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Redaktion 
Søren Kjær  
Kontakt:  
soren.kjaer@mail.dk      
 

 
Næste deadline 
01-04-13(udkommer ca.14-04-13)  

 
Oplag: ca. 180  stk. 
 HTF’ S BESTYRELSE : 

POST NAVN / ADR. TELEFON E-MAIL 

Formand 
og kort 

Jørn F. Andersen 
Tågerupvej 42, 6560  
Sommersted 

7450 4263 
2284 8663 

jfa@adr.dk 
 

Næstformand Guri Alm 
Hamisgårdvej 11, Hammelev, 
6500 Vojens 

20327413 gurialm1@gmail.com 
 

Kasserer Ingelise Baden, Lyngtoft 6,  
6760 Ribe 

7544 5222 kasserer@okhtf.dk  
 

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

30277561 malte107@hotmail.com 
 

UDVALG:  

    
Træningsformand Jens Jørgen Andersen 

Dyssebakken 8, 6500 Vojens 
7454 0716 
 

jband@webspeed.dk 
 

Træner Jens Peder Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup,  
6100 Haderslev 

7457 5094 jenspederjensen@bbsyd.dk 
 

Kommunikation 
 

Søren Kjær 
Rosenvænget 33, 6100 
Haderslev  

7453 2749 
 

soren.kjaer@mail.dk 
 

Andet / andre funktioner 

Annoncer Ove B.Therkildsen 
Fjordagerring 66, 6100 
Haderslev 

7453 3467 ovebrixtherkildsen@yahoo.dk  

Materielmester Vagn Hansen 

Nederbyvænget 9E, 6100 Haderslev 
3034 8070 vagn.30348070@gmail.com   

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

 

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

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

DOF’s 
hjemmeside 

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

 

 

 
Forsiden: Der blev sandsynligvis sat Danmarksrekord ved indvielse af "Find vej i Vojens 
Fritidscenter", hvor der var over 500 skolebørn sammen med deres lærere fra den 
nærliggende "Lagoniskole" på "skattejagt" i det flotte naturområde omkring Vojens 
Fritidcenter og det gav friske røde kinder til eleverne. 
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Formandsord vinteren 2013!  

 
2. Juledags løb ved Tørning Mølle med 
rekorddeltagelse: Det var rekorddeltagelse ved 

vores jule løb 2012 med over 60 deltagere og det 
var et godt koncept vores eksterne banelægger 
Jonas Munthe fra Mariager Fjord havde lavet, 
som kunne tjene til efterfølgelse de kommende 
år. 
Det var næsten forårsagtigt denne dag og dette 
var nok også med til, at så mange mødte op - 
hvor HTF var vært for gløgg og æbleskiver - de 
yngste fik godteposer. 
TILLYKKE til vinderne, som kan ses på vores 
hjemmeside sammen med billederne fra dagen: 
www.okhtf.dk 
TAK til arrangørerne – Jonas Munthe og Maja 
Alm – Guri og Søren - Michael – Jette – Søren 
Kjær. 

 
Mange til træningsløb: Vore medlemmer har her i 2013 lagt hårdt ud med deltagelse 

i tr-løb, hvor der i Vesterskoven den 5. januar var ca. 50 løbere til start og lørdagen 
efter i Revsø var ca. 45 til start. 
 
HTF-ere på kursus: Her den 19. januar havde HTF 4 på kursus i Odense, som var 

Lars Klogborg, Hans Nielsen, Arne Bertelsen og Søren Kjær. 
De 3 første var på banelægger-kursus og Søren Kjær var på kommunikationskursus. 
Samme weekend havde HTF 11 ledere og ungdomsløbere på kursus i Bredsten. 
 
Generalforsamling: Den 23. februar inviterer vi til Gen. F. på Tørning Mølle. 
Vi får lidt at spise inden Gen. F. , som indledes med hædring af DM-mestre og 
klubmestre, hvorefter vi 
gør status på året 2012 
med beretninger - både 
skriftlig og mundtlig. 
Mød op og deltag i 
debatten om vores 
fælles fremtid! 
 
SM-nat i Jørgensgård 
skov: Onsdag den 20. 
marts er der SM-nat i 
Jørgensgård skovene 
ved Åbenrå og 

javascript:jfa()
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traditionen tro er det samtidig 
HTF´s interne klubmesterskab. 
 
Grænsedyst den 9. maj i 
Tyskland: Den traditionelle 

Grænsedyst finder i år sted på 
den anden side af grænsen - 
nærmere betegnet i Pretz lidt syd 
for Kiel. 
Vi har bestemt, at dette skal være 
1. afd. af vore klubmesterskaber. 
Sidst der var grænsedyst på den anden side var i 2008 i Malente og da havde vi også 
dette som 1. afd. af vore klubmesterskaber. Anden afd. bliver i Pamhule, den 1. juni, 
hvor vi selv er arrangør af de sønderjyske mesterskaber.  
 
Påskeløbene 2013: Disse ligger i år ved Horsens og har derfor ikke fælles 
indkvartering - dog er der nogle HTF-er som overnatter ved Horsens natten imellem 
Langfredag og Påskelørdag - spørg Guri. 
 
Indvielse af "Find vej i Vojens Fritidscenter": Her den 24. januar havde vi indvielse 

af Find vej i Vojens Fritidscenter. 
Der var ca. 500 elever fra Lagoniskolen på 
skattejagt efter 20 valgfrie poster over en 
god times tid - desuden deltog alle lærerne 
også i festligheden så det var 
sandsynligvis tale om en 
"danmarksrekord" i deltagerantal ved 
denne indvielse, hvor der blev bl.a. talt af 
Formanden for Sundhedsudvalget Asta 
Freund fra Haderslev kommune. 
Skolelederen Anette Staub glædede sig 
over projektet, som de vil bruge i 
undervisningen bl.a i "Natur og Teknik"! 
I kan se billeder fra begivenheden på 
klubbens hjemmeside. 
Begivenheden blev dækket af Ugeavisen 
og Jydske-Vestkysten. 
 
”En latter koster mindre end elektrisk 
strøm - og lyser mere op”! 
 
I ønskes en god start på sæson 2013! 
 Jønne 
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Bent Petersen siger tak for udnævnelse til æresmedlem

      

Til HTF´s bestyrelse! 
Jeg vil her gennem medlemsbladet benytte 
lejligheden til at sige jer tak for udnævnelsen til 
æresmedlem i HTF. Det kom fuldstændig uventet, 
så derfor fik jeg ikke sagt ordentlig tak ved 
jubilæumsfesten. Jeg er meget beæret og glæder 
mig utrolig meget. 
Jeg stiftede bekendtskab med orienteringsløb 
allerede i 1961 og har været medlem af klubber 
både på Sjælland og Fyn og efter at vi i 1967 
flyttede til Sønderjylland meldte jeg mig ind i HTF. 

Et af de første træningsløb, som jeg husker, 
foregik i foråret 1969 i Øsby og omegn (over 
marker og gennem småskove) - omklædningen 
foregik bl.a. i den lokale købmands baglokale og 
kortet var vistnok et såkaldt atlasblad (1:40000). 

 Den første udenlandstur med HTF foregik i 1972. 
Vi var nogle stykker, der havde sat hinanden stævne på parkeringspladsen ved 
Hoptrup kirke - meget tidlig og meget tåget - vi skulle til et område syd for Lybæk for at 
løbe. Vi skulle allerede være i løbsområdet kl. 9.00. Det var på den tur jeg mødte 
Jønne første gang - han var lige startet i klubben - og løbet syd for Lybæk er det 
eneste o-løb, hvor jeg nogensinde har vundet over ham. 

Senere blev det til ture både indenlands og udenlands bl.a. til det svenske 5-dages på 
Gotland i 1977 - i øvrigt lige efter at vi havde arrangeret den første Vikingedyst og til 
deltagelse i 3-dages i Schweiz i 1978 og 1980. 

Det var også i 70 erne korttegningen tog rigtig fart - jeg var involveret i bl.a. tegningen 
at de første kort over Jels Skovene og Tomaj samt revision af flere andre bl.a. 
Stursbøl plantage. 

