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Formandsord julen 2012  

Divisionsløb i Gråsten den 7. oktober: Jeg vil 

starte mine formandsord med at sige  
TILLYKKE til hele klubben, at vi "overlevede 
endnu en gang" første division, hvor vi stillede 
med 59 løbere i op- og nedrykningskampen i 
Rønshoved skov, heriblandt vores stjerne Maja, 
som løb herrernes bane 1, og vi vandt for første 
gang i lange tider over Odense. 
Vi vandt ligeledes over Fåborg, men ikke over 
Kolding, som overtager pladsen i 1. division efter 
Odense, som måtte lide den tort at rykke ned i 2. 
division. 
Dejligt, når vores medlemmer bakker op om HTF 
når det virkelig gælder for klubben! Af de 36 
tællende løbere fra vores klub var 50% under 23 
år, hvilket bekræfter, at vi har masser af 
sprudlende ungdom i HTF! 

Vi måtte bl.a. undvære Camilla og Anders Skovsbøl i divisionsmatchen! 
Vi er nu den eneste klub i Sydkredsen, som har bevaret status som 1. divisionshold 
siden starten på dette for 20 år siden! 
 - TAK til alle der deltog for en god indsats, således vi kan løbe 1. divisionsløb også 
efter klubbens 50-års jubilæumsår! 
Næste år kommer der nye regler, hvor de ældre vægtes mere, hvilket jeg tror gør, at 
HTF bedre kan matche de konkurrerende klubber 
 
1. divisions løb i 2013: Jens Peder og jeg var til klubledertræf den 6.. nov. og da blev 
der oplyst, hvor vi skal løbe 1. divisionsløb i 2013. Programmet ser således ud: Vi 
lægger ud i Holstenshus ved Fåborg den 14. april. Næste match er i Trelde Næs 
den 1. september, og hvis vi så er blandt de 2 bedste hold i Sydkredsen skal vi 
til Landsfinalen i 
Frøslev ved Grænsen 
den 29.  sept., og hvis 
ikke, er der op- og 
nedrykningsmatch i 
Sønderskoven ved 
Vejle den 6. oktober. 

Så få disse datoer føjet 
ind i jeres kalender, da 
disse er de 
allervigtigste for vores 
fælles klub HTF! 
Ved klubledertræffet fik 

javascript:jfa()
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Jens Peder hæder for mange års godt arbejde i ungdomsudvalget, hvor Jens Peder 
havde valgt at stoppe sin gerning i kredsen. 
 
Jubilæumsdag den 1. december: Vi havde en minderig dag, hvor Per Henriksen 
havde lavet et godt JUBI-løb, hvor der var lavet et kort over 3 perioder - Dyrehaven var 
som det nyeste - det midterste af Pamhule fra 1977 og det længst vest på var årgang 
1971 - der deltog ca. 55 i dette i historiske pointløb. 
Det var een fra Sønderborg, som ikke helt havde forstået budskabet på max. 1 time, 
så da han ikke var kommet i mål efter 4½ time satte vi en større eftersøgning i gang 
og vi havde lige snakket om en politiaktion, da vedkommende endelig blev fundet midt 
ude i skoven! 
I forlængelse af JUBI-løbet havde vi 
reception, hvor der var imellem 60 og 
70 deltagere iflg. gæstebogen. 
Iblandt gæsterne var Connie 
Andersen, som er enken til stifteren 
Erik Andersen - medstifteren af 
klubben Leif Beck med frue havde 
også hørt, at vi holdt reception - det 
er Leif Beck, som har tegnet 
klubbens HTF-LOGO! 
Martin Martinsen med frue fra 
Friluftsrådet i Haderslev kommune - 

Starten er gået til jubilæumsløbet. Først skal der lige 
lægges en slagplan… 

… men så går det 
også huhej ud 

over stepperne 
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Birger Jønsson fra Sønderborg - Kate Nielsen fra DOF - Kreds og SNAB - Åse Eg fra 
Kolding - Niels Andersen fra Ribe. 
Endvidere var den gamle legende Hans Oluf Hansen, som i 70-erne og først i 80-erne 
var en af klubbens allerbedste på O-banerne - samtidig var han også en af de 
allerbedste fodboldspillere i området - "Solskins-Per" fra Assens var også mødt, 
ligesom klubbens formand i 70-erne, Palle Kyed med fru 
Ulla, var der. - Finn Jørgensen og fru Anne Mette havde 
taget turen fra Maribo til reception og klubfesten. Ud over 
Finn og frue var der andre, som også kom lang vejs fra 
til klubfesten - Daniel Honoré Jensen kom fra 
København - Maja og Lasse fra Århus og Palle Kyed 
med frue fra Viborg. 
Der var taler af formand for Kultur og Fritid, Gunnar 
Gregersen, fra Haderslev Kommune, samt Finn Hove fra 
OK-SYD! 
Ved aftenfesten, også i "Det grønne forsamlingshus", 
havde vi en god fest, hvor der var festtale af klubbens 
formand fra 70-erne Palle Kyed og en tale af Haagen E. 
Larsen omkring hvor ydmyge forholdene var når man løb 
O-løb i 60-erne. 
I øvrigt den største klubfest i klubbens historie med 64 
deltagere - sidste gang var vi 50 til 40-års-JUBI-festen. 

Gæster fra nær og fjern 

Hans Oluf Hansen 
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Der blev udnævnt 2 nye 
æresmedlemmer, hvor det 7. 
æresmedlem blev Palle Kyed, 
bosiddende i Viborg, og det 8. 
æresmedlem Bent Petersen fra 
Jels - TILLYKKE - se 
motivationen for disse 2 andet 
sted i bladet. 
TAK til arrangementsholdet ved 
Guri og Søren - Søren Kjær - 
Inger Marie og Per for en minderig dag den 1. december 2012! 
 
Vibse har trukket sig fra bestyrelsen: Vibse har valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet og dermed også fra ungdomsarbejdet i HTF. 
TAK for indsatsen Vibse.  
 
Generalforsamling den 23. februar kl. 1200 på Tørning Mølle – se indkaldelse 
andetsteds i bladet. 
 
Arrangementer 2013: I forhold til jubilæumsåret 2012 bliver det et "stille år" i 2013 på 
arrangementsområdet. Vi skal på vanlig vis i 2013 arrangere Vikingedyst, som bliver 
fra den 5.-7. juli. Det er meningen, at kortdistancen skal gå på Flyvestation Skrydstrup 
- begge etaper af klassisk i Stensbæk med samme stævneplads, hvor det bliver 
Stensbæk Nord om lørdagen og Stensbæk Syd om søndagen. Dette for at 
imødekommer især vores gæster fra Norge, som er vilde med Stensbæk. Herudover 
skal vi arrangere "natcup" den 8. marts, som vi planlægger skal foregå på Starup 
Hede. Banelægger er Ove Brix Therkildsen og Flemming D. Andersen er "tovholder". 
Herudover motionsløbet "Dammen Rundt", hvor der ikke er sat dato på endnu, men 
sikkert er det, at det bliver afviklet efter et helt nyt koncept! 
 
Jættemil: I weekenden den 10.-11. nov. blev der løbet Juniorranglistesprint i Hillerød 
og Jættemilen i Gribskov. Camilla Bevensee vandt overraskende sprinten i Hillerød. 
Vores medlem Caroline Finderup PAN/HTF vandt klassen piger op til 16 år, hvor 
Caroline vandt med 2½ min foran en svensker. Ved Jættemilen blev Caroline nr. 3. 
Maja løb om lørdagen nordisk mesterskab i Cross, hvor Maja blot var 31 sek. efter 
vinderen (sidste år 1.17 efter vinderen og forrige år var 2.24 efter vinderen) så næste 
år tager du dem, Maja!. Om søndagen blev Maja nr. 2 i Jættemilen efter Ida Bobach. 
 

