og var så venlige at hjælpe os af 
med noget rødvin, mens vi spiste. Trætte og tidligt til køjs. 
 
Tirsdag morgen blev vi vækket – alt for tidligt – først af en defekt røgdetektor. Da vi 
endelig igen var faldet i søvn, blev vi vækket af en irriterende møgunge, der i diskant 
ude på gangen kaldte og kaldte på sin ”Oma”. Så måtte vi op, og vi begyndte dagen 
med en udmærket morgenmad sammen med Guri og Søren. 
 
Tirsdag var en såkaldt prøveløbsdag uden for konkurrence, men hvor man selv kunne 
træne i skovtypen for de kommende dage. Hertil var udleveret et o-kort over skoven 
lige vest for Elend. Der var udsat ca. 20 poster, så man kunne løbe sit eget 
træningsløb. Vi havde en fin tur i skoven i pragtfuldt vejr, hvor vi uden tidspres øvede 
os i tydning af kort, signaturer mv. Vi havde madpakken med, som vi spiste foran den 
berømte Schnarcherklippe, der efter sigende har inspireret Goethe til ”Faust”. Dramaet 
om den trolddomskyndige og forvorpne intellektuelle, hvis indsigter og tricks skyldtes 
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en pagt med djævelen (Mefistofeles), 
som dog – stik mod aftalen – alligevel 
henter Faust til helvede ved hans død. 
Ak ja. 
 
Efter frokosten besteg vi den cirka 15 
meter høje klippe, der gav en flot 
udsigt over hele Harzen området. 
Vejret var smukt, naturen 
overvældende med en klar forfriskende 
bjergluft. Tænk på de stakler, der 
aldrig kommer ud af storbyerne. 
 
Vi nød at lege turister på vejen hjem via Braunlage og Bad Lauterberg. De fire 
sydvestjyder (Hans, Inger, Arne og Ingelise) var nu netop ankommet fra Danmark, og 
vi samledes alle til weissbier i den hyggelige hotelhave. Også Finn J. Aaris (tidligere 
Jørgensen) kom forbi og hyggede med. Fra klubben deltog endvidere Gretha og 

Erland, men de boede på Campingplads 
nær Bad Harzburg. Pigerne kørte os ned i 
byen, hvor vi spiste på den italienske. 
Elendig rødvin og papmad, men herlig 
snak i godt HTF selskab. 
Onsdag morgen havde vi rigtig god tid og 
nød om formiddagen livet i en 
solbeskinnet hængekøje i hotelhaven. 
Løbsledelse
n havde 
denne dag 
gjort det 
rigtig svært 

for sig selv, idet man ønskede, at løberne skulle prøve 
det maleriske damptog gennem skovene.  
Men med 4.000 løbere og ikke mange pladser krævede 
det en noget indviklet logistik og timeschedule. Det gik 
dog forbavsende godt, og vi nød turen med dampen i 
næsen til stævnepladsen ved ”Drei Annen Hohne” 
 
Da vi ankom var Søren Dall lige kommet i mål og fortalte 
om svært terræn og langsomme løbstider. Vi så også 
Hans komme i mål med et vildt blik i øjnene. Gad vide, 
hvilke piller Inger fodrer ham med? Han så ud, som om 
han havde været oppe at slås med tigre og løver i 
skoven. Inger Marie tog derfor en hurtig førerbeslutning 
og fik ændret vores klasse til ”Open intermediate”, hvilket 
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indebar kortere (4,4 km), men fortsat svære 
baner.  
Men det betød også start til allersidst, da vi så 
kom sidst i køen. O-kortet hed Ottofels 1:10.000 
og som sædvanligt hernede ækvidistance 5 m. 
Inger Marie havde et godt løb, mens det gik helt i 
koks for Per, der først bommede post 1 og senere 
blev helt væk på vej til post 7, som det tog Per 40 
minutter at finde. Ved post 8 fumlede Per 
rutinemæssigt for at finde hullet til sportident 
pjorten, for så at opdage, at ikke bare hullet, men 
hele den øverste del af postenheden var væk. 
Allerede inddraget af initiativrige hjælpere, der 
uden at vente på et ”go” fra løbsledelsen åbenbart 
syntes, at det var tid til oprydning, også selvom 
løbstiden ikke var overskredet, og selv om der 
fortsat var en del løbere efter Per. En skandale for 
et stævne af denne karat.  
 