Det største arrangement i 70 erne, som jeg var involveret i var påskeløbet i 1978, hvor 
HTF for første gang selv stod for arrangementet og hvor bestyrelsen + adskillige flere 
nærmest arbejdede i døgndrift op til afviklingen af dette løb. Det var ved dette løb, 
hvor vi anvendte EDB for første gang, det var før PC-ernes tid, så det foregik ved 
hjælp af hulkort og brug af Brdr. Grams EDB folk og "maskineri". Det var også ved den 
lejlighed, at IOF postbeskrivelserne blev anvendt for første gang i et større løb i 
Danmark. 

Endnu engang tak for udnævnelsen! 

Bent Petersen 
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2012 – hvilket år! 

Af Maja Alm 

 
Når jeg kigger tilbage på 2012, står min 
VM sølvmedalje selvfølgelig som det 
bedste resultat, men det hele startede 
ikke så godt. I Januar 2012 blev jeg 
skadet med et brud i foden. Jeg har 
aldrig før været ude så lang tid, så jeg 
troede egentlig at sæsonen var ødelagt. 
Heldigvis kunne jeg nøjes med 4 ugers 
løbefri og så  langsomt starte op med 
10 min løb ad gangen. Min første 
konkurrence var EM i maj og mine 
forventninger var derfor ikke særligt 
høje. Efter et stort drama med en 
diskvalifikation af en norsk løber, vandt 
jeg bronze og kunne alligevel se frem til 
et stort år. 
 
Træningen frem mod VM gik godt. Tre 
uger før VM var der World Cup i 
Schweiz i relevant terræn og formen før VM skulle testes. Jeg var ret nervøs før 
sprinten, for havde fornemmelsen af at have rigtige gode ben og var spændt på hvor 
langt det kunne række. Jeg følte mig rigtigt godt løbende og var den eneste der 
tilnærmelsesvis kunne matche Simone Niggli’s fart. Jeg blev nr. 2, 14 sekunder efter 

Simone og med 29 sekunder ned til nr. 3. 
 
Formen var god og min målsætning til VM Sprint, var at 
tage en medalje. Jeg havde mange samtaler med 
sportspsykolog Kristoffer Henriksen, for kunne mærke at 
forventningerne både fra mig selv og fra omverdenen var 
store.  
 
Til VM Sprint er der kvalifikation om morgenen og finale 
om eftermiddagen. På kvalifikationen var planen ikke at 
løbe mig helt ud fysisk, men at løbe en god teknisk 
præstation. Jeg fik måske sat farten lidt for lavt, for 
kvalificerede mig som nr. 8 kun 22 sekunder fra at ryge ud 
af finalen. Jeg blev lidt i tvivl om benene nu også var så 
gode, som jeg troede, men havde lige en halv dag til at få 
vendt tankerne til den efterfølgende finale. 

 

Maja – flyvende i 2012 
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Ved finalen var jeg rigtigt 
nervøs. Jeg fik lavet en 
rigtig god opvarmning og 
blev kaldt ind de 14 
minutter før start, som vi 
skulle. Vi skulle løbe en 
kilometer fra pre-starten til 
den ordinære start og 
undervejs var der en ny 
startboks hvert minut. Jeg 
kom nogle sekunder for 
tidligt til hver boks, men 
kunne slet ikke stå stille, så 
gik bare rundt om mig selv. 
Jeg var rigtigt spændt, men tænkte på min plan for løbet, hver gang tankerne 
begyndte at løbe løbsk. 
 
Jeg startede tidligt pga. den dårlige kvalifikation, så efter mit udmærkede løb måtte jeg 
stå lang tid og vente på, hvordan de andre løbere ville klare den. Det var kun til sidst, 
at Simone kom ind og bragte mig ned på andenpladsen. Sølvet var i hus – jeg havde 
vundet min første VM medalje. Noget jeg har drømt om, siden jeg startede med 
eliteorientering. 

  
Jeg tror stadig ikke, det rigtig er 
gået op for mig, at jeg lige nu er 
nummer to i verden til Sprint. Det 
har været rigtigt skønt med 
anerkendelsen både fra klubben, 
fra forbundet og senest at blive 
udnævnt til Årets 
Orienteringsløber 2012. Det er 
det, der gør arbejdet det hele 
værd. 
 
Jeg er nu klar til at satse endnu 
hårdere, for at tage det sidste 
skridt mod toppen af verdenseliten 
på de resterende distancer. For 
mig kommer 2013 derfor til at 
byde på mange ophold i udlandet 
– jeg glæder mig! 

 

  

Løberen ApS |Lyngby Torv 10 | DK-2800 Kgs. 
Lyngby  
Telefon: +45 45 93 18 56  
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TOUCH FREE poster og MTB-orienteringsløb 

Af Vibse Møller 
 
Her mellem jul og nytår bød 
Karup orienteringsklub til MBT-
O med touch free emit brikker. 
Så vi pakkede bilen med vores 
MTB cykler på og kørte en tur til 
Karup, for dette her måtte 
prøves. 
Vi har tidligere på året anskaffet 
MTB cykler og vi har derfor 
været ude at cykle i skoven 
især i Stenbæk hvor der er en 
ny anlagt MTB rute 
Nå, men Karup havde lavet 3 
ruter, 6 og 10 let samt en 18 km 
mellemsvær. Det nød jo ikke af 
meget så Martin og jeg tog en 
18 km mellemsvær. Men men. 
Kortet er et o-kort, men tegnet 
efter MTB-O normen, den 
største forskel er, stierne. På et 
almindelig o-kort er stierne tegnet efter tydeligheden, men på et MTB-o kort er stierne 
tegnet efter hvor gode de er at cykle på. Så det man umiddelbart vil tror, er en 
motorvej at løbe på kan let være en vanskelig vej/sti at cykle på. Kortet var også 
1:15.000 så det skulle vi også lige vænne os til. Postdefinitioner findes ikke i MTB-o, 
men til gengæld et kontrolnr trykt sammen med post nummeret. Til MTB-O er det kun 
tilladt at cykle på stierne, så alle poster er ved stilkryds, sti sammenløb eller 
parkeringsareal. 
De førte par poster snød mig meget dels det med stierne og målestoksforholdet. I 
MTB-o kan det til tiden godt betale sig at cykle en omvej til posten for at kunne cykle 
på en bedre vej og dermed kunne cykle hurtigere. På en mellemsvær bane er der flere 
vejvalgs muligheder, så det gælder bare om at træffe den rigtige beslutning, hvor det 
er nemmest at cykle. Vejrforholdene spiller også ind – det har været lidt fugtigt i vejret,  
 
  

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 

Martin og Randi klar til start 

mailto:mail@nbc-jels.dk
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i juledagene, så sandjorden omkring Karup var blevet til mudder, dvs. at selv på de 
gode skovveje var der masser af mudder og dermed dårligt ”bid” for cyklehjulet og 
dermed et langsommere cykeltempo - det kræver også ekstra kræfter. Martin havde 
lånt en kortholder til cykelstyret, hvor han kunne dreje kortet således at han hele tiden 
kunne holde kortet orienteret hvilket gjorde det en del nemmere at læse kortet. Jeg 
selv havde ”bare” en plastlomme med kortet monteret fast på styret, så jeg kunne ikke 
bare lige orientere kortet hvilket gjorde det en del vanskeligere at læse kortet 
undervejs. 
Både Martin og jeg var mere end færdige da vi kom i mål, men vi havde haft en rigtigt 
god tur i skoven 
Randi prøvede også en 6 km let bane. Hun havde cyklet omkring de 9,5 km inden hun 
var i mål. Randi blev nr. 2 i dameklassen på hendes bane. Jeg selv blev den bedste 
kvinde på den lange bane.  
Det hel foregik fra Karups klubhus: Der var julehygge i klubhuset – der var pyntet et 
juletræ, og jule småkager. Rigtigt hyggeligt- man kan blive helt misundelig med et 
klubhus og et super terræn lige uden for døren. Der er jo ingen som siger at klubhuset 

---------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
www.nottelmann.dk 



 

10 
 

skal være i byen. Håber også vi kan få et 
klubhus med et af vores super terræner lige 
uden for døren (Stensbæk, Hønning Linnet eller 
Rømø vil være fint!) Her i Karup klarede en 
mand det hele – til dette stævne. 
Efter en god tur i skoven, så er det noget vi 
varmt kan anbefale at prøve. Det er en anden 
måde at orientere på men udfordringerne er der 
absolut – måske endda stører end til almindelig 
fod orientering.   
Næste løb i sydkredsen en et træningsløb som FROS laver i Hannerup den 12. januar, 
en helt anden terræntype. 
 