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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TILLYKKE til Caroline - Camilla og Maja. 
 
Smålandskavlen: 
Maja har også været med til at vinde "Smålandskavlen" 
sammen med Ida Bobach, Ita Klingenberg og Signe 
Klinting ugen før. 
TILLYKKE til pigerne. 
 
Camilla Bevensee igen udtaget til junioreliten: 
Camilla er igen blevet udtaget til junioreliten, selv om 
hun igennem året har været plaget af skader, men 
Camilla er nu ved at være sin skade helt kvit og vi 
glæder os til at følge både Camilla og Maja ved 
konkurrencerne i det nye år!  
TILLYKKE med udtagelsen, Camilla! 
 
Afslag fra Haderslev Elitesport på støtte til Camilla: Vi har netop modtaget afslag 
fra Haderslev Elitesport om at støtte Camilla, hvilket de ellers har gjort de sidste 2 år! 
De skriver bl.a.: Baggrunden for ikke at støtte ansøgningen er at de vurderer, at 
atletens lokale tilknytning er minimal, og da udvalget ønsker at støtte talentudviklingen 
lokalt med de begrænsede midler der er til rådighed, er det ikke fundet plads til at 
støtte Camilla.  
Skriver videre: Haderslev Elitesport har 5 gange tidligere støttet HTF og er stolte over, 
at have været med til at støtte en dygtig klub og to dygtige atleter! 
Lidt underlig argumentation, da både Maja og Camilla har boet langt væk fra byen de 
andre 5 gange vi har fået, fordi orienteringsløbere nødvendigvis skal være i det "rigtige 
miljø" for at udvikle sig - dette kan man ikke i Haderslev på lige fod med andre 
sportsgrene - men afslaget må vi nødvendigvis tage til efterretning, selv om vi er en 
billig idræt for kommunen, hvor vi ikke kræver dyre sportsarenaer!  
Vi og vores atleter har naturligvis været glade for det vi har fået - TAK for dette! 
 
Klubmatchen: Efter nederlag de sidste par år i denne match imod det øvrige 
Sønderjylland vendte vi frygtelig tilbage den 3. nov. i Kelstrup og vandt 209-147! 
 
Find vej i Vråby Klitplantage: Den 30. oktober indviede vi igen et "find vej projekt", 
denne gang i Vråby Klitplantage på Rømø. 
I flot sensommervejr blev "Find vej i Vråby Klitplantage" indviet, hvor aktørerne var en 
10.-klasse fra Tønder-west med lærerne Peter Emil og Jette.  
Der var besøg af JydskeVestkysten og TV-SYD! 
---------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !!  
www.nottelmann.dk 

Caroline Finderup 
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Skovdistriktet var repræsentaret af Jan Steinbring 
Jensen og Per Pedersen - Rømø Idrætsforening ved 
Alexandra og Turisterhvervet ved Bodil Glistrup. 
Naturstyrelsen gav følgende ord til "Find vej i Vråby": 
Projektet bliver en berigelse for området og det er helt i 
tråd med deres arbejde for "øget sundhed gennem 
naturen" og ikke mindst endnu et symbol på det gode 
samarbejde mellem frivillige organisationer og 
Naturstyrelsen - mere af det! 
Turistchefen Bodil Glistrup talte også meget varmt for 
projektet, som mange af deres gæster kunne få glæde 
af! 
Ovenstående tekst kan man også finde på 
naturstyrelsen hjemmeside under Ribe 
arealforvaltning. 
 
Find vej i Vojens Fritidscenter: Flemming D. Andersen og undertegnede har også 
gravet 30 + 1 startpost ned omkring Vojens Fritidscenter, som er et skoleprojekt for 
skolerne i Vojens på opfordring af Sundhedsudvalget i Haderslev Kommune. 
Vagn Hansen har lavet et nyt kort over området. 
Der bliver først indvielse af dette projekt den 24. januar - politikerne har tilsyneladende 
en meget stram kalender at slås med, men det har vi andre jo også! 
 
240 skoleelever på orienteringsløb i Dyrehaven: Den 12. oktober lige før 
efterårsferien var vi bestilt til, at lave o-løb for fællesskolen Hoptrup - Marstrup. 
Den skole har Jens Peder og Jettes Louis på bænken, men skovløberen i Dyrehaven 
Jens Jakob Fristed Sørensen har også børn på Marstrup skole. 
Jens Peder var Master på dagen og havde lavet dette ligesom i "handicap-
orientering", hvor eleverne ved hver post havde opgaver, hvor der i de fleste tilfælde 
var 3 muligheder og så skulle de vælge den RIGTIGE! 
Som hjælpere var der foruden Jens Peder og Jette - Per Henriksen - Ove Brix 
Therkildsen - Ingerlise og Formanden. 
 
Vagtskifte: Jette Klogborg er blevet HTF’s nye repræsentant i Talentcenter Syd - Held og 

Lykke med arbejdet! 
TAK til Arne Bertelsen, som har været vores repræsentant her i flere år, imens hans piger var 
aktive der! 

 
SFO-børn igen i Dyrehaven: Vi har igen fået en henv. omkring aktiviteter for SFO-
børn, hvor det er aftalt dato-er 6. og 13. marts, hvor der igen forventes ca. 240 SFO-
børn og Ove Brix og undertegnede har igen sagt JA til at underholde dem! 
 
DOF-AKADEMI den 19. jan.: Forbundet udbyder en kursus-dag den 19. jan. i 
Odense, hvor du kan vælge næsten alt, som har med O-løb at gøre på det 
organisatoriske plan - fyld en bil op og deltag: Tilmelding til Guri inden den 6. jan.  
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Juleløb: På vanlig vis vil der blive arrangeret juleløb 2. juledag fra Tørning Mølle med 
efterfølgende julehygge med gløgg og æbleskiver.  – I år har vi fået forstærkning 
udefra, hvor banelæggeren er Majas kæreste Jonas Munthe fra Mariager Fjord! 
Mød talrigt op til dette traditionelle ”julemave-delleløb”! 
 
”De største problemer i verden kunne være løst, imens de endnu var små”! 
 
I ønskes en rigtig god jul og et lykkebringende nytår! 
 Jønne 

 

Nye æresmedlemmer 

 
Et 50-årsjubilæum er en passende lejlighed 
til at udnævne nye æresmedlemmer. To 
havde gjort sig fortjent til klubbens største 
hæder: Palle Kyed og Bent Petersen. Se 
motivationerne her: 
 

 
Motivation for Palle Kyed 
 

Bestyrelsen har besluttet at der ved status 
af klubbens 50-års jubilæum, hvor året i år 
iøvrigt har været historisk skelsættende på 
mange områder, vil vi se lidt tilbage i 
historieforløbet i HTF og se lidt på hvem 
som har haft betydning for klubbens 
udvikling i 70-erne! 
Derfor vil vi i dag udnævne det 7. 
Æresmedlem i HTF. 
Det 7. æresmedlem er en person, som tog 
ansvar for klubbens drift i 70-erne. 
Vedkommende kom ind i HTF’s bestyrelse i 
1975 - i øvrigt samtidig med den 
nuværende formand. 
Allerede året efter blev vedkommende 
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ansvarlig for HTF og blev formand og var dette indtil 1981, hvor han skulle videre i den 
civile karriere og rejste til Viborg, hvor han bosatte sig. 
Så næsten alle de tilstedeværende kan nu gætte, at det 7. æresmedlem i HTF bliver 
Palle Kyed fra Viborg! 
Men vi vil godt sige lidt mere om Palle: 
Du var stævneleder af Påskeløbene i 1978, som var første gang, at HTF selvstændigt 
stod for alle 3 etaper, og det blev en stor succes for klubben, fordi du, Palle, er kendt 
for at arbejde meget struktureret! 
Desuden har du været i Forbundets Hovedbestyrelse fra 1979-1983 som formand for 
Skovudvalget, hvor forbundet på daværende tidspunkt havde store problemer med at 
komme i skovene - det var jo også i 1976 B-skovsbegrebet blev indført af 
Miljøministeriet ved daværende Miljøminister Ivar Nørgård. 
Hjertelig TILLYKKE Palle med udnævnelsen til HTF’s 7. æresmedlem. 
 