Selvom Per normalt – det siger han selv - er en venlig og tålmodig sjæl, ja, så blev han 
her noget mopset og hev resolut hele postenheden op af jorden (det skal lige 
indskydes, at der var to postenheder) for herefter at løbe direkte i mål med denne som 
bevis på, at han i hvert fald havde været ved post 8. Løbsledelsen beklagede, men 
kunne jo ikke ændre det skete. Man lovede dog Per, at han ville få løbsgebyret 
refunderet, hvilket selvfølgelig ikke er sket.  
 
Efter denne rystende oplevelse gjorde vi et pitstop for et let måltid mad i Braunlage og 
nåede også lige en øl sammen med de andre i hotelhaven. Rigtig trætte gik turen 
herfra direkte under dynerne. 
 
Torsdag morgen igen herlig god tid. Turistede lidt rundt i Bad Sasha og fandt den 
græske som en mulighed for aftenmåltidet. Let regnvejr, der dog hørte op på vej til 
stævnepladsen ved Clausthal, hvor løbet skulle foregå i skoven Claustahl Ost. Igen 
kaos omkring parkering, men vi snød os ind på en god plads for de ansatte i 
universitetsparken. Kunne ikke finde de andre i mylderet, men mødte dog Inger, der 
også var blevet lidt væk.  
 
Lang vej til start, men smuk natur. Per oplevede denne dags terræn som noget lettere 
og indhentede Inger Marie (der var startet 1 minut før) allerede ved post 1. Herefter 
hægtede Inger Marie sig skamløst på Per resten af løbet, sluttende med at vi løb i mål 
med hinanden i hånden efter et godt løb. Den sidste kilometer var et rent 
transportstræk, og Per vil ikke udelukke, at Inger Marie her kunne have løbet fra Per 
og herved indhentet det tabte minut, men Inger Marie var solidarisk, hvilket tyder på 
en høj moral. 
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Hjemme på hotellet hyggede vi os med en Weissbier sammen med de andre, 
hvorefter vi gik samlet ad den af hotellet anbefalede ”5 minutters ” rute til centrum. 
Men det viste sig at være en større omvej, så dagen bød på endnu mere motion. Vi 
spiste alle på den græske med fin mad, betjening og en rigtig hyggelig snak. Under 
samtalen fortalte Ingelise en passant om et eller andet medikament, som angiveligt var 
farligt at indtage (en slags giftstof), hvortil Inger replicerede under stor jubel: ”Jamen 
det forstår jeg ikke. Det giver jeg da Hans hver morgen, og han laver ikke vrøvl”. På 
vej hjemad op ad den stejle – uden for kategori - bakke, gik der sport i at komme først, 
så enhver kapgænger ville her være blevet misundelig på tempoet, der blev lagt for 
dagen af Inger Marie, Arne, Hans, Søren og Per. For anden gang denne dag 
gennemblødt af sved. Men det føltes godt. 
 
Fredag var fridag, hvorfor alle fór i forskellige retninger for at opleve det skønne 
Harzen. Inger Marie og jeg prøvede slædebanen (en kælk der kører i et bobslædespor 
af cement ned ad et bjerg) ved St. Andreasberg. Sjovt og man kunne faktisk få god 
fart på. Senere en vandretur i bakkerne ved søen Oberstausee nær Bad Lauterberg. 
Blev igen lidt væk, da afmærkningen pludselig ophørte.  
Valgte så at gå ned ad bjerget og nåede til sidst søen ved en lille idyllisk 
campingplads. Fik her en cappuccino og nød den pragtfulde udsigt over søen.  
Svømmede i hotellets pool, hvorefter dagen sluttede hyggeligt med, at vi alle 8 spiste 
et godt måltid i hotelhaven.  
 
Da vi var lidt pressede af hjemlige andre gøremål, havde Inger Marie og jeg besluttet 
at springe det sidste lørdagsløb over og i stedet køre hjem. De andre var ikke sådan 
nogen svæklinge og blev tappert i Harzen til den sidste dyst. 
 