En anden ting vi også fik lov til at prøve for førte gang var TOUCH FREE poster. 
IOF har lige godkendt de touch free poster, så det kommer nok også til sydkreden. 
Men hvad er nu dette. 
Man bliver udstyret med en EMIT-TAG til har have om armen. Sådan en EMIT – tag 
har en batteri levetid på 10 år og derefter kan batteriet bare skiftets. Prisen er ca. det 
samme som en almindelig emit brik. 
Men den største fordel er at man ”bare” skal være ca. 25-50 cm fra posten og så 
registrer den, at man har været der. En diode blinker rød i ca. 5 sek. når den har 
registret at man har været ved posten.  
Det har utroligt lækkert ikke at skulle stoppe op hver gang vi kom til posten, det gav et 
meget glidende løb. Sådan en emit tag har de i nordkredens brugt til o-løb, 
motionsløb, og MTB-o løb. Så den kan bruges til flere ting. Den vil også have en stor 
fordel ved massestart da, den hurtigt vil kunne registret en masse i stedet for at hver 
enkelt skal bruge en masse tid på at lægge en brik på posten. 
Det var også rart at have emit-tagen omkring armen, således at begge hænder var fri. 
Det kunne også være en stor fordel til især de yngre ungdomsløber, som har svært 
ved at skulle have kort, kompas og brik i hænderne. 
 

Generalforsamlingen bliver på Tørning Mølle 23. 2. kl. 12. 

 

Som varslet i sidste nummer af klubbladet afholdes den ordinære generalforsamiling 
23. 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
http://www.froes.dk/
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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 2012. 

 
I år 2012 blev den ordinære generalforsamling afholdt på det gode gamle kendte 
historiske sted Tørning Mølle. 
Der var mødt 33 til Gen. F.  
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, Søren og Jønne lod sig alle genvælge til bestyrelsen, hvorimod 
Jette lod sig udskifte med Vibse.  
Vibse forlod bestyrelsen igen efter et bestyrelsesmøde i november. 

Hun kan 

finde vej… 
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Som revisorer var der genvalg af Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad. 
Til revisorsuppleant 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, Vibse 
Møller 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. 
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´s 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 Kaj Ove Rasmussen for i årenes løb at 
have ydet en energisk, kammeratlig og sportslig indsats, hvor Kaj Ove  bl. a. i årenes 
løb især har ydet et formidabel arbejde, som kasserer ved vore mange arrangementer. 
Desuden har Kaj Ove også tegnet meget kort og lavet mange tr-løb. 
 
HTF´s jubilæumspokal blev tildelt  Jakob Juhl  for ”årets ungdomsløber” 2010, hvor 

Jakob har været meget flittig ved ungdomstræning og har bevist, at han har talent i O-
sporten ved at være meget skrap til det O-tekniske! 
 
Ved klubbens 50-års fødselsdag udnævnte HTF 2 nye æresmedlemmer, som er 
Palle Kyed og Bent Petersen. 
 
TILLYKKE! 
 
Klubbens medlemstal. 
Den 31-12 2012 
 var der 236 medlemmer i HTF, som blot er 6 mindre end sidste år, hvor vi havde en 
tilgang på 22 flere medlemmer.  Der har været en tilgang på 18 nye medlemmer, 
som er 4 mindre end  i år 2011. Så det er 24 medlemmer, der har meldt sig ud eller er 
blevet slettet for kontingentrestance af vores dejlige klub HTF i 2012. Men 236 
medlemmer er også meget  flot, som gør os til den næststørste klub i Sydkredsen og 
nr. 7 i DOF kun overgået af Odense i Sydkredsen med 256 medlemmer. Odense er 
den 3 største klub i Danmark. 
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I marts måned blev vi 
kåret som "Månedens 
klub i Danmark" med 
størst 
medlemsfremgang! 
  
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. 
 

Det største klubarrangement var nok afviklingen af vores påskeløb på Rømø, hvor det 
var ca. 110 officials i sving, og hvor vi Skærtorsdag og Langfredag var over 70 til 
fællesspisning på Skærbæk skole. 
 
Den 15. august havde vi på vanlig vis Grill-aften på ”Holbækgård” med 55 deltagere - 
Dejlig aften med god grill-hygge. 
TAK til Flemming og dem, som stod  for dette arrangement. 
  
2. juledagsløbet fra Tørning Mølle, hvor Maja´s kæreste Jonas Munthe var 
banelægger, Der var en god børnebane lavet af Søren Dall, som udløste godteposer 
til børnene og de voksne fik æbleskiver og gløgg. TAK til Guri og Søren D., samt 
Søren K., Jette og Michael for dette arrangement.  
Vi havde i år rekorddeltagelse med over 60 til arrangementet, 
 
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 2012 samlet mange HTF´ere  til vores 1. 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! 
 

Det var næsten forårsagtigt til juleløbet.  

Caroline – Martin – Lars - Alfred 
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”Brikken”. 

Se under beretningen for ”Brikken”. 
 
HTF arrangementer i 2012. 
 
Arrangementerne er som følger: 
 
2. marts: Nat-cup i Revsø med 40 
deltagere. 
Banelægger: Flemming D. Andersen 
EMIT: Eva og Michael Christensen  
 
5.-7. april Påskeløb på Rømø  med 
ca. 1900 deltagere 
Banelægger: 1. etape Rømø Nørreland 
Flemming D. Andersen 
Banekontrol: 1. etape Lasse Brix 
Therkildsen 
Banelægger: 2. etape Rømø 
Sønderland Hans Nielsen 
Banekontrol: 2. etape Birte Kjems 
Banelægger: 3. etape Rømø Midtland 
Lars Thestrup 
Banekontrol: 3. etape Kurt Pedersen 
SK: Mogens Thomsen 
Stævneledere: Ove Brix Therkildsen og 
Jørn Andersen 
EMIT: Hans Erik Hansen, Michael Termansen og Peter Berg. 
 
13-15. juli Vikingedysten på Starup Hede med 156  deltagere  og Vesterskoven 
og Stensbæk med hhv. 266  og 272 deltagere. 
Banelæggere: Ove Brix Therkildsen, Niels Erik Kofoed og Hans Nielsen. 
Banekontrol. Lasse Skare Therkildsen, Flemming D. Andersen og Bendt Bossen. 
Stævneleder: Jørn Andersen 
Stævnekontrol: Jørgen Rasmussen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
13. august ”Dammen Rundt” med 90 deltagere. Ved denne lejlighed afholdt HTF 
også reception for Haderslev Kommune i anledning af at Maja i 2012 vandt en 
sølvmedalje ved VM. 

Gunnar P. Friis på vanlig vis stævneleder 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
1. september SM-stafet på Starup Hede med 48 deltagere. 
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Banelægger: Lasse Skare Therkildsen 
Banekontrol: Ove Brix Therkildsen 
Stævnekontrol: Søren Kjær 
Stævneleder: Søren Bertelsen 
Emit: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
Herudover har vi lavet nogle anderledes arr. for Haderslev Kommune og 
forbundet.  
Den 22. og 29. februar ca. 250 SFO-børn i Dyrehaven hver gang. 
Dette bliver gentaget her i foråret den 6. og 13. marts. 
Instruktører: Ingerlise F. Andersen, Ove Brix Therkildsen og Jørn Andersen. 
 
Den 28. april "Find vej dag i Pamhule". 
Forud for dette arrangerede vi 3 gange event med udgangspunkt fra Christiansdal. 
Ved de 2 første event var der ca. 40 hver gang og den sidste den 14 april kom der 75 
deltagere, men her gjorde en børnefødselsdag sit dertil, at der kom så mange. Selve 
dagen var der regnvejr og det var sikkert derfor, at der kun var ca. 50 - Vibse var 
"tovholder" på dette. 
 