Motivation for Bent Petersen 
 
Bestyrelsen har endvidere besluttet, at vi ved denne lejlighed også skal udnævne 
HTF’s 8. Æresmedlem. 
HTF’s  8. Æresmedlem er også en person, som satte sit præg på klubben i 70-erne, 
hvor vedkommende var i HTF’s  bestyrelse og havde ansvar for korttegning, som 
foregik på korttegningskalke med tusch .  
Desuden havde vedkommende også en 
lang periode ansvaret for klubbladet. 
Men vedkommendes nok største 
betydning for HTF  er, at han er 
idemanden bag Vikingedysten, som har 
bevirket, at vi har afviklet foreløbig 37 
Vikinge-dyster omkring Jels og omegn og 
som har resulteret i et unik samarbejde 
med Vikingespillene i Jels i lige så lang 
tid! 
Det 8. Æresmedlem i HTF bliver Bent 
Petersen fra Jels.  
Herudover er Bent altid en trofast hjælper 
med HTF’s arrangementer, hvor du også 
på det seneste har din hustru Else med til 
at hjælpe HTF. 
Dine ben kan ikke længere holde til 
konkurrenceløb, men du er set  mange 
gange ved vore tr-løb her i sommer,  hvor 
du finder glæde ved at gå ruten igennem 
og ofte sammen med Else. 
Hjertelig TILLYKKE, Bent, med 
udnævnelsen til HTF’s  8. æresmedlem. 
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Stem på Maja som årets 

orienteringsløber! 

 
HUSK at DOF har en konkurrence kørende om 
hvem der skal være årets orienteringsløber. Det 
synes vi da at Maja skal! Der er ikke noget i vejen 
med de andre kandidater, som har hentet medaljer 
alle sammen ved junior-VM, men Maja har som 
den eneste snuppet en senior-VM-medalje, og i en 
sprint kan hun godt bide skeer med Simone Niggli-
Lüders. Så stem på Maja! Det gør I på DOFs 
hjemmeside på adressen 
http://www.do-f.dk/forbund/stem/orient.html - og I 
skal have det gjort inden 2. juledag! 

 

Klubjubilæum 

Af Søren Kjær 
 
Som Jønne skrev i formandsordene, 
havde vi en rigtig dejlig fest. Der ligger 
billeder fra festen på klubbens 
hjemmeside. Maden var glimrende, 
selskabet ligeså. Det var en særlig 
fornøjelse at så mange unge havde 
gennemskuet at dette godt kunne gå hen 
og blive en fest der lige var noget for 
dem. Taler og æresmedlemsudnævnelser 
var også med til at løfte den gode 
stemning. 
I planlægningsudvalget rystede vi længe 
på hånden inden vi valgte hvilket orkester 
der skulle spille til dansen bagefter. 
Valget faldt på No Shoes, lokalt 
bluesband med Nils-Ole Poulin i spidsen 
og med forstærkning på bas af Wili 
Jønsson, nu 70-årigt Gasolin-medlem fra 
dengang i 70’erne. De havde gjort det 
rigtig godt til undertegnedes 60-årsfest, 
men kunne de ramme tonen i en 
jubilæumsfest for orienteringsløbere? Det 
kunne de sagtens, viste det sig - dog først 

Maja vandt 
jubilæumsløbet 

Så fik vi et 

klubhus… 

http://www.do-f.dk/forbund/stem/orient.html
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efter at måtte skrue ned for forstærkerne efter første sæt, hvor alle over 40 var blæst 
baglæns ud af lokalet. Dansegulvet var fyldt hele tiden, og før man havde set sig om, 
var det tid til natmad. 
Der vankede lidt af en overraskelse til hjemturen, for vejret var skiftet til kraftigt 
snefald, mens temperaturen lå på de godt og vel 10 minusgrader. Alle må være 
kommet godt hjem på den ene eller den anden måde, vi har ikke hørt andet. Lidt 
begrædeligt var det at en større flok dåseøl til receptionen var blevet glemt uden for 
bagdøren, og de havde frosset livet ud af sig. Men dagen derpå var der heller ikke 
mange der var øltørstige længere. 

 
Jubilæumsskriftet 
 
Det lykkedes redaktionen at få samlet endnu et 
jubilæumsskrift sammen kun 10 år efter klubbens 
skrivende medlemmer sidst udgød hjerteblodet på tryk. 
Tak til alle bidragyderne! Vi synes resultatet er blevet 
meget læseværdigt. Layoutet er også flot og vellykket, 
men vi kunne godt have tænkt os endnu flere spændende 
billeder fra gamle dage. Der dukkede ikke rigtig noget op 
trods efterlysning i klubbladet, og det kan bare ikke passe 
at der ikke findes gamle o-løbsbilleder i gemmerne 
hjemme hos klubbens veteraner som godt kunne tåle et 
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gensyn. Der er stadig frit lejde! Kom med de gamle skatte – så scanner vi dem ind og 
afleverer dem uskadte igen. 

 
Per Rasmussens album 

 
Heldigvis tog Per Rasmussen en mappe billeder med til receptionen der viste mangt 
og meget spændende fra 80’erne. Den har vi fået lov til at låne, og billederne er nu 
ved at blive scannet ind og lagt på plads på hjemmesiden. Tak for lån, Per. Vi passer 
godt på mappen indtil vi ses igen. 

 

Godbidder fra HTF klubblade 

Udvalgt af Per F. Henriksen 
 
Af tekniske grunde skulle jubilæumsskriftet holde sig inden for 48 sider, men vi havde 
stof til en hel del mere. Blandt andet var Per Henriksen sat i sving med at læse gamle 
klubblade, og det lykkedes ham at finde temmelig mange underholdende og rørende 
mannakorn. Vi bringer dem her: 
 
Fra vinteren 1970. Forfatter ukendt. 

”…. Starten på løbet foregik på skolen, hvor Lilian gav os valget mellem tre baner på 
gode tryk 1:25.000. Allerede på vej til post 1 måtte det erkendes, at det ikke havde 
meget med o-løb at gøre. Man stred sig gennem sneen fra post til post og løberne 
valgte at gå til mål efter passage af et vist antal poster. Men kondition havde de i alle 

Ungdom for 30 år 
siden:  
Helle Nissen, 
Jan Thiesen, 
Tina Schønwandt, 
Per Rasmussen, 

Vibse Sørensen 
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fald fået. Det er beklageligt, at 
løbet, hvor der var lagt nogle 
virkelige gode baner, skulle lide 
denne skæbne, men 
banelæggerne havde dog den 
trøst, at der mødte 10 friske 
løbere til løbet.” 
  
