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Formandsord forår 2013!  

 
Hæder: Jeg blev meget overrasket på forbundets 

Repræsentantskabsmøde den 2. marts i 
Idrættens Hus, hvor jeg fik den ære at blive tildelt 
forbundets æres tegn. Vil rette en stor TAK især 
til min familie, som har støttet og tilladt mig alle 
"mine gøremål" igennem årene, men også en 
stor TAK til alle de dejlige mennesker, som jeg 
har samarbejdet i Friluftsrådet - Skovbrugerråd - 
"Grønne råd" - Forbundet - Kredsbestyrelse og 
ikke mindst i OK-HTF! TAK til dem som har 
indstillet mig! 
Det er lidt symbolværdi i tegnet, da det var nr. 62 
der blev tildelt, som er lig med det år HTF blev 
stiftet og iøvrigt også lig med det bryst-nummer 
jeg har på ved billedet af mine formandsord til 
jubi-skriftet, som  er taget ved militær-VM i 
Pingafeld i Østrig 1974!  

 
Natcup:  

Vi afholdt i år nat-cuppen på Starup Hede den 8. marts, hvor vi var begunstiget af et 
usædvanligt stjerneklart aftenhimmel.  
Banelæggeren Ove Brix Therkildsen havde lavet nogle rigtig gode nat-baner. 
Desværre var der ikke så mange - blot 25, hvoraf de 8 var fra HTF, som deltog, da det 
faldt sammen med natløb ved Nordjysk 2-dages - dårligt tilrettelagt terminsliste! 
Men dem som kom, udtrykte stor tilfredshed med baner og kort, samt det fine 
opholdssted i skytternes klubhus. 
Ved de 4 natløb i Sydkredsen, hvor de 3 bedste tæller, blev Lasse Skare Therkildsen 
bedste herre og Jette Klogborg bedste dameløber. 
TAK Ove og til Flemming for support og Peter Berg for beregning. 
 
Generalforsamling:  
Den 23. februar afholdte 
vi Generalforsamling i det 
gode gamle kendte sted 
Tørning Mølle - det 
samme som de sidste par 
år! 
Henry Jacobsen blev 
valgt til dirigent. 
Der var 37 deltagere 
(sidste år 33) i 
Generalforsamlingen, 

javascript:jfa()
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hvilket er rekord (hvis man ser bort fra klubweekend på Degnetoften for nogle år 
siden). Dette er rigtig flot, når man ser, hvor mange andre større O-klubber i Danmark 
kan mønstre til deres Gen. F. 
En særlig TAK vil jeg rette til Ingelise Baden og Jens Andersen for næsten 10 års 
trofast arbejde for HTF, som I begge har gjort meget omhyggeligt og godt, hvor I har 
bidraget til et godt samarbejde i bestyrelsen: HTF kan fortsat glæde sig over, at I  
begge har lovet at hjælpe jeres afløsere godt på vej i deres nye job. 
I øvrigt fortsætter Jens med at være webmasterassistent, hvis I skal have lagt nogle 
generelle informationer på hjemmesiden.  
Guri Alm blev genvalgt til bestyrelsen. 
Vi fik indvalgt 3 nye i bestyrelsen, som er Inge Merete Grarup til ny kasserer - Jette 
Klogborg til ny Ungdomsudvalgsformand, og Vagn Hansen som 
træningsudvalgsformand. - For Inge er det et "come back" i bestyrelsen, hvor Inge 
tilbage i 2005 var klubbens dygtige klubbladsredaktør! 
Jette har stor erfaring fra Ungdomsarbejde i Hillerød og Fredericia! 
Vagn kender vi jo alle som myreflittig materialemand og korttegner! 
VELKOMMEN til jer alle 3, hvor jeg håber, at I må trives med opgaverne. Revisorer 
Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad blev genvalgt, hvor O. K. Frederiksen er 
suppleant! 

Klubmestre 



 

5 
 

  
Hæder: Hans Nielsen og Peter 
Klogborg, som på Gen. F. blev 
hædret for hhv. ”Årets HTFere” og 
”Årets Ungdomsløber”. Stort 
TILLYKKE.  
Motivationen gengivet i dette blad og 
ligger også på hjemmesiden under 
”Hall of fame”! 
TAK til alle der var supporter omkring 
Gen. F. 
Iøvrigt er referat fra Gen. F. gengivet 
i dette klubblad. 
 
Familiekontingent: På generalforsamlingen blev det drøftet, hvor længe et 

familiekontingent rækker for deres børn, uanset om de er hjemmeboende?? 
Dette har hidtil været til og med 23 år, men har ikke rigtig været offentliggjort. 
Vi har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet, at det fremadrettet skal gælde til 25 
år, hvor argumentet har været ligesom i reklamen: "Vi vil så gerne have, at I bliver her 
lidt længere" - også for at have bane 1-løbere nok til divisionsturneringen! 
Dette er også et tiltag i fortsættelse af sidste klubledermøde, hvor forbundet slår alarm 
over, at der bliver mistet for mange unge, når de bliver seniorer! 
Vi har samtidig bebudet, at næste år stiger kontingentet! 
 