Den 18. august sports- og aktivitetsdag i Vojens. 
Her deltog vi også med en stand og hvor Vagn Hansen havde tegnet et nyt kort over 
"Trekanten" til indvielse denne dag. 
 
Den 12. oktober havde vi 240 skoleelever på O-løb i Dyrehaven.  
Instruktørerne var Jens Peder og Jette - Per Henriksen - Ove Brix Therkildsen - 
Ingerlise og Jørn Andersen. 
 
Den 30. oktober indvielse af "Find vej i Vråby på Rømø"! 
Instruktører Flemming D. Andersen og Jørn Andersen. 
Aktørerne var 10-klasse fra Tønder -west med lærerne Peter Emil og Jette. 
Skovdistriktet var repræsenteret ved Jan Steinbring Jensen og Per Pedersen. 
Rømø var repræsenteret ved Bodil Glistrup fra turisterhvervet og Alexandra fra Rømø 
IF. 
 
Som I kan se af ovenstående har vi haft et utroligt højt aktivitetsniveau! 
 
TAK til alle, som har været med til at afvikle arrangementerne. 
 
Udtagelse: 
 
Maja Alm har været udtaget til EM i Falun, VM i Lausanne samt World-CUP 
løbene. 
Maja Alm har også været udtaget til atletiklandsholdet. 
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Maja Alm´s resultater har været medvirkende til, at Dansk Orienteringsforbund 
er blevet  opkvalificeret af "Team Danmark  til "verdensklasse forbund"! 
Maja Alm er Verdensklasseløber! 
 
Camilla Bevensee  har været udtaget til juniorlandsholdet, hvor hun har været til 
Junior European Cup i St. Moritz i Schweiz. 
Camilla er også udtaget til juniorlandsholdet her i 2013. 
Camilla har netop bestået træneruddannelsen på Himmelbjergegnens 
Natur- og Idrætsefterskole.  
 
Vort passive medlem Caroline Finderup har i hele 2012 været på U-16 
landsholdet. 

 
Følgende ungdomsløbere fra HTF blev udtaget til KUM i Karup: Marie Honore`jensen, 
Nicklas Finderup Jessen og Martin Møller. 
 
Stort TILLYKKE til jer alle! 
 
Resultater 

(Vindere, samt medaljetagere nævnes). 
 
Resultaterne i 2012 ved DM-erne! 
 
DM-sprint i Helsingør den 31. marts. Maja Alm  var skadet hele foråret så hun var 
ikke med. Men det blev GULD til Betty Hansen i D-over 70 år.  
Camilla Bevensee fik den lidt utaknemmelige 4. plads. 
 
DM-ULTRA-lang den 1. april i Jægerspris. Her vandt  Finn Jørgensen GULD-
medalje i i klassen H-65-69 og Betty Hansen vandt  BRONZE, som sidste år i 
Bidstrup.  
 
DM-nat i Stenderup-skovene den 14. april. Keld B. Nielsen vandt BRONZE i klassen 
H-75-79. Lasse Skare Therkildsen blev nr. 4 blot 1 min. efter BRONZE-
medaljepladsen og samme plc. fik Kaj Ove Rasmussen i klassen H-70-74. 
 
DM-mellem i Brahetrolleborg- skovene den 25. august. Her blev det blot til en 

enkelt BRONZE-medalje ved Maja Alm. 
 
Dm-indviduelt i Husby den 11. september: Her fik Maja Alm GULD-medalje og 
Camilla Bevensee fik en fornem BRONZE-medalje. 
 
Maja vandt SØLV ved VM i sprint i Lausanne!!! 
Maja vandt BRONZE ved EM i sprint i Falun!!! 
Maja fik en 4. plads ved EM i stafet sammen med Ida og Emma. 
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Maja blev nr. 2 ved World-CUP i St. Gallen i Schweiz den 24 juni, blot 16 
sekunder efter den absolutte verdensstjerne Simone Niggli! 
Maja vandt "Smålandskavlen" sammen med Ida Bobach, Signe Klinting og Ita 
Klingenberg for deres internationale klub PAN. 
Maja blev nr. 3 i verdens største stafet Venla med 1200 hold i Finland den 16 juni 
sammen med Mira Ødum, Signe Klinting og Ida Bobach. 
Maja blev kåret til "Årets orienteringsløber 2012"! 
Maja har haft den bedste sæson nogensinde i jubilæumsåret 2012, selv om Maja 
var skadet det første ½-år af 2012.  
Maja overvintrer som nr. 8 på verdensranglisten 
 
STORT TILLYKKE Maja! 
 
Divisionsturneringen: 
Resultatet af 1. division Sydkredsen op- og nedrykning i Rønshoved. 
      
1. Kolding OK  6   
2. OK-HTF  4         
3. Fåborg OK               2   
4. Odense OK  0             
 
Ved op- og nedrykningsmatcherne blev resultatet, som det kan ses ovenfor . 
som resulterede i, at vi i denne sæson skal møde - GORM - SNAB og Kolding. 
HTFerne bakkede gevaldigt op matcherne, som I skal have TAK for. 
Dejligt, at vi nu er den eneste klub i Sydkredsen, som har været i 1. div. siden denne 
startede i 1992! 
 
Jysk- fynske mesterskaber i stafet og indviduelt den 18-19. august i Mols Bjerge. 
GULD til Haagen E. Larsen i klassen over 80 år. 
SØLV i stafetten i klassen D-21-34 år ved Guri Alm, Camilla Bevensee og Maja Alm 
SØLV i stafetten til Kaj Ove Rasmussen og Erland Skøt. 
 
Jysk-fynske mesterskaber i Sprint den 16 juni. 

GULD til Camilla Bevensee i D-17-20 og GULD til Betty Hansen i D-over 70 år, Maja 
B. Kristensen fik SØLV i D-21-34 år og hendes far Keld fik BRONZE i klassen H-over 
75 år. 
 
SM-indviduelt i Årup skov den 15. juni. 
 
D-indtil 10 år Randi Møller 
D-21-34 år Maja B. Kristensen 
D-35-44 år Diana Finderup Jessen 
D-45-54 år Guri Alm 
H-indtil 10 år Lasse Klogborg 
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H-11-12 år  Louis Honore`Jensen 
H-13-16 år Nicklas Finderup Jessen 
H-45-54 år Arne Bertelsen 
H-55-64 år Søren Dall 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H -over 75 år Keld B. Nielsen 
 
SM-Natløb i Kelstru-skovene  den 28.. marts 

D-45-54 år Guri Alm 
H-35 -44 år Lasse Skare Therkildsen 
H-55-64 år Niels Erik Kofoed 
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 
Inger Marie Haahr klubmester i D-over 55 år og Bendt Bossen i H-45-54 år! 
 
HTF-klubmestre i dagløb over 3 afdelinger i Åbenrå Sønderskov, Årup skov og 
Rønshoved 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 Marie Honore´Jensen 
D-21-34 år Maja B. Nielsen 
D-35-44 år Diana Finderup Jessen 
D-45-54 år Guri Alm 
D-55-64 år Inger Marie Haahr 
D-over 65 år Betty Hansen 
H-indtil 10 år Louis Honore´Jensen 
H-11-12 år Mathias Finderup Jessen 
H-13-16 år Nicklas Finderup Jessen 
H-17-20 år Jeppe Andersen 
H-21-34 år Jens Peder Jensen 
H-35-44 år Lars Klogborg 
H-45-54 år Arne Bertelsen 
H-55-64 år Søren Dall 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H-over 75 år Keld B. Nielsen 
 
Klubmatch i Kelstrup plantage den 3. nov. 
Efter vi har givet OK-SYD selvtillid de sidste 2 år var det vores tur til at vinde denne i 
jubilæumsåret 2012, hvor vi vandt med hele 209-147! 
 
TILLYKKE TIL JER ALLE! 
 
Andre resultater: 

Tillykke! 