Fra maj 1970. Forfatteren hedder 
Anders. 
”….Der var over 150 deltagere til 
kvalificerende løb i Aabenraa. 
Alle seniorklasser blev i busser 
kørt til start i den sydvestlige del 

af løbsområdet, og der var en del forvirring derude i det grønne, da alle efterhånden 
fandt ud af, at starten foregik udenfor kortet. Ved indprikningen var man inde på kortet, 
og så havde man en lang og møjsommelig tur til mål. Turen til de tre første poster var 
uhyggelig, fordi kortet var næsten lige så ufuldstændigt som et mølædt uldtæppe. 
Enten har det slået korttegneren helt ud, eller også har han slet ikke været der. Det 
var næsten ikke den sti eller grøft, som ikke var på kortet, så det slog mangen en løber 
ud, men efterhånden som man kom frem og nærmede sig byen, var der lidt mere med 
på kortet, men også flere bakker i terrænet, så de fleste løbere kom møjtrætte i mål, 
hvor de kunne nyde den herlige mælk ovenpå strabadserne og glæde sig over den 
smukke grønne forårsskov, de havde passeret eller godt ærgerlige over de ”bum”, der 
var lavet på turen. 
Men ÅIG skal have ros for sit store arrangement, og mangen en løber er taget hjem 
med et minde om en herlig natur ved Aabenraa.” 
 
Fra oktober 1971. 
Forfatteren hedder Tom. 
”….Helt rigtigt burde 
man nok sige nat, for 
klokken var knap 04.00, 
da HTF løberne 
begyndte på årets store 
udenlandstur. I tæt tåge 
nåede de tre vogne frem 
til grænsen. Alle havde 
papirerne i orden, for det 
kontrollerer man 
naturligvis hjemmefra.  

KUM-holdet tager af 
sted med HTF-bussen 



15 
 

….Løbet foregik i skovene omkring Möln 
syd for Lübeck og havde alt det i sig som 
god orienteringssport kan give et 
menneske. Det at være sammen med 
andre løbere - danskere såvel som 
tyskere – og færdes i bøgeskoven, mens 
den er i sin allerskønneste efterårsdragt, 
kan kun stimulere sind og krop til øget 
friluftsliv. Alle fik brug for at yde det 
bedste i kondition, teknik, anlæg og vilje. 
Over en længere strækning – på 
køreturen hjemad – dukker Østzonen 
frem på højre hånd og sidst på dagen er 
vi igen tilbage i Danmark”.  
 
Fra maj 1975. Forfatteren hedder Jørn 
Andersen (er det monstro vores formand, 
Jønne?) 
”….Når jeg giver udtryk for dette, er det 
fordi jeg mener, at vi skal stige ned fra 
bjerget og tage udgangspunkt i familien. 
Derfor: Hvorfor ligge at rode i skoven om 
natten, når man kan få sit motionsbehov 
dækket hver lørdag eftermiddag ved 
samtidig at se naturen i de rigtige farver 
og liv med familien i centrum. Herfra vil 
naturligt konkurrencesporten udspringe 
og skabe sin glæde og ideologi. Summa summarum, flertallet af medlemmerne, som 
ønsker ”ugens tilbud” lørdag eftermiddag, skal fortsætte med at møde talrigt og 
konstant med en bedre fysisk tilstand som mål og spire”   
 
Fra juni 1975. Fra ”Kort og Godt”. Forfatter 
ukendt. 

”….Bestyrelsen går i det stille og leger med 
tanken om at flytte vore lørdagstræningsløb til en 
hverdagsaften for resten af sommerhalvåret. Man 
vil gerne høre medlemmernes røster, så prøv 
derfor at lade Jørn Andersen få respons – hvad 
enten du er for eller imod. Jørn, der udmærker sig 
ved sit tillidsvækkende ydre, træffes ved 
træningsløbene” 
 
Fra marts 1976. Indlæg om vilje (uddrag) fra 
bestyrelsen. 

 
Tillykke! 
 
Henrik Møller fylder 50 
Kaj Ove Rasmussen er fyldt 70 
Klaus Kildemand fylder 40 
Mette Riis Jensen er fyldt 20 
Ove Kaj Frederiksen fylder 80 
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”….så er det man stiller 
spørgsmålet? Hvilke faktorer 
nedbryder folks vilje. 
Undersøgelser har vist, at 
forkerte brugsvaner, især dårlig 
kondi, men også for meget brug 
af TV, blade og andre lignende 
ting, hvormed man reducerer 
sansebruget til de få på en let 
fordøjelig måde, men nok om 
dette – det vigtigste for os og vor 
sport er vel, at vi kan fungere 
sammen i konkurrencer over 
begge køn fra den yngste til den 
ældste uanset placeringen på det 
sociale stade og at dette samtidig 
foregår i vort vigtigste element 
”naturen”. Alene det, at være 
medlem af HTF er et bevis på 
interesse og ”vilje” for noget sundt 
og positivt.” 
 
Fra nr. 6/1979. Forfatter ukendt. 
”….skovtæger, eller rettere sagt 
”microblodsugere” har plaget 
nogle af vore o-løbere. De 
optræder for det meste kun i 
løvskov og kun i 
sommermånederne, men suger 
blod de mest ekstreme steder på 
kroppen, dog kun hos dem som 
har en bestemt blodtype. Kisser 
siger, at neglelak kan de ikke lide. 
Man skal passe på at få det 
krabbeagtige hoved med ud.” 
 
Fra nr. 1/1981. Forfatter ukendt. 
”….se do nå kuns å kum i æ 
kondidress å løf me. 
Dem de løf rundt i æ skov ska do 
it we bang fo. 
Det er værre mæ dem det sniche 
sæ rundt mæ en bøs, di ka gøe 
jen stresset…” 

Løberen ApS |Lyngby Torv 10 | DK-2800 Kgs. 
Lyngby  
Telefon: +45 45 93 18 56  
 

Så flot og O-rigtig var borddækningen til 

jubilæumsfesten. 
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Fra nr. 11/1982. 
Forfatter Anker 
Andersen: 
”….Hvordan var det så 
at løbe l a n g t ? 
En og anden vittig hund 
vil naturligvis sige: 
”Ligesom at løbe kort – 
bare lidt længere”! 
6 mand fra HTF var 31. 
oktober ude på 25 
kilometer i Frøslev. 
Opmålt blev min tur på cirka 35 kilometer, andre har nok klaret sig med lidt mindre, 
men alle syntes, at det var en dejlig oplevelse. 
(…)Oplevelsen var intens. I andre løb er man først rigtig kommet i gang med både løb 
og orientering og så er løbet færdigt- men her blev det bare ved! Og selv med det 
lange løb og de 34 poster, var det mindst lige så let at tegne vejvalg ind derhjemme, 
som efter et løb på 6-7 kilometer. Man lukkede op for alle sanser i bevidstheden om at 
man skulle holde så længe. 
Skuffelser: - at bommene kom i stimer, som de plejer at gøre! 
Glæder: - spegepølsemaden og kaffen efter løbet og en god hyggelig eftersnak. 
** at tænke 4 måneder tilbage på Haderslev Sygehus, hvor man lå og spekulerede på, 
om dikkeværket kom til at fungere igen – og det gjorde det!! 
*** og endelig den glæde, som først kommer nu, når vi møder alle de joggere og 
trimmere, der ikke var med på dette ”blodslitet” som nordmændene siger. HERLIGT!!” 
 
Fra nr. 2/1989. Forfatter: Carsten Quist Jørgensen.  
”….Jeg var tilmeldt bane 3 på 4,9 kilometer, hvilket er en aldeles overkommelig 
strækning, der burde kunne gennemløbes på en rimelig tid. Det kan den også, hvis 
ikke jeg i bogstaveligste forstand 
skulle finde 17 poster, der af 
arrangørerne var henstillet på de 
mærkeligste steder, også helt 
uden at tage hensyn til 
bevoksning, små huller og andre 
chikaner. Undervejs i løbet mente 
jeg endda, at to poster var 
anbragt forkert i forhold til kortet!! 
Det hjalp betydeligt, da jeg fik 
kortet drejet en halv omgang – og 
se en ”gensynsglæde” man 
oplever, når man pludselig ser 
post 11 med det rigtige nummer. 