Condes-kursus: Den 27. februar gennemførte vi Condes-kursus med 12 deltager på 
Søren Kjærs arbejdspalsds VUC - så nu er der uddannet flere nye til at påtage sig 
banelægger-jobbet ved hjælp af Condes - alle kan få hjælp af de 2 superbrugere Jens 

Peder Jensen og Bendt Bossen, som var 
instruktører denne aften - TAK til Bendt - Jens 
Peder og Søren for arrangementet denne aften.  
 
SM-nat i Jørgensgård-skovene: Onsdag den 20. 
marts var der SM-nat i Jørgensgård-skovene, og 
traditionen tro er det samtidig HTF´s interne 
klubmesterskab, hvor vi fik 3 sønderjyske mestre, 
Jette Klogborg i klassen D-35-44 år Guri Alm i 
klassen D-45-54 og Lasse Skare Therkildsen i 
klassen H-21-34 år. 
Foruden de nævnte blev følgende klubmestre: 
Lars Klogborg i H-35-44 år, Bendt Bossen i H-45-
54 år, Flemming D. Andersen H-55-64 år, Kaj Ove 
Rasmussen i H-65-74 år og Jørgen Thingvad i 
over 75 år. 
 TILLYKKE. Se resultaterne på hjemmesiden. 

Tak til Jens og Ingelise for 
det lange, seje træk i 
bestyrelsen 
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TAK til ÅIG for et godt arrangement! 
 
Påskeløb i det midtjyske: Vi var godt 40 HTF’ere 
til påskeløb i vintervejr i det midtjyske og havde 
nogle dejlige dage til trods for kulden. 
Desværre var det ikke alt arrangøren Horsens OK 
havde styr på, hvilket de beklager på deres 
hjemmeside, og vi føler med dem, for vi har flere 
gange prøvet det på vores egen krop og ved, hvor 
meget "omtanke der skal til" for at stille alle tilfreds 
ved et så stort arrangement. Selv blev jeg ramt 
med ca. 5 min. for sent start i jagtstarten, men jeg 
havde alligevel en fin tur i skoven! 
Fejlfrie arrangementer findes ikke, men 
tankevækkende, hvilke klubber der på "O-
snakken" får på puklen (og hvem der ikke gør) når 
noget går galt!!! 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
Horsens TAK et godt arrangement -  ikke fordi 
pengene fra de udenlandske løbere gik ind på 
vores konto i FRØS - men fordi vi havde nogle gode dage i samvær med andre løbere! 
Der var ca. 350 mindre antal løbere i år end sidste år på Rømø, men Rømøs terræn 
trækker normalt flere løbere, især fra udlandet! Resultater kan ses på hjemmesiden. 
 
Varbergparken: Vi har fået en henv. fra Michael i Haderslev kommune om vi kunne 
tegne et kort over "Varbergparken" og etablere "Find vej poster der"? 
Dette har vi sagt ja til, og vi arbejder på højtryk med at få projektet klargjort til indvielse 
allerede her den 20. april. Flemming har lavet grundkortet, og Vagn tegner på livet løs 

på dette efter sprint-normen. Ove Brix sidder i 
boligforeningens bestyrelse og er også behjælpelig med 
hvor de 15 faste poster skal placeres. 
Vi har lavet grundkortet således, at det forholdsvis let 
kan kobles sammen med det kort vi i forvejen har lavet 
over den nærliggende "Farvdalskolen"! 
 
DM-nat i "Guldborgland den 6. april: Det blev til en 

meget fornem start på DM-sæsonen i nat, hvor HTF fik 
en DM-GULD og 2 DM-SØLV-medaljer. 
Maja Alm vandt GULD, hvor Maja vandt med 2½ min 
foran storfavoritten Ida Bobach i klassen D-21-34 år. 
Camilla Bevensee vandt SØLV i klassen D-17-20 år. 
Lasse Skare Therkildsen vandt ligeledes SØLV i klassen 
H-35-44 år. 
For Lasse var det ekstra glædelig, da det er 16 år siden 

Årets HTF’er i påsken 
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han sidst vandt en medalje ved DM. Sidste år i Sdr. Stenderup-skovene var Lasse tæt 
på med en 4. plads! 
 
TILLYKKE til jer alle tre! 

 
Vikingedysten 2013: Denne 
står snart for døren, hvor vi er 
ved at forberede til den 37. 
vikingedyst i rækken. 
Hovedfunktionerne er ved at 
være på plads, men vi mangler 
en del funktionsledere, så meld 
tilbage til mig snarest om du har 
lyst til at hjælpe din klub HTF 
med dette hyggelige løb, hvor vi 
inviterer til Vikingespil! 
 