Eva Christensen fylder 60 

Henrik Møller er fyldt 50 

Klaus Kildemand er fyldt 40 

Niels Christian Nielsen fylder 70 

Peter Rykær fylder 60 
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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”, imens Camilla Bevensee desværre har været igennem et 
skadeforløb, men forsøger på bedste vis, at følge i Maja Alm´s 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. 

 
1. Generalforsamling: Vi har afholdt Generalforsamling på Tørning Mølle, hvor vi 

startede fælles spisning, inden vore mestre blev hyldet. Der var en god debat 
om vores fælles fremtid.  

 
2.  Påskeløb på Rømø: Vi har afviklet et succesfuld påske løb på Rømø  
     med en meget positiv tilbagemelding fra alle samarbejdspartnere. 
     Med de åbne baner var vi ca. 1900 løbere og hertil kommer alle på 
     børnebanerne. Stor TAK til ALLE  ca. 110 officials, som hjalp os til 
     de mange ROSER, som vi fik under løbet og især bagefter! 
     Dejligt, at vi er VELKOMMEN på Rømø igen! 
     TAK til ALLE samarbejdspartnere! 
 
3.   Haderslev i Bevægelse: Lige som sidste år har vi samarbejdet med   

      Haderslev kommune  og har i 2012 afviklet 2 arrangementer for SFO-   
      børn med ca. 240 hver gang i Dyrehaven. Vi har ligeledes  afviklet 
      et skole O-løb i Dyrehaven med 250 børn fra Hoptrup-Marstrup skole.  
      Vi håber, at vi på denne måde har gjort os SYNLIG over for  Haderslev     
      Kommune. 
 
 4.  Vikingedyst: Vi har afviklet den 36. Vikingedyst, hvor kortdistancen     

      blev afviklet i det nye område Starup Hede. TAK til de 3 korttegnere 
      Lasse - Ove Brix og Flemming for det fine kort over området. 
      1. etape foregik i Vesterskoven og 2. etape i Stensbæk Nord. 
      Her fik vi også opdateret kortene af Flemming og Hans Nielsen. 
  
5. Find vej i Vråby Klitplantage på Rømø: Den 30. oktober fik vi indviet  
      Find vej i Vråby Klitplantage på Rømø, hvor aktørerne var 10 klasse 
      fra Tønder West med lærerne Peter Emil og Jette. Fra skovdistriktet  
      deltog Jan Steinbring Jensen og Per Pedersen. 
      Fra Rømø deltog Alexandra fra Rømø IF og Bodil  
     Glistrup fra Turisterhvervet. 
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     Vi havde besøg af Jydske/Vestkysten, som gav en stor flot omtale af      
     projektet og vi havde også besøg af TV-syd, som gav en god reklame! 
 
6.  Vi venter at forny 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! 

 
 7. Klubhus: Vi er stadig i dialog med KULTUR og FRITID i Haderslev 
     kommune omkring vores længe nærede ønske om klubhus. 
     Baggrunden var bl.a. at den gamle Skovridergård er 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. 

     Vi håber på, at vi kan give en nærmere redegørelse til Gen. F. 
 
 8. Klubblad: Vi har stadig et godt klubblad og annoncørerne bakker os godt op, 

hvilket 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 er mestre i redigering, og ikke 
mindst TAK til dem der leverer stof til bladet, samt til Niels Erik Kofoed der står 
for adressedatabasen. 

       
      9.  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 igen i 2012 trukket et stort læs med at lave  
           træningsløb. 
           
     10.  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 enkeltopgaver. 
Det mest glædelige er for mig, at der i min formands tid kun har været få 
udskiftninger i bestyrelsen, hvilket vi i bestyrelsen og  formentlig også I 
medlemmer 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. 

http://www.froes.dk/
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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! 
 

    11.  Sydkredsen: Vi deltager naturligvis ved klubledermøderne i Sydkredsen, hvor 
der bliver drøftet ting af fælles interesse. 

           Sydkredsen mangler for tiden en Næstformand. 
           Så hvis DU har interesse for dette vil det glæde os i HTF! 
 
    12.  HTF løber også i 1. division i 2013: Den 7. oktober 2012 vil gå over i 

historien, som den dag, hvor HTF var den sidste klub af de oprindelige fra 1992, 
som "overlevede 1. division", som skete i Rønshoved. 

           Odense OK måtte lide den tort at skulle rykke ned i 2. division. 
           Dejligt når vores medlemmer bakker sådan op om HTF, når det virkelig gælder. 

Vi var 59 med, hvor de 36 talte til resultatet og 50 % af disse var under 23 år - jo 
der er masse af sprudlende ungdom i HTF! 

           Stor TAK skal lyde til ALLE, som deltog denne dag!  
 
    13.  50-års fødselsdag den 2. december: Vi markerede på bedste vis klubbens 

50-års fødselsdag den 2. december, hvor vi først havde imellem 50-60 på et 
JUBI-løb i Dyrehaven og Pamhule - efterfølgende en reception med ca. 70 
deltagere - dejligt at se ansigter, man ikke har mødt i flere år. 

           Det hele sluttede så med en klubfest  med 64 deltagere - det meste vi har 
været til en sådan fest nogensinde. 

           Rammerne for hele dagen var "Det grønne Forsamlingshus" ved Dyrehaven! 
 
    14.  Find vej dag og nyrekruttering: Vi må konstatere, at alle de kræfter vi har 

anvendt forud for "Find vej dag" og "aktivitetsdag i Vojens" ikke har båret frugt i 
form af nye medlemmer som ønsket, hvor vi må konstatere, at nye medlemmer 
ud fra disse aktiviteter kan måles på en enkelt hånd - men vi har stået til 
rådighed med "et godt tilbud"! 

     
     15. Men trods denne ringe tilgang af nye medlemmer har det samlet set været et 

”fantastisk år 2012 for HTF”, som jeg vil betegne som "Det bedste 
nogensinde"! 
Især Maja Alm har promoveret HTF i de sønderjyske medier og i den store 
orienteringsverden med VM-SØLV og EM-BRONZE og mange andre flotte 
resultater som vi skylder Maja en stor TAK for! 
 

    16. Hjemmesiden: 
           Vores flotte hjemmeside er under stadig udvikling og besøgsantallet er   

fortsat meget stort –  
Til påskeløbet udarbejdede Jørgen 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. 
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Dette års Påskeløbs arrangør Horsens har vi kommunikeret en del med omkring 
deres forestående påske løb, hvor vi har tilbudt dem, at de kunne anvende 
vores system til udenlandske løbere ved at linke til vores hjemmeside, men 
dette har de takket nej-tak til - de har dog fået vores skabelon til de udenlandske 
løbere. 
Jørgen har senere udbygget dette system, således vi også kan anvende dette 
ved Vikingedysten og Dammen Rundt! 
Tanya og Jørgen anvender rigtig mange timer på hjemmesiden, som I skal have 
en stor 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. Det er lagt op til et mere "stille år 2013", hvor jeg håber, at 
”fællesskabet er i højsædet”, samt at HTF er en klub, som man har lyst til at 
repræsentere ved O-løb! 
HTF arrangerer natcup på Starup Hede den 8.. marts, SM-klassisk den 1. juni i 
Pamhule. Vikingedyst, hvor der igen bliver fredags løb denne gang på WING-
Skrydstrup den 5. juli og lørdag den 6. juli bliver det STENSBÆK NORD og  søndag 
den 7. juli i STENSBÆK SYD, DAMMEN RUNDT den ?. august.  
Herudover skal vi arrangere "Find vej den 13. april i Vesterskoven"! 
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 2013 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.  Også en TAK til 
ungdomsledere fra HTF,som hjælper i Sydkredsens ungdomsudvalg. 
Niels Physant og undertegnede er repræsenteret i ”Vadehavets statsskovdistrikt”  
bruger råd, 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 bruger råd 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 2012, som ikke nødvendigvis skal trykkes og bredt ud! 
 
Slutbemærkninger. 