Turen hjem om lørdagen forløb uden problemer og ved 17.00 tiden rullede vi ind foran 
hjemmet i paradiset, Årøsund. Gode oplevelser rigere, men også med et klart indtryk 

Guri, Inger Marie, Inger, Hans, Ingelise, Arne, Søren 
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af, at dette stævne var for stort. I alt 4.329 løbere – heraf 261 danskere – deltog i 
stævnet. Det må efter vores opfattelse helst ikke blive meget større end vores 
påskeløb. Næste år gennemføres VMOC i Torino (Italien) for de, der måtte få eller 
have sådanne lyster. 
 
Resultatmæssigt bør det nævnes, at Guri Alm scorede en flot 29. plads i A-finalen i 
sprint, som 64 af de 133 i denne klasse havde kvalificeret sig til. Guri opnåede 
endvidere placering i B-finalen i long distance, som nr. 4 ud af 65. Godt gået, Guri.  
Finn J. Aaris lå i kvalen som henholdsvis nr. 3 og 6 ud af 420 i H 65, men opnåede 
”kun” en plads som nr. 42 i finalen. Flot gået af Finn, der nok var HTF bedste bud på 
en podieplads. Endelig opnåede Arne Berthelsen placering i B-finalen i long distance, 
som nr. 9 ud af 80. I alt 271 deltog i denne klasse.  Øvrige resultater er ikke noget at 
skrive hjem om, hvilket skal ses i lyset af, at konkurrencen er ekstrem hård ved 
VMOC. 
Med vanlig o-hilsen 
Per F. Henriksen 

Kronede dage på Læsø  

Af Søren Kjær 

Ikke alle klubbens medlemmer er heltændte og fuldtidsorienterede orienteringsløbere. 
Selv tilhører jeg den bløde mellemvare der godt kan lokkes med på lidt af hvert, men 
for hvem terminerne til de åbne løb kommer farende forbi lige i det øjeblik hvor jeg er 
en smule uopmærksom, og som regel kommer jeg for sent med tilmeldingen. VM i 
Harzen var dog et eventyr af en størrelse jeg ikke kunne overse, og sådan set var 
konen og jeg indforstået med at vi skulle bruge den første uge af juli i de midttyske 
bakker. Vi havde endda kigget os omkring i Harzen i efterårsferien – en herlig tur! Men 
så kom foråret og det ekstra arbejdspres, og pludselig var det hele for sent og for 
stressende. Selv om jeg tilhører den store afdankede gruppe af HTF-medlemmer over 
50 som Vibse skriver om andetsteds i bladet, er jeg nemlig stadig arbejdsramt med 
højsæson i maj-juni. Kort sagt: vi stod af projektet. Det kan ærgre nu, men heldigvis 
fandt vi en fuldgod erstatning: Læsø 3-dages. 

Bladets trofaste læsere har hørt om det glimrende arrangement før: Søren Bertelsen 
fortalte om farefuld færd på øen for 4 år siden, Per Henriksen fortalte om havneliv og 
jomfruhummerspisning for 2 år siden – jeg skal fortælle om forkælelse som landligger 
på badehotellet. 

Et lille dusin klarer det hele 

Først lidt om selve løbet: Det er Keld Gade fra Viborg Orienteringsklub der er 
ankermand for det alt sammen. Han har så 9  håndgangne mænd og kvinder der står 
for det hele: korttegning, banelægning, start, mål osv. – og standarden er lige så god 
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som vi selv er vant til at præstere til Vikingedysten med måske 5 gange så mange 
hjælpere. Ret imponerende! En del af belønningen for den store indsats er så 
arrangørteamets ophold på Strandgården, øens bedste og hyggeligste hotel – helt 
eller delvis sponsoreret af kroværten Ole Lind, der er passioneret o-løber og lejer alle 
værelser ud til o-folket, så han får også lidt ud af det selv. 

Men de må rubbe nallerne, arrangørerne, for der er forskellige stævnepladser hver 
dag. De begyndte også at se lidt brugte ud på tredjedagen. 

Hvordan er det så at løbe på Læsø? Der er altid en bysprint, i år i Byrum midt på øen 
– og den var det lykkedes at gøre udfordrende trods byens ringe størrelse. Jeg var 
ikke den eneste der gik i flere af vejvalgsfælderne. 