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

Der er penge at spare! 

 

Carsten og Kirsten 
Quist var med til det 
hele 
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Af sted videre med ny luft – posterne 12, 
13 og 14 lige på – 15 er svær at finde, 
gemt i den tætteste granbevoksning. 
Der ligger jeg pludselig, med en 
skrammet næse, lige så kort jeg er – da 
ønsker man sig, at samtlige poster blev 
stillet, hvor store veje krydses. 
Post 16, hvor er den? – eller endnu 
værre, hvor er den skovbevoksning og 
de stier, der skulle være omkring post 
16?? – så tvivler man igen på, at kortet 
vender rigtigt – kompasset på – jo, det 
er her, men der er ingen skov!! – det 
tager lang tid inden jeg opdager, at 
kortet fra 1987 ikke er ajour i dette 
område. Posten findes, videre til post 17 
og så i MÅL -  MÅL. 
Cirka 53 minutter, - det rakte til en plads 
cirka midt i feltet. Jeg vandt ikke over 
nogen – dog lidt over mig selv – og 
meget over arrangørerne ved at finde 
samtlige 17 poster. EN DEJLIG DAG!” 
 
Fra nr. 5/1993. Forfatter: Jørn F. 
Andersen om det såkaldte 
”Brudgomskobbel” i Lindet-Hønning: 

”…svenskekrigene 1657-1660 medførte 
store skovødelæggelser, så danskerne 
kom til at mangle træ til skibsbygning. Den danske konge indførte derfor efter krigen 
en række træbeskyttelses forordninger, herunder denne fra 24. april 1737, gældende 
for hertugdømmerne: 

”Enhver mandsperson i de landsbyer, hvortil der hørte skove, blev forpligtet 
til før sit giftemål, at plante alt efter forholdene 10 unge ege eller 10 unge 
bøge, og sørge for, at de var i vækst indtil tredje år efter plantningen” 

Efter godkendelse af beplantningen kunne Amtmanden så udstede en såkaldt 
”Copulationsattest”, tilladelse til giftemålet.” 
 
Fra nr. 4/ 2000. Forfatter: Steffen Alm, der netop har vundet guld i DM klassisk 
”…Post 8. Langt stræk med fuld skrue. Får læst resten af banen. Alt går som planlagt 
indtil 70 m før posten. Stopper helt op på højen før mosen. Højdebilledet passer ad H 
… til. Jeg må have troet, at jeg stod lige på den røde streg, for jeg søger over mod 
slugten – ser nogen dykke ned i en lavning (som jeg i min forvirring også læser som 
en slugt) – ah posten – klipper –æh, måske skulle du lige tjekke nr.! 117 – du skal ha 
116! Løber op af lavni8ngen og møder én, der lige har klippet den. Spørger og ser på 

Steffen Alm – ikke medlem 
hos os længere, men stadig 

en af vore egne. 
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hans kort, hvor posten er, men er nu så forvirret, at 
det ilkke lykkes mig at holde retning til den rigtige 
slugt…lusker forsigtigt rundt i slugten.” 
 
Fra nr. 4/2006. Forfatter: Søren Berthelsen 

”….Godt 40 min. efter jeg startede finder jeg post 1, 
nu ved jeg at jeg ikke kan gennemføre indenfor 
maksimum tid og springer post 2 over. Det er 
begyndt at blive lyst, så nu kan jeg også bedre se 
luftfotoet og terrænet omkring mig, så jeg fortsætter 
imod mål. 
Nu da det er lyst føler jeg ikke at banen er specielt 
meget svær og luftfotoet er meget nøjagtigt, så jeg 

ved godt hvor jeg er, men jeg er træt og gider ikke rigtigt løbe mere, så efter 2 ½ time 
beslutter jeg, at jeg ligeså godt kan søge hen imod mål, da jeg nok ikke når de sidste 
poster på banen alligevel. Så efter at have været ude i 3 timer og 12 minutter udgår 
jeg. Faktisk udgår godt halvdelen af min klasse. 
Derefter fik jeg hurtigt vasket mig og pakket alle mine ting på Camping-pladsen og 
kørte så hen et sted for at få noget kaffe og morgenmad. Mens jeg fortærede dette 
spekulerede jeg på, at hvis nordmændene fra i går havde været lidt mere stille og 
hensynsfulde havde jeg nok fået 2 ½ times mere søvn, været mere udhvilet og 
koncentreret, så jeg ikke havde lavet den store, fatale og stærkt demoraliserende 
brøler i starten. (Et par af nordmændene sov stadigvæk da jeg forlod 
Campingpladsen, fjeld-aber og idioter!) 
Efter at have spist og indtil jeg skal med færgen til Frederikshavn, ligger jeg og sover 
på en strand. 
På færgen laver jeg så en feedback på 
hvad jeg oplevet de sidste dage, som 
turist og ferierende har jeg fået en masse 
ud af det. Alt det der løbe-halløj gik vist 
nok ikke så godt. Men jeg fik cyklet en 
masse, og det gik faktisk ret godt. Måske 
skulle jeg droppe alt det der løben rundt 
og få ondt i fødderne, samt få kradset hul 
i huden på arme og ben. Jeg kunne jo 
købe en ordentlig cykel og så suse rundt. 
Jeg husker, at da jeg en kort overgang 
dyrkede Triatlon, altid klarede mig bedst 
under cyklingen. 
Søndag: Da mit vækkeur ringede, tænkte 
jeg ”Åh nej, jeg gider ikke stå op”, men 
det skulle jeg, for i dag skal OK-HTF til 
Divisionsmatch nede i BOMMERLUND, 

Søren Berthelsen 

Connie 
Andersen 

Jørgen 

Thingvad 
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og det gælder klubbens ære, derfor må ens personlig slaphed og ugidelighed vige for 
fællesskabet og sammenholdet. 
Jeg kommer lidt for sent derned og tænker ”Nu må jeg hellere gennemføre uden at 
blive helt til grin som nummer allersidst” 
Jeg kan mærke at mine ben er lidt stive og ikke rigtigt vil løsne sig op, da jeg begynder 
at være klar ved start og tænker, at det 
måske var lidt for dumt at tilmelde sig på 
bane 1, især da det lige er efter et 4 dages 
stævne! Men det er nok for sent at lave 
det om! 
Jeg starter mere roligt ud end jeg plejer og 
det gå faktisk godt, i forhold til hvad jeg 
har løbet i de sidste dage før, er det ret 
nem orientering og jeg holder en god fart, 
jeg rammer lige ind i den ene post efter 
den anden, en enkelt post løber jeg lidt 
ved siden 
af, hvad jeg selv kalder en marginal, fordi 
jeg godt ved hvor jeg er, men har ramt lidt 
forbi! 
Jeg tordner igennem målslusen i en 
kilometer-tid, der ligner tider fra min H21 
æra.” 
 

Efterlysning 

Af Per F. Henriksen 
 
I forbindelse med forberedelsen af 50-
årsjubilæet har vi opdaget huller i klubbens arkiv over klubbladet. 
Når vi, forhåbentlig inden alt for længe, får vores eget klubhus, skulle vi gerne her 
kunne råde over et komplet arkiv. 
Vi beder derfor medlemmerne om hjælp. Vi mangler følgende numre: 

Alle numre fra klubbens oprettelse i 1962 til 1969 (inklusive). 
Fra 1970: Nr. 1, 3, 5, 7 og 8. 
Fra 1971: Nr. 2, 4, 6, 7, 8 og 10. 
Årgangene 1972, 1973, 1974 og 1982. I disse årgange var bladene 
desværre ikke nummereret og forsynet med årstal. Alle numre fra disse 
årgange – hvis man ud fra indholdet kan gætte sig til året - modtages med 
tak. 
1978: Nr. 8 og evt. efterfølgende numre det år. 
1980: Nr. 2 og evt. efterfølgende numre det år. 
1981, 1983 og 1984: Nr. 8 og evt. efterfølgende numre det år. 
1985, 1986 og 1988: Nr. 7 og evt. efterfølgende numre det år. 
1987 og 1989: Nr. 6 og evt. efterfølgende numre det år. 