Jeg vil til slut i denne beretning sige en stor tak til mine bestyrelseskolleger for 
et godt, frugtbart og loyalt samarbejde i 2012. 
Tak til alle de medlemmer der på den ene eller anden måde har lavet et stykke 
arbejde for vores klub HTF. 
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En særlig TAK til dem, som har været banelæggere ved vores terminsliste 
løb, hvor følgende har været i aktion i 2012: N. E. Kofoed, , Flemming D. Andersen, 
Hans Nielsen, Lars Thestrup, Lasse Skare Therkildsen og Ove Brix Therkildsen. 
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 vores eksterne korttegner til påskeløbet Erik Flarup. 
TAK til vores eksterne EDB-hjælper til påskeløbet Michael Termansen. 
TAK til Niels Erik Kofoed for styring af databasen til klubbladet. 
TAK til  Arne Bertelsen, som er vores mand i TC-projektet og VELKOMMEN til Jette 
Klogborg, som har afløst Arne her for nylig. 
TAK til  trænerne for ungdom, Tove, Vibse og Alfred  Jette og Jens Peder. 
TAK til Flemming D. Andersen for arbejdet med korttegning i 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 
TAK til de 2 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 for 2012 

 

I 2012 har vi tilbudt flere træningsløb end i de tidligere år, nemlig 36, hvoraf fem var 
natløb. Tre af dagløbene, som afholdtes parallelt med Find vej i...-optaktsløbene, var 
uden emit; ellers var alle dagløb af den høje kvalitet, som kendetegner HTF's 
træningsløb. Derfor er det selvfølgelig lidt skuffende, at der kom knapt så mange 
løbere ud i skovene, men der er nu også lyspunkter. Det er nemlig gæsterne fra 
naboklubberne, der er blevet færre af, medens HTF's medlemmer er blevet flittigere. 
 
Ved de 36 HTF træningsløb var der løbere i skoven 1136 gange, hvilket er ca. 100 
færre end sidste år; men der var deltagelse af HTF-medlemmer 987 gange, hvilket er 
ca. 50 flere end sidste år. Fra naboklubberne havde vi besøg af AaIG-løbere flest 

gange, nemlig 44, mens KOK, Ribe OK og SOK besøgte os henholdsvis 29, 18 og 8 
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gange. 35 gæsteløbere uden klubtilhørsforhold tegnede sig for i alt 54 starter, og hele 
128 HTF-medlemmer deltog i mindst et træningsløb. 
 
Bendt Bossen kan igen rose sig af at have været den flittigste banelægger, da han 
overgik forrige års fem løb med et enkelt i 2012. Både Kaj Ove Rasmussen og Per 
Henriksen stod for hver tre løb, og Søren Kjær, Erland Skøt samt undertegnede tog 
sig af to løb. I alt 17 medlemmer stod for banelægning ved mindst et træningsløb. 
Herudover hjalp Ribe OK's medlemmer med hele fire løb, hvilket HTF siger stort "Tak" 
for, og til tre natløb anvendtes poster sat ud af Flyvestationen. 
 
Af skove og øvrige løbsområder spredte vi os på 17 forskellige steder. Pamhule blev 
anvendt til fire Find vej i..-dage og to almindelige træningsløb og blev dermed den 
mest anvendte i 2012. Vi kom til Jels, Bevtoft, Stensbæk, Tørning og Revsø tre gange, 
medens Hønning, Sdr. Farup, Stursbøl og Vesterskoven blev besøgt to gange. Flest 
løbere vovede sig således forståeligt nok ud i Pamhule, nemlig 172, og dernæst kom 
Revsø med 131 besøg, Jels med 104, Stensbæk med 93 og Vesterskoven med 80. 
Flest løbere på en enkelt dag var der i Revsø d. 15/8, hvor vi efterfølgende kunne 
nyde pølser fra grillen på Flemming D. Andersens hyggelige terrasse. 
Vi fik et nyt, bynært område at løbe i, nemlig Starup Hede. Det skal vi nok få glæde af 
fremover. 
 
Ungdomstræningen har ligesom forrige år været afholdt enten som helt selvstændige 
arrangementer eller parallelt med de almindelige træningsløb. Ved disse 
arrangementer har deltagerantallet ligget mellem 15 og 20, og de tæller ikke med i 
statistikken. 
 
Flyvestationen, Haderslev Kaserne og Hjemmeværnet i syd sørgede for ugelange 
baner 15 gange i 2012. Som noget nyt bliver geografisk relevante løb nu også tilbudt 
AaIG's medlemmer. Som et lille ekstra træningsindslag havde vi også mulighed for at 
løbe sammen med det brasilianske militære biathlonlandshold, da det gæstede landet 
i juni måned. Tre løb blev det til på den konto. Disse løb tæller heller ikke med i den 
ovenstående statistik. 
 
Adgangen til de anvendte skove gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger i 
2012. Ansøgning om skovtilladelser sker på Naturstyrelsens hjemmeside, som sidst 
på året fik en helt ny brugerflade. 
 
De tørre tal om træning blev som altid leveret af Michael Christensen, der for øvrigt 
igen sled sig til flest point i træningskonkurrencen på hjemmesiden. Sammen med Eva 
er han næsten fast inventar ved vores løb, hvor de sørger for servicering i kategorien, 
der kun kan betegnes som: Høj klasse! Det samarbejde har jeg sat stor pris på i alle 
de år, jeg har været i bestyrelsen. 
 
TRU, Jens Andersen 
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Kortudvalgets beretning for 2012. 

 
År 2012 har igen været et rigtig godt år på korttegningsområdet! 

 
Heldigvis er vi blevet flere i HTF, som i år 2012 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! 
Vores eksterne korttegner Erik Flarup (kortkonsulent) fra Skive fik tegnet Rømø 
Sønderland og Rømø Midtland tegnet færdig til Påskeløbet og Flemming D. Andersen 
og undertegnede fik ligeledes tegnet Rømø Nørreland færdig til Påskeløbet i april. 
Vi fik god støtte af Sydkredsens kortkonsulent Jens Sørensen fra OK-WEST. 
Flemming D. Andersen, Lasse Skare Therkildsen og Ove Brix Therkildsen har tegnet 
et helt nyt kort over Starup Hede, som blev indviet ved Vikingedysten kortdistance. 
Flemming D. Andersen fik ligeledes opdateret Haderslev Vesterskov til 1. etape 
klassisk af Vikingedysten. Hans Nielsen opdaterede Stensbæk Nord til Vikingedystens 
sidste etape. 
Kaj Ove Rasmussen har opdateret Stavnager Plantage til Forsvarets mesterskab. 
Klaus Staugård har tegnet et skolekort til Tyrstrup skole i Christiansfeld. 
Vagn Hansen har nytegnet Vojens Fritidscenter til Find vej projektet, som blev indviet 
af 500 skolebørn her den 24 januar. Vores TRU-formand Jens Andersen hjalp også 
med en bid af kortet - tror Jens har flair for korttegning. 
Vagn Hansen har ligeledes tegnet et nyt kort over "Trekantområdet i Vojens", som er 
området ved Vojens Isarena, som blev indviet ved en aktivitetsdag den 18. august. 
Vi har en god status på vore kort!  
Flemming D. Andersen har været klubben en god kortsupervisor - stor TAK for dette! 
Det skal også nævnes at han har deltaget i kortseminar over en weekend i Jelling. 
 
Planer og opgaver for år 2013: 
 
Vi skal have opdateret kortet over WING-Skrydstrup til Vikingedystens kortdistance 
den 5. juli. Vi skal ligeledes have opdateret Stensbæk Nord og Syd til Vikingedysten 
klassiske løb den 6-7 juli. 
Vi trænger også til at få opdateret Lindet-Hønning! 
Vi skal også til at 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 4 personer, som var med på kursus i 
Oksbøl den 22. maj, som var en meget varm aften. 
Flemming Nørgård var underviser og det gik primært på anvendelse af COVI-
kurver. De 4 fra HTF var Vagn, Flemming, Kaj Ove og undertegnede.  
Hvis nogle af vores medlemmer nu sidder med en indre lyst til, at hjælpe deres klub 
HTF med korttegnings opgaver, er det bare at sige til: Der er nok, at tage fat på! 
Korttegnings tilskud: Vi har efter et par års "tørke" modtaget kr. 5.000 i 
korttegningstilskud i 2012 fra Haderslev Kommunes Prioteringsudvalg. 
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Vi vil søge igen her i 2013. 
Skovkontakt: Afslutningsvis vil jeg benytte min beretning til, at sige TAK til de berørte 
Statsskovdistrikter, hvor jeg for det meste føler, at vi har et godt samarbejde med.  
Ligeledes en stor TAK til de ca. 170 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 2012, 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! 
”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 

 
Klubbens platform for dag-til-dag-kommunikation er hjemmesiden, som kan alt hvad 
man kan forlange af den, og skulle der opstå nye behov, leverer webmaster Jørgen 
Hvenekær altid en løsning der er bedre end hvad nogen havde fantasi til at forestille 
sig. Udfordringerne i forbindelse med Påskeløbet var store, men de blev løst til ug med 
kryds og slange. Hjemmesiden er altid godt opdateret, takket være muligheden for 
”selvbetjening”. Tak til Jørgen Hvenekær og Tania Prokorova for deres store indsats.  
 