Og så var der to ”rigtige” 
o-løb, ”Læsø-
mesterskab” og 
revanchematch på 
sidstedagen. Begge 
etaper klitplantagelusk i 
relativt fladt terræn, men 
alligevel med 
højdemeter i klitterne. 
Kortene var udmærkede, 
banerne ligeså. Efter 
løbene var stranden 
inden for rækkevidde til 
et forfriskende bad. I år 
meget forfriskende! 

Klubhygge 

Vi var endnu flere HTF’ere på Læsø end nogensinde før: formanden med familie, 
Brøchnerne, Lise og Lars, Kaj Ove og Jette med Rasmus Højlund, Søren Dall (uden 
Guri), Per (uden Inger Marie), Vagn, Søren og Hanne. Vi fyldte godt op til grillparty i 
festteltet på Vesterhavn Camping, og humøret var højt. Stemningen var også fin ude til 
løbene. Det gjorde heller ikke noget at høre telefonrapporter fra det sønderjyske om 
hvordan regnen stod ned i stænger i Haderslev og omegn mens vi slap gennem det 
hele stort set uden en dråbe.  

Landliggerlivets forkælelse 

Konen og jeg var også næsten for sent ude med tilmeldingen til Læsø. Det var kun en 
lille måneds tid før stævnet at jeg tog mig sammen til at få mig meldt til, men troede 
egentlig ikke på projektet. For hvor skulle vi bo? Alt over campingpladsstandard var 
nok udsolgt. Men Ole Lind på Strandgården reklamerede med en forkælelsespakke: 

Måske var der et par skyer, 
men det holdt tørvejr 
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tre overnatninger, lækker morgenmad, buffet efter sprinten den første dag og 
gourmetmiddag med fem retter den sidste dag. Det kunne fås for 1900 kr. pr. næse. 
Og minsandten, der var et afbud, så vi købte som de eneste HTF’ere luksuspakken. 
Det fortrød vi ikke. Utrolig lækker mad, behagelige, men rustikke værelser, havet lige 
uden for vinduet… Det gør vi igen! 

Min kone var turist mens vi andre løb. Det var også en oplevelse. Læsø er meget 
mere end klitter og saltsyderi. Øen myldrer også med små bikse med selvproduceret 
kunsthåndværk – og så har øen eget bryggeri. Det er potente, men meget 
velsmagende sager der er i flaskerne.  

En særlig oplevelse er Vesterø kirke. I koret er et flot kalkmaleri af de hellige 
trekonger, men allermest spøjst er en mindetavle der hænger ved prædikestolen: ”Gud 
til Ære, hans Huus til Prydelse, den kommende Slægt til alvorlig Paamindelse og 
Eftertanke om hvad Gud har gjort og kan gjøre lod Gaardmand Niels Jensen Birk 
denne Tavle bekoste og opsætte i Vesteröe Kirke, til en taknemmelig Erindring om 
Guds store Barmhjertighed, i det han i Naade saae til hans kjære Hustru den 
gudhengivne Dannequinde Else Marie Pedersdatter Strandbye, og, efter at hun i 2 Aar 
og 5 Maaneder havde lidt af Wattersot i hvilken Tid hun af Lægen blev aftappet 17 
Gange, i alt 404½ Potte Vand, kaldte hende fra denne Jord til et bedre Hjem den 16de 
November 1846, i hendes Alders 55de Aar.”  

Vagn bød på en dejlig salat til alle HTF’ere til grillfesten på Læsø 
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Kort og godt: Tag med os andre til Læsø igen om to år! Der er meget man ikke må gå 
glip af! 

Annonce: 

Næstformand for SYD-kredsudvalget 

Som næstformand kunne du være: 
 

 Den erfarne person indenfor organisatorisk arbejde, som kan give den 
nuværende formand viden og støtte i sit arbejde.  

 

 Den kommende formand for Sydkredsen, som gerne vil vide lidt mere, før du 
sætter dig i ”formandsstolen”. 

 

 Den mindre erfarne, men entusiastiske person der har masser af energi og nye 
idéer, som du gerne vil dele med Sydkredsen. Kredsudvalget har flere erfarne 
medlemmer, så du skal ikke holde dig tilbage. 

 

SYD-kredsudvalget er forbindelse mellem Dansk Orienteringsforbund og klubberne i 
Sydkredsen.  
 
Udvalget har følgende repræsentanter: 

 Formand, næstformand, sekretær og kasserer.  