En anden gæv 
kæmpe fra 
fortiden: 

Freddy Pugh 
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1991: Nr. 5 og evt. 
efterfølgende numre det år. 
2001: Nr. 1. 
2005: Nr. 3. 

Klubbladsredaktøren Søren Kjær 
modtager de manglende numre med 
kyshånd – evt. kun så eksemplaret kan 
blive scannet ind, hvis man er meget øm 
over klenodiet. Så får man det igen 
bagefter.  
 
Der er sjældent et nummer af klubbladet 
uden en rejseberetning. De rejselystne 
seniorløbere er på farten året rundt – 
denne gang snød de sig væk fra det 
gustne efterårsvejr for at boltre sig under 
sydens sol på Sicilien: 
   

Med rejsemafiaen til mafialand 

Af Per F. Henriksen 
 
Denne gang havde vi valgt et o-løbsstævne (Five + five, Sicily 2012) på selveste 
Sicilien i perioden 30. september til 7. oktober 2012. For nærmere kunne vi vel ikke 
komme arnestedet for mafiaen. 
Det begyndte meget godt med, at vi mødte de andre – Guri og Søren Dall samt Søren 
Kjær og fru Lotte – i Billund Lufthavn. Ryan Air bragte os fint til Trapani, men så efter 
landingen cirka 20.30 begyndte trængslerne: Først med en noget hård landing, 
herefter kø ved biludlejningen i én time i en alt for lummer lufthavn. Endelig fik vi 
nøglerne, så Per i regnvejr kunne hente øsen – en Citroen Vitesse - et stykke væk. Vi 
fik monteret vores gode GPS, der lyder navnet Rasmine, og kørte så mod hotellet i det 
mørke og ukendte område. Det er i hvert fald ikke vejbelysning, de bruger pengene 
på. Måske er Rasmine ked af sit tilnavn, for hun ledte os ud over markerne ad små 
finurlige markveje, til tider dog med asfalt på. Efter en god time nåede vi endelig 
hotellet, der til gengæld viste sig som et fint sted, der oven i købet havde gemt 
aftensmad til os. Det gjorde godt med tapas og køligt øl.  
Mandag morgen vågnede vi op til et pragtfuldt vejr. Klar blå himmel og op mod 30 
grader. Morgenmaden blev smukt indtaget på en tagterrasse med udsigt over det blå, 
blå Middelhav. Denne dag var den eneste fridag og dermed reelle mulighed for at lege 
turister. Søren Dall havde desværre rygproblemer og ville derfor ikke sidde i en bil i 
mange timer. Guri blev ligeledes hjemme for at passe og pleje gemalen. Inger Marie 
og jeg ville se vulkanen Etna, når vi nu endelig var på øen. Men første opgave var at 
finde et par solbriller til Per, da hans egne af en eller anden grund stadig befandt sig i 
Danmark. Dem fandt vi den lille by Pantenico, der havde en ung optiker, som Inger 
Marie tydeligvis syntes var et rigtigt godt hug. Jeg fik dog slæbt hende med ud i bilen 

Nye medlemmer 
 
Vi byder velkommen til 
 
Camilla Andersen, Skærbæk 
Catrine Andersen, Skærbæk 
Lone Andersen, Skærbæk 
Flemming Andersen, Skærbæk 
Tobias Light , Haderslev 
Lars Juhl, Haderslev 
Fredrika Kruuna, Haderslev (uddannet O-
løber i Finland) 
Lise Termansen, Åbenrå  
Håber I må trives i klubben med vores 
dejlige sport i NATUREN. 
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igen, og så gik det over stok og sten den lange tur via det travle Palermo til den lille by 
Regalbuto, hvorfra vi kunne beundre kolossen med sne på toppen. Eller var det røg 
fra det varme indre?  
Turen hjem mod hotellet gik smukt ned over den mere grønne sydkyst. Vi ville gerne 
have besøgt byen Corleone – mafiaens arnested – men det tillod tiden ikke. Lotte og 
Søren Kjær nåede forbi, men uden at opleve de store dramaer. Vi mødte ingen, der 
lignede Andy Garcia eller som sagde: ”Make him an offer he can’t refuse…” 
En del af pakken var middag på hotellet, men den første aften endte nærmest i kaos. 
3 små tjenere – Dupont, Dupont og Dupont – havde tydeligvis gabt over noget mere 
end de kunne klare og rodede rundt mellem hinanden med mange sjove situationer og 
en del kaos til følge. Hvis ikke det at få mad var en så alvorlig sag, havde det været 
rigtig morsomt. Men glimtvis fik vi dog mad tilsat en skrækkelig husets rødvin. Sov 
alligevel godt efter en lang dag på landevejene. 
Tirsdag var første løbedag, og vi havde som altid lidt sommerfugle i maven, spændte 
på, hvad arrangørerne ville udsætte os for. Vi hentede klubposerne på et nærliggende 
hotel og blev lidt klogere på facts omkring stævnet. Informationer kom altid i sidste 
øjeblik (starttider, stævnepladser mv.) Et eksempel: En aften fik vi at vide, at vi næste 
dag skulle bruge almindelige løbesko, men da vi kom frem til stævnepladsen 
(Gibellina) anbefalede man o-løbs sko, som ingen jo selvfølgelig havde medbragt. Vi 
skulle først løbe sprint om eftermiddagen, så tiden indtil afmarch blev brugt på en 
herlig strandtur. Stranden var perfekt: Tæt på hotellet, fint sand og liggestole, lækkert 
vand, sandbund, mange piger i bikini og en hyggelig café 5 meter bagved. 