Klubbladet er udkommet 5 gange i 2012, og desuden er der produceret et 
jubilæumsskrift i forbindelse med 50-årsjubilæet i december. Bladet 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. 
Som Jønne skriver i sin formandsberetning: Så længe vi ikke har et fast tilholdssted i 
form af et klubhus, er klubbladet det vigtigste kommunikationsmiddel til ”at binde os 
sammen”! 
 
Tak til de mange skribenter der har været med til at gøre bladet til en læseoplevelse! 
Især tak til de mange der skrev bidrag til jubilæumsskriftet. I har været med til at stive 
klubbens selvagtelse af og profilere os udadtil. 
 
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. 
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Per Henriksen har valgt at takke af som medredaktør efter fire års makkerskab med 
mig. Tak for den store indsats i løbet af årene, Per! Per har lovet at han fortsat vil være 
en af bladets mest trofaste (og velskrivende) bidragydere. 
 
Også en stor tak til trykkeren Bendt Bossen og adresselabelmanden Niels-Erik 
Kofoed! Jeres indsats har betydet meget for kvaliteten af produktet. 
 
Og så har klubben en fantastisk pressekontaktmand i formanden! Det er sjældent at 
der er en uge uden en pressemeddelelse fra Jønne om klubbens bedrifter. Tak for det! 
 
I forbindelse med jubilæet har Per Henriksen taget initiativ til at klubben (langt om 
længe) får et arkiv over tidligere udgivelser. Når vi engang får et klubhus, kommer de 
gamle klubblade til at få en fornem plads sammen med klubbens scrapbøger. Det 
bliver for omfattende at scanne hele dynen, men en mappe på nettet med historiske 
billeder er i sin vorden. Jeg efterlyser billeder fra jeres gemmer med billeder fra gamle 
dage – I får dem hurtigt retur igen efter scanning. 
 
Kort sagt er det samlede billede at klubben har det godt også på 
kommunikationsfronten.  
 
Søren Kjær 
 

Beretning for BRIKKEN 

 

Året 2012 blev ikke så roligt som det foregående for så vidt angår Brikkens økonomi. 
Trods investeringer er saldoen dog steget lidt og er pr. ultimo 2012 kr. 25.000,-. 
 
I 2012 havde vi lovet at afvikle beregningen ved de åbne baner ved Påskeløbene, 
samt fortræningen ved samme. Dette betød at vi var lidt bekymrede for vores udstyr 
som var begyndt at vise visse alderstegn, og det blev besluttet at indkøbe en ny 
printer til udprintning af stræktider mm. 
 
Sidst på året døde en af postenhederne og denne blev udskiftet sammen med begge 
startenheder som også havde nået en udskiftningsmoden alder. 
 
Saldo på bankkontoen svarer stort set til, hvad det vil koste at udskifte Brikkens EMIT-
materiel og da udskiftningen så småt er begyndt, 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) 
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 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) 
 1 stk. printer (EPSON TM-T88V) 
 
Bilag og kontoudskrift vil være fremlagt på HTF's generalforsamling 
 
Eva & Michael 
 

Beretning fra Ungdomsudvalget 

 

Jeg overtog ungdomsudvalg fra Jette H efter generalforsamlingen. Heldigvis forsatte 
både Jette H og Tove i dette udvalg. 
Foråret var præget af vore FIND VEJ events. Vi var nødt til at gøre et stort stykke PR 
arbejde, da vi gerne ville have flere ungdomsløbere – arbejdet med at lave en 
ungdomstræning er det samme om der er 3 eller 20 ungdomsløbere. 
Vi valgte Christiansdal således at det var midt imellem Vojens og Haderslev, så skulle 
der jo være mulighed for at ”invitere” borgere fra begge byer. Vi valgte også at lave 3 
FIND VEJ events før selve dagen den 28. april. Forbundet hjalp meget med PR-
materialer. Desværre blev vores egen annoncering mest foretaget i Haderslev 
aviserne – hvilket deltagerne også bar præg af. Find Vej events var godt besøgt, 
desværre havde borgmesteren ikke tid til at komme til det første event, men til 
gengæld kom Guri og Maja og lavede en labyrintbane den ene gang, hvilket var rigtigt 
godt. Den gang der var flest, var der 80 deltager, og den gang der var færreste var til 
selve find vej dagen med ”kun” 25 deltagere. Men det gav en del nye medlemmer, så 
vi havde 5 onsdage med ungdomstræning inden sommerferien, og der havde vi rigtigt 
godt gang i alle de nye. – så var det jo sjovt at lave ungdomstræning. Til alle de nye 
ville vi gerne have haft en ”billig” træningsdragt, da børnene hurtigt vokser ud af 
træningsdragten, og som regel er det bukserne der bliver slidt. Ligesom vi syntes at 
det var vigtigt at ungdomsløberne havde noget tøj hvor der stod HTF på, således at de 
kunne gøre ”reklame” over for deres klassekammerater m.m. Det arbejdede vi på og vi 
havde et rigtigt godt tilbud – en hel dragt med tryk til ca. 300 kr. (det samme som 
ungdomsløbere kan købe paradetrøje til og hvor HTF giver et stort tilskud), men 
desværre var der ikke stemning for dette i bestyrelsen. 
I foråret fik de nye kendskab til forskellige signaturer, lærte at retvende kortet, 
stafettræning, specielt fremstillede kort mm 
I foråret havde HTF også Marie H, Nicklas og Martin med til Kredsungsomsmatchen i 
Kompedallejren. (Jens Peder og jeg deltog som ledere fra HTF). 
Da det er et stort stykke arbejde med at lave ungdomstræning, ville vi gerne prøve at 
nyde en form for synergieffekt med det almindelige træningsløb. Dels giver det 
udfordringer med at vi både kan have en ungdomspost og en post fra det almindelige 
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træningsløb samme sted, så vi undgår dobbelt arbejde med postudsætning og 
inddragning. Ungdomstræningen sammen med det almindelige træningens løb har 
også den fordel at man ”ser” hele klubben, men ulemper er også at det ikke giver ro til 
instruktion m.m. Derfor inviterede vi DOFs konsulent på AKT projektet til et møde i 
august. AKT- er aldersrelateret træning, hvilket vi bruger meget i ungdomstræningen. 
Formanden, træningudvalgsformanden og ungdomsudvalget deltog i dette møde. AKT 
konsulenten kom med flere forslag til små ændringer dels ved træningsløbet og 
hvordan vi kunne gøre arbejdet lettere for os selv. Disse ændringer ville vi gerne have 
haft med og klar til vores vintertræning, men desværre ville formanden først tage det 
med til bestyrelsesmødet i november. 
Ungdomsudvalget havde også en stand på Sports- og aktivitetsfestivalen i Vojens i 
august måned, hvor vi indviede Vagn nye kort over Vojens ØST. (borgmesterne og 
ca.90 andre så på Vagns nye kort denne dag) 
Ungdomstræningen efter sommerferien rykkede vi til tirsdage, da det var den dag 
ungdomsudvalget kunne bedst og måske kunne vi så sætte poster ud til 
ungdomstræning om tirsdagen og så kunne posterne stå ude til træningsløbet om 
onsdagen. Desværre viste det sig at værre en dårlig ide – alle de nye faldt desværre 
fra, og en del af de gamle kunne heller ikke om tirsdagen. 
Men som afslutning på sommersæsonen afholdte vi en ungdomstur til Rømø. Vi havde 
allieret os med Daniel H, en tidligere ungdomstræner i HTF, og han ville gerne lave 
baner samt oplæg til de unge. Daniel lavede nogle rigtige gode baner samt oplæg. Vi 
havde en alle tiders tur til Rømø – håber at der også bliver en ungdomstur i 2013. 
Ungdomsudvalget har også deltaget i trænernetværk i Haderslev kommune, hvilket 
har været godt at tale med andre trænere. Selvom det har været forskellige 
idrætsgrene har vi træner ofte de samme problemstiller i det daglige arbejde. 
Igennem hele året har flere at ungdomsløberne deltaget flittigt i kredens 
ungdomskurser, både på U1 og U2. Ligesom der også har været HTF’ere med på 
juniorkurserne. Men kære ungdomsløber - disse kurser er for alle – uanset om man 
har løbet lidt eller meget, så der kunne sagtes være flere HTF’ere med på disse 
kurser. (Kolding OK har de sidste gange været repræsenteret med for 40% af 
deltagerne på U1) Jette H, Jens Peder, Flemning Jessen og jeg selv deltager som 
regel. 
Vi har også fået indført at ungdomsløbere til og med H/D 16 kan få ”byttet” deres HTF 
løbetrøje til en større størrelse når de er vokset ud af den gamle. 
Det er noget af det arbejde der har forgået i ungdomsudvalget frem til november hvor 
jeg trak mig fra alt arbejde i HTF. 
Tilslut vil jeg sige tak til Ungdomsudvalget for det gode samarbejde og jeg vil også 
sige tak til forældre som har hjulpet til med skygning m.m til ungdomstræningen 
ligesom jeg vil sige tak for lån af jeres dejlige børn. 
 