 Børn og unge, bredde, plan, kort og elite  

  
Bortset fra næstformand, kasserer og sekretær er alle medlemmer af SYD-
kredsudvalget samtidig medlem af fagudvalg eller hovedbestyrelse under Dansk 
Orienteringsforbund. 
 
Som næstformand i SYD-kredsudvalget bliver du eneste medlem uden faste opgaver.  
 
Som udgangspunkt er du stedfortræder for formanden og skal i dennes fravær eller 
udtræden af udvalget kunne overtage formandens opgaver. De væsentligste er: 

 mødeplanlægning og -ledelse ved kredsudvalgsmøder 

 mødeplanlægning og –ledelse ved klubledermøder 

 deltagelse i Dansk orienteringsforbunds hovedbestyrelsesmøder i Nyborg (5 
møder årligt) 

 deltagelse i Dansk orienteringsforbunds repræsentantskabsmøde. 
 

Ud over at være stedfortræder for formanden bliver det din opgave hjælpe formanden 
med ovenstående opgaver efter aftale.  
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Terminslisten 

 

Søn 0710 B-løb 1.+2. div. 1000 Op/ned, Rønshoved   SOK 

Lør 1310 Tr 1330 Aab. Nord, P-plads Ravnholt  AAIG 

Lør 2010 Tr 1330 Als Nørreskov, P ved Nygård Strand SOK 

Lør 2010 Tr 1330 Vesterskoven, P ved Thomashus  HTF 

Lør 2710 Tr 1330 Årup, store P-plads på Årup Skovvej AAIG 

 

Lør 0311 Klubmatchen 1330 Kelstrup Plantage, skærm v. Hønsnapvej SOK 

Ons 0711 Natløb 1830 Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted HTF 

Lør 1011 OK Syd-KM 1330 Stensbæk Syd, P ved lejren   HTF 

Lør 1711 Tr 1330 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant AAIG 

Lør 2411 Tr 1330 Rønshoved, P-plads Fjordvejen  SOK 

Lør 2411 Tr 1330 Lindet Skov, skærm på Arnum-Arrildvej HTF 

Ons 2811 Klubaften  Iflg. hjemmeside/klubblad   AAIG 

 

Lør 0112 50 års jubilæum 1130 Løb i Dyrehaven, indkørsel Marstrup HTF 

Ons 0512 Natløb 1830 Bevtoft Plantage, P midt i skoven  HTF 

Lør 0812 Juleløb 1330 Klubhuset på Skovvej, Sønderborg SOK 

Lør 0812 Tr 1330 Starup Hede, P ved kirken   HTF 

Lør 1512 Tr 1330 Hjelm Skov, P-plads Enemarksvej AAIG 

Lør 2212 Tr 1330 Als Nørreskov, indkørsel Østerholm SOK 

Ons 2612 Juleløb 1000 Tørning Mølle   HTF 

Lør 2912 Tr 1330 Aab. Nørreskov, Høje Kolstrup Skole AAIG 

 

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. 
 

Jubilæumsskriftet 

Af Søren Kjær 
 
Per Henriksen og jeg er godt i gang med arbejdet på jubilæumsskriftet. Vi sigter efter 
at I kan få det samtidig med Sidste nr. af klubbladet til 1. december. Lad os spare 
noget porto – kom alle mand af huse til jubilæumsreceptionen i Det grønne 
Forsamlingshus, og få begge blade med hjem. 
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Jubilæumsfesten er lige om hjørnet! 
 

Indbydelse til klubbens 50-års jubilæum 
1. december 2012 på Det grønne Forsamlingshus, 
Nørskovgaard ved Marstrup 
 

Den runde dag bliver fejret med maner! 
 
Vi starter med festtræningsløb kl. 11 
 
Kl. 13 er der reception – 
alle medlemmer er 
velkomne 
 
Kl. 18 er der aftenfest i Det 
grønne Forsamlingshus: 
3-retters menu 
Kaffe og lidt godt 
Natmad 
Fri bar 
Bal til tonerne af No Shoes 
Al denne herlighed koster 
100 kr. pr. deltager – resten 
betaler klubben 
 
Tilmelding til Guri Alm 
senest 24. november – 
gurialm1@gmail.com  

 

 

mailto:gurialm1@gmail.com