 
14.30 afgang til byen Sciacca, hvor sprinten skulle finde sted. Stævnepladsen var 
plottet ind på Rasmine, men hun drillede igen ved at føre os rundt på må og få i for 
smalle gyder. Til sidst løb Søren Kjær foran, så vi kunne parkere tæt på torvet, der 
udgjorde en fin stævneplads. Løbet var udfordrende og med gode stigninger gennem 
den gamle by. Jeg bommede post 2 og blev væk. Måtte helt ned i bunden for at finde 
ud af, hvor jeg var. De lokale ville ikke hjælpe (eller de kunne ikke læse kortet over 
deres egen by) og stod bare og grinede. Inger Marie havde et godt løb, hvor hun blev 
nr. 2 kun 4 sekunder foran nr. 3. Men hun havde ikke opfattet, at det her var tilladt at 
studere kortet det sidste minut før start, så det medførte lidt nedadbøjede mundvige, 
trods den gode placering.  
Dupont, Dupont og Dupont havde fået lidt mere greb om tingene, så vi indtog en god 
middag med tun og pasta. Klog af skade valgte vi vin fra vinkortet. Arrangørerne 
havde sørget for musik, så vi sluttede dagen af med at danse på terrassen i den 
fløjlsbløde Sicilien nat. 
Onsdag (3. oktober) var banerne lagt i det berømte arkæologiske område, Selinunte, 
og på arrangørernes opfordring gik vi derud, cirka 2 kilometer. Smuk tur, men allerede 
(for) varmt.  
Der var samlet start i hver klasse, hvor Inger Marie skulle løbe 4,3 kilometer (16 
poster), og hvor min tur var på 5,3 kilometer (21 poster). Der var ikke løse 
postbeskrivelser, men Guri og jeg havde udviklet en teknik, hvor vi rev 
postdefinitionerne af fra kortet på vej til post 1, og så anbragte disse i holderne på 
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armen. Fungerede fint. Terrænet var spændende og ekstremt varieret. Forestil Jer en 
blanding af Akropolis, Hammershus ruiner, sandklitterne på Læsø og Vejers plantage. 
Det var ekstremt varmt og ingen væskeposter, så jeg var godt stegt efter 104 minutter 
i terrænet. Godt, at ingen fik ildebefindende, men uansvarligt af arrangørerne. Vi 
undrede os over, at det var tilladt at løbe med pigsko på de gamle arkæologiske 
skatte. Den var nok ikke gået i Danmark. På vej tilbage til hotellet fik vi lækkert pasta 
på lille fortovscafé. Og en kølig øl gjorde godt. Så til stranden for at læse, høre musik 
og se på damer. 
Dupont, Dupont og Dupont lærer hele tiden og denne aften var der lækker buffet, med 
rigtig mange gode italienske specialiteter og smægtende romantisk musik fra to 
musikere, der fik lokket Guri til at akkompagnere på tamburin. Jeg vil undlade at 
kommentere det kunstneriske indtryk heraf. 
Torsdag var vi oppe allerede 
07.30.  Afmarch 09.20. De 
andre var utilfredse med min 
elskede Rasmine, så de 
insisterede på, at vi skulle 
følge efter løbsbusserne, så vi 
ikke igen blev ført på vildspor. 
Vel ankommet til Gibellina så 
vi os undrende omkring i det 
meget specielle landskab. 
Byen Gibellina blev i 1968 
ramt af et ødelæggende 
jordskælv, der lagde byen i 
ruiner. Befolkningen er flyttet 
til en ny by, men over ruinerne 
skabte Alberto Burri et af 
verdens største landart kunstværker. Området er nu dækket af halvanden meter høj 
hvid cement, der er lagt, så de tidligere gader er holdt fri. På den måde kan man 
bevæge sig i cementblokkenes labyrint. Det var i denne labyrint vi skulle løbe. På vej 
til post 1 passerede jeg 9 højdekurver (ækvidistance 5 meter) inden for cirka 200 
meter, så det gik opad! Efter post 3 forlod vi labyrinten og kom ud i åbent landskab 
med stenterrasser og vinmarker. Fortsat store stigninger og igen rigtig varmt og solrigt. 
Spændende oplevelse og sjovt at løbe mellem vinstokkene. 

 
En bondemand havde i arrigskab inddraget post 62, hvorfor juryen afgjorde, at tiden 
for alle løbere, der havde denne post, sluttede ved posten før. Det var meget uheldigt 
for Guri, der nåede posten som sin tredie (da havde farmeren endnu ikke fjernet den) 
og som bommede post 2, men i øvrigt løb fejlfrit resten af banen.  

 
Rasmine fandt fint hjem til hotellet og så hurtigt ned til vores lækre strand. Om aftenen 
afstod vi (Guri, Søren Dall og os to) fra Dupont, Dupont og Dupont, og fandt i stedet i 
en lille sidegade et hyggeligt familie pizzeria, hvor vi fik fremragende pizzaer. Bagefter 

GIBELLINA 
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serverede mama lækre lune kager uden beregning. Med resterne af pizzaerne i en 
doggybag afsluttede vi denne begivenhedsrige dag med en G&T helt nede ved 
vandkanten i den lune middelhavs aften. Ja, livet kan være hårdt. 
Fredag morgen kørte vi igen op bag busserne, der skulle lede os til dagens 
løbsområde ved Santissima Trinitá di Delia. I en større by slap bussen fra os, men 
Rasmine ledte os sikkert til løbsområdet. Jeg havde selvfølgelig forventet ros fra de 
andre til Rasmine, men ingen sagde noget. Det er tydeligvis aftalt spil for at genere 
Rasmine og mig. Til gengæld er den ene klogere end den anden (og her vil jeg ikke 
nævne Søren Kjær) når det gælder alternative vejvalg. Dagens løb var første egentlige 
skovløb med fortsat gode stigninger og en del kunstige hegn at passere. Løbet var let, 
men under kravlen stødte jeg kompasset på en sten og ud løb væsken. Jeg måtte nu 
sande Jens Peders råd om, at man ikke har brug for kompas, når man læser kortet 
korrekt. Nåede i mål 
uden væsentlige bom. 
Fortsat varmt. To 
ældre mennesker 
(dobbelt så gamle som 
Eva og Michael) 
opstillede hver dag en 
lille kiosk med gode 
sager som øl, kaffe, 
sandwich og kager. 
På vej tilbage gennem 
Castelvetrano gav 
Rasmine igen 
problemer. Jeg mente, 
at det var fordi 
Kommunen havde 
glemt at oplyse om nye 
ensrettede veje til 
Rasmine, men den 
teori grinede de andre bare af. Det begynder at påvirke min psyke, at de ikke kan lide 
hende. Vi fandt dog hjem til en lækker tunsalat på strandcafeen efterfulgt af 
solbufning. Spiste igen på hotellet en udmærket buffet tilsat Søren Dalls udmærkede 
valg af rødvin nok inspireret af den lille lækre kvindelige vinkyper, som Søren – uden 
at Guri så det – tydeligvis havde et godt øje til. Herefter igen ud på terrassen til musik 
og dans. Slut på endnu en dejlig dag. 
Lørdag var sidste løbedag. Afgang 09.10 og vi fulgte efter busserne op til et 
strandområde på nordkysten kaldet Bosco di Calatubo. Igen pragtfuldt vejr. 
Stævnepladsen var på selve stranden med sidste posten lidt ude i Middelhavet. Jeg 
havde fået lov til at prøve Søren Dalls tommelfingerkompas, og det gik fint. Det er nok 
rigtigt som Michael siger: ”Når du har prøvet det, vil du aldrig løbe med andet”. Det var 
ikke kompassets skyld, at jeg på vej til post 11 – i det relative lette terræn – gjorde et 
af de mest hjernedøde bom i min glorværdige karriere. Vejvalget var simpelt: Henover 

Fire af de rejselystne HTF’ere: Guri, Søren , 
Per og Inger Marie. Den femte, også en 
Søren, står bag kameraet og trykker på 