Vibse Møller 

 

  



 

30 
 

Terminslisten 

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

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

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

 

Ons 0602 Tr-Natløb 1830 Tormaj, indkørsel mod stranden, Tormajvej IFS 

 

Lør 0203 Tr 1330 Oleskobbel, skærm på Fynshav-Mommarkvej SOK 

Lør 0203 Tr 1330 Pamhule Skov, indkørsel fra Marstrup HTF 

Ons 0603 Tr-Natløb 1830 Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted IFS 

Lør 0903 Tr 1330 Aab. Nord, skærm ved Egelund  AAIG 

Lør 1603 Tr 1330 Lambjerg Skov, Spejderhytten, Høruphav SOK 

Lør 1603 Tr 1330 Tange Bakker, vest for Ribe  HTF 

Ons 2003 SM-Nat 1830 Jørgensgård Skov, T-1003   AAIG 

Lør 2303 Tr 1330 Lerskov Plantage, P-plads midt i skoven AAIG 

 

Lør 0604 Tr 1330 Rønshoved, P-plads ved Fjordvejen, Sønderhav SOK 

Lør 0604 Tr 1330 Stursbøl Plantage, indkørsel ved Perleholm HTF 

Lør 1304 Tr + Find Vej 1330 Hjelm Skov, P-plads Hjelm Allé  AAIG 

Lør 1304 Tr 1330 Gråsten Skov, Engparken   SOK 

Lør 1304 Tr 1330 Haderslev Vesterskov, P-plads skydebanen HTF 

Ons 1704 Tr + Introløb 1830 Aab. Sønderskov, Farverhus  AAIG 

Ons 1704 Tr 1830 Gråsten Skov, Ringriderpladsen  SOK 

Ons 2404 Tr + Introløb 1830 Hjelm Skov, P-plads Enemarksvej AAIG 

Ons 2404 Tr 1830 Roden Skov, P-plads Bovrupvej  SOK 

Ons 2404 Tr 1830 Revsø Skov, Holbækgård   HTF 

 
Er du i tvivl om startstedet, så kan du gå ind på www.okhtf.dk og se startstederne 
under fanen "Træningsløb, Skove". Her kan du se et kort med de skove i det 
sønderjyske, hvor vi løber, og klikker du på en af “skærmene”, kommer der et 
detaljeret kort, med et eller flere startsteder. På samme måde er der under fanen 
"Træningsløb, Program" i kolonnen "Skov, mødested" link til kort med startstederne for 
både HTF’s og OK SYD’S træningsløb. Du er også velkommen til at kontakte TRU-
formanden Jens Andersen på telefon 74540716 / 23952334 for yderligere oplysning 
eller Jon Mathiesen, OK SYD på telefon 74694576.  
Kortpris: Gratis for HTF’s medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen 10 kr. for alle 
kort.  
Posterne bliver inddraget 2 timer efter første start. 
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Fortjent hæder til HTF medlem  

 

Idrætsprisen for 2012 blev for IFS uddelt den 7. 
december. For 2012 blev den tildelt Flyverspecialist 
Inge-Merete Grarup. 
Hun udmærkede sig ved, at stille op for IFS i blandt 
andet: O-løb, løb, skydning og terrænsport med flotte 
resultater til følge.  
”Inge-Merete er en dygtig idrætsudøver, og IFS er stolt 
over, hun repræsenter IF Skrydstrup.” udtaler IFS’s 
formand I. V. Nielsen. 

Klaus Staugård fik i går aftes "Æresplatten"! 

 

28. januar fik Klaus Sydkredsens 
”Æresplatte”.  Klaus er ganske vist KOK’er, 
men han er også passivt medlem hos os, og 
desuden har han gjort os mange store 
tjenester. Læs mere om dem i de smukke ord 
fra sidste års modtager, Birger Jønsson:  
 
Årets modtager af ”æresplatten” er Klaus 
Staugaard. Klaus løb sit første åbne løb i 
1972. I 1977 var han på 
ungdomslandsholdet, som den første fra sin 
klub. Klaus har to DM guldmedaljer og 7 
gange bronze. 
I 1981 blev han ungdomstræner i klubben og i 1983 overtog han næstformandsposten 
samtidig med han var ungdomstræner. Fra 1984 og frem til 1990 var Klaus formand 
for Kolding Orienteringsklub og i 2002 blev han årets KOK’er. Omstændighederne har 
gjort, at han de senere år har måttet drosle ned med at løbe. 
Klaus har i mange år været et stort aktiv inden for udarbejdelse af orienteringskort, 
han har rekognosceret mere end 50 kort og rentegnet mere end 20, også for 
naboklubberne HTF og SNAB. Har flere gange været brugt som banelægger og 
banekontrol i det sydjyske område. Han har i mange år været et rigtig godt aktiv for 
Kolding Orienteringsklub.  
I forbindelse med sin klubs 40 års jubilæum, har Klaus lavet et kæmpe arbejde, hvor 
han har været manden bag et rigtig flot jubilæumsskrift, som aldrig er set magen til. 
Derudover har han lavet et historisk skrift om Vejen O-Klub.  
Klaus er en yderst behagelig person at omgås og som på trods af sin sygdom altid ser 
positivt på tingenes tilstand. 
Hjertelig tillykke med ”æresplatten”, Klaus, den er vel fortjent. 
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Nyt Condes-kursus 

Mange kan det, mange ville gerne de kunne. Med Condes-programmet er det en ren 
svir at lægge baner til træningsløb og gøre dem klar til trykning. Så hvis der er nogen 
der går rundt og føler at det vist snart er deres tur til også at lave træningsløb, men 
synes at det er for krævende, det med at lave banerne – så får I chancen her til at 
komme i gang. Der er vist også nogen i klubben der nok kunne tænke sig at få 
kundskaberne frisket op, eller bare have en hyggelig aften hvor de støtter de knap så 
erfarne. Da vi sidst lavede kurset for snart to år siden, var vi vist 15 – men der er plads 
til flere! 

Sted: VUC-Haderslev, Christiansfeldvej 31D, 6100 Haderslev (ligger bag 
Katedralskolen) 

Tid: 27. februar kl. 19-21.30 

Instruktører: Jens Peder Jensen og Bendt Bossen 

Tilmelding til Guri Alm senest 25. februar 

 De fandt vej… 