knappen. 
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marken til skovhjørnet og så ind i skoven direkte på posten angivet som en lavning. 
Men i et øjebliks vanvid ændrede jeg ruten til i stedet at løbe ned langs skovkanten for 
så at gå ind lidt længere nede. Inde i skoven mødte jeg pludselig en mur (cirka en 
meter høj) med noget gammelt trådhegn på toppen. Nu skulle der jo ikke være nogen 
mur, men det fik mig ikke til at stoppe op og tænke. I stedet kravlede jeg over muren 
og fortsatte. SÅ gik det endelig op for min syge hjerne, at der var noget galt. Fandt 
hurtigt ud af, hvor jeg var og løb så tilbage for igen at passere muren i modsat retning. 
Sprang op på muren, mens jeg holdt fast i noget tråd. Det gav efter og jeg væltede 
baglæns ned på ryggen og bankede hovedet – hjernen trængte vel også til smæk – 
ned i den bløde skovbund. Herved mistede jeg mine briller, hvilket jeg først opdagede 
efter målgang. Men ubehageligt at svæve baglæns uden kontrol og uden at vide, om 
man rammer en af de mange sten i området.  
Efter målgang gjorde det godt at kaste sig ud i de svalende bølger. Vi hægtede os 
igen på busserne, der førte os op på bjerget, hvor der var arrangeret fri barbecue i en 
smuk park med en flot udsigt ned over byen og Middelhavets blå. Videre ned til byens 
torv for at overvære præmieoverrækkelsen. Hyggeligt at beskue folkelivet. Italienerne 
gør, på vej i byen, noget mere ud af påklædningen end vi danskere. 
På hjemturen – uden busser – navigerede vi efter vejskilte. Ingen efterspurgte 
Rasmine, hvilket jeg blev ret såret over. Håber at hun og jeg kommer over de psykiske 
mén. Hjemme på hotellet 19.15 skippede vi Dupont, Dupont og Dupont. I stedet spiste 
vi på restaurant nær havet. Et herligt sted med en billig og god husets hvidvin. Vi var 
så naive at bestille friskfanget Dorado tilberedt på grill, men her tog de numsen på os. 
Den var dyr. Rigtig dyr. De må have grint godt i skægget af de dumme danskere. Nå, 
det ødelagde på ingen måde den dejlige sidste aften, hvor Inger Marie og Søren Dall 
klart gav udtryk for, at de ikke ville med hjem næste dag. Hjemme på hotellet viste de 
på terrassen billeder optaget under løbene. Sjovt at se til en kølig godnat øl. 
Vore egne resultater var vel ikke prangende, men vi gennemførte alle 5 alle 5 løb. 
Bedste resultat præsterede Guri med en 3. plads i sin klasse. 
Søndag den 7. oktober var hjemrejsedag. Men Ryan Air skulle først lette 20.00, så vi 
nød en lang dag på stranden. Vi var hjemme i Årøsund 01.45, hvor det gjorde godt 
med et stykke rugbrød. 

 
Slut på endnu en dejlig o-løbsrejse med spændende og udfordrende løb. Tak til vore 
rejsefæller for godt selskab. 

Indkaldelse til generalforsamling i OK-HTF 

 

Vi afholder generalforsamling 

lørdag den 23. februar 2013 på Tørning Mølle 

Dagsorden ifølge lovene. 
Så skriv dagen op i kalenderen NU – det bliver mindst lige så hyggeligt som 
det plejer med spisning og fejring af klubbens profiler! 
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 Juleløb 2012  
Af Guri Alm 
 
Planlæg allerede nu at deltage i årets sjoveste og hyggeligste juleløb. Det arrangeres 
2. juledag, den 26. december, med samlet start kl. 10.00 fra Tørning Mølle.  

For børnene og voksne begyndere vil der være en lidt kortere bane, hvor barnevognen 
også kan medbringes. For de voksne er der en længere bane. Banelægger i år er 
Jonas Munthe fra Mariager Fjord. Det kan røbes, at det bliver en udfordrende bane, 
hvor julemavedellerne rigtig kan blive motioneret. Banelængderne varierer alt efter ens 
form :o)  
Efter løbet vil der være julehygge i stuehuset ved møllen, hvor der serveres 
æbleskiver, gløgg og godteposer til børnene. Der vil også være præmieoverrækkelse - 
måske de knap så hurtige i virkeligheden er de hurtigste eller ??? :o)  
Hele arrangementet forventes at tage et par timer, så julefrokosten kan sagtens nås 
bagefter.  
Du skal ikke tilmelde dig. Bare mød op til et hyggeligt løb i julens tegn. Psst det hele er 
gratis.  

OBS: Der er ingen "tvivlsomme præmier" i kraft af arrangørforpligtelse til næste års 
juleløb.  

Klubformændene kronologisk opstillet: 
Haagen, O.K., Palle, Keld, Peter og Jønne. 
Eneste nulevende der mangler er Anker 

Andersen 
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For de unge – indbydelse til U1 og U2 

Af Jette Honoré Jensen 
 
U1 ( for de 10-13 årige) bliver 19.+20. januar med Snab som arrangør og løb i 
Frederikshåb Plantage. Indbydelsen kommer snarest på O-service. Jens Peder, Vibse 
og jeg regner med at deltage, så der vil være voksne med fra HTF og som altid er det 
et godt sted at starte, også for forældrene, da man får lidt teori med selv og møder nye 
mennesker inden for O-sporten. 
  

U2 ( for de 13-16 årige) vinterkursus bliver weekenden efter, nemlig fra fredag 25. 
januar til søndag 27.januar i Oksbøl. Tilmelding til Pernille Spangsberg på 
pernillesn@hotmail.com senest onsdag 16.januar. Eller se ind på O-service. Guri Alm 
kan kontaktes, hvis du har bøvl med tilmeldingen. 
 

Stor DOF-kursusdag 19. januar 

I forbundet sætter man alle sejl til for at en stor fælles kursusdag i Odense 19. januar 
skal blive en succes. 
Målet for kursusdagen er 100 deltagere, svarende til at 25 klubber hver fylder en bil med fire 
personer. Så kan man følges ad ud og hjem, deltage på hver sit kursus i løbet af dagen, spise 
fælles frokost, møde deltagere fra andre dele af landet og udveksle erfaringer med 
ligesindede. 
 
I alt udbydes 8 kurser, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere år: 
 
A-stævneledelse: v/ Mette Steffensen og Ib Clausen 
A-stævnebanelægning: v/ Helge Lang Pedersen 
B-stævneledelse (kredsløb): v/Annette Færing, Knud Erik Thomasen og Jens-Jørgen 
Lyngaa 
B-stævnebanelægning (kredsløb): v/Finn Mollerup og Lars Thestrup 
Kommunikation: v/Helle og Henning Schou, Gitte Krogh Madsen og Martin Hedal 
Motivation af frivillige: v/ Grethe Buch og Asger Kristensen 
Emit: v/Mogens Hagner og Lars Ole Kopp 
SportIdent: v/Chris Bagge og Mogens Jørgensen 
 
Så der er noget for enhver smag, og vi skal da i hvert fald en bilfuld af sted fra HTF! Der er 
tilmelding via O-service senest 6. januar, og klubben skal nok dække udgifterne. Jønne og 
Guri koordinerer, så kontakt også dem hvis I gerne vil benytte jer af det gode tilbud. 

 

  

mailto:pernillesn@hotmail.com
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Terminslisten 

 
Ons 2612 Juleløb 1000 Tørning Mølle   HTF 

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

 

Lør 0501 Tr 1330 Kathrinelund, P-plads gamle kro  SOK 

Lør 0501 Tr 1330 Vesterskoven, ved skydebanen  HTF 

Lør 1201 Tr 1330 Søgård Skov, P-plads midt i skoven AAIG 

Lør 1201 Tr 1330 Revsø Skov, start fra Holbækgård HTF 

Lør 1901 Tr 1330 Roden Skov, P-plads ved Bovrupvej SOK 

Lør 1901 Tr 1330 Bevtoft Plantage, P midt i skoven  HTF 

Lør 2601 Tr 1330 Aab. Sønderskov, Farverhus  AAIG 

 

Lør 0202 Tr 1330 Gråsten Skov, Ringriderpladsen  SOK 

Lør 0202 Tr 1330 Tormaj Skov, P-plads sydkant  HTF 

Søn 0302 C-Vinterlang 

Lør 0902 Tr 1330 Bommerlund Plantage, P ved stenen AAIG 

Lør 0902 Tr 1330 Sdr. Farup, P-plads Degnetoften  HTF 

Lør 1602 Tr 1330 Kelstrup Plantage, P midt i skoven SOK 

Lør 1602 Tr 1330 Hytterkobbel, indkørsel Skovby  HTF 

Lør 2302 Tr 1330 Årup Skov, P-plads Årup Skovvej AAIG 

Lør 2302 Gen.fors. 1300 Generalforsamling på Tørning Mølle HTF 

Søn 2402 C-Vinterlang 

 
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. 
 

Støt vore annoncører – de støtter klubben 