450 SFO-børn på O-løb ved 
"Nørskovgård"! 

Den 6. og 13. marts havde vi 
200 SFO-børn den første gang 
og ca. 250 anden gang på et lille 
O-løb ved "Nørskovgård", hvor 

Ove Brix Therkildsen og jeg stod for afviklingen - ved den sidste gang fik vi assistance 
af Per Henriksen. 
Sikke nogle herlige unger, som var meget motiveret for at afprøve vores idræt. 
Vi uddelte samtidig "flyers" for vores kommende "Find vej dag den 13. april"! 
 
Sønderjyske Mesterskaber og Klubmesterskaber: I den kommende tid bliver der 

også inviteret til Grænsedysten Kristi Himmelfartsdag den 9. maj, som i år foregår i 
Tyskland - ved byen Pretz 
lidt syd for Kiel.  
SM-indviduelt er i lørdag 
den 1. juni i Pamhule med 
os som arrangør. 
 Disse 2 løb er også 
traditionen tro vores interne 
klubmesterskaber. 
Det tredje klubmesterskab 
bliver annonceret senere.. 
Mød op til disse 
mesterskaber, som plejer 
at være hyggelige. 
 

Det er Ove Brix inde midt i 

klumpen af SFO-børn 
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Find vej i Danmark-dag 
den 13. april: Vi har sat alle 
sejl til for at introducere nye 
i vores sport denne dag, 
hvor vores 2 stjerneløbere 
Camilla og Maja også vil 
være til stede. 
 
Jysk - Fynsk mesterskab 
den 18. august: Denne dag 
afvikler vi dette mesterskab 

på Rømø Sønderland og de 2 tunge poster er afsat, hvor Hans Nielsen er banelægger 
og Arne Bertelsen er stævneleder - 
så meld jer gerne til ham om hjælp 
til stævnet! 
 
Stafetter: Den  9. juni er der 
Vejlestafet i Højen - lige syd for 
Vejle. 
Den  22. juni er der SM-stafet i 
Rønshoved skov.  
Der hersker en særlig klubånd over 
sådanne stafetter og alle kan være 
med, så tilmeld DIG til Guri, som så 
forsøger at danne hold. 
 
Klub tur til DM-weekend på Møn: 
Vi har besluttet, at tage på klub tur 
i weekenden 14.-15 september, 
hvor det er DM ved Møns Klint. 
Vi har lejet en 58 prs. bus ved 
vores sponsor NBC i Jels og vi har 
bestilt indkvartering på Vordingborg Kaserne. 
Klubturen er for ALLE, hvor arrangørerne tilbyder 8 åbne baner af forskellig 
sværhedsgrader begge dage.  
 
  

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 

  

Overvejer du at investere i 
solcelleanlæg? Kontakt Ove 
for et uforpligtende tilbud. 
Der er penge at spare! 

 

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

mailto:mail@nbc-jels.dk
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Medlemskonkurrence: Forbundet har i år lanceret en ny medlemskonkurrence, hvor 

hver især skal være klubbens (forbundets) ambassadører ved at invitere familie - 
venner og arbejdskammerater med til træningsløb - så jeg vil opfordre jer til at gøre en 
ekstra indsats til, at få nye med i vores dejlige sport, som er oplagt nu her i foråret, 
hvor skoven springer ud til en ny sæson for Friluftslivet i Danmark!  
 
Vores klub er ikke bedre, end det I selv er med til at gøre den til ved fælles 
arbejde og ansvar! 

 
”Man må begynde med at kende tingene for at lære at dømme om dem”! 
 
I ønskes en god forsommer! 
 
Jønne 
 

Referat fra OK HTF’s generalforsamling 23. 2. 2013 

 
Der var mødt 37 medlemmer op – afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Guri Alm og 
Inger Marie Haahr. 
Formanden, Jørn Andersen, bød velkommen og glædede sig over det store 
fremmøde. Inden den formelle dagsorden blev der overrakt præmier til klubmestre, der 
blev uddelt HTF-vin til DM-medaljetagere og som markering af landsholdsudtagelser 
(Maja Alm og Camilla Bevensee). Ungdomspokalen blev i år givet til Peter Klogborg. 
 

1. Valg af dirigent og 
stemmeoptællere 
Til dirigent valgtes Henry 
Jacobsen, mens Birgitte 
Bevensee og Niels Erik Kofoed 
meldte sig som stemmetællere.  
Dirigenten takkede for valget, 
konstaterede at 
generalforsamlingen var indkaldt i 
overensstemmelse med 
vedtægterne og gik så videre til  
 
2. Formandens beretning, 
herunder udvalgsberetninger. 
Formandens beretning står at 
læse i klubblad nr. 1 for 2013, 
men han havde også mundtlige 
kommentarer. Først takkede han 
en række personer som ikke var 
blevet nævnt i den skriftlige 
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beretning. Af godt nyt kunne han 
nævne at vores hovedsponsor FRØS 
er meget tilfredse med den 
eksponering de får, og derfor falder 
der lidt ekstra af i den nye aftale. 
Konceptet for Dammen Rundt bliver 
moderniseret med en kort børnebane 
rundt om Inderdammen og synlig 
skiltning ud til Omkørselsvejen i 
ugerne op til løbet.  
Det ser ud til at vi får adgang til 
Østerskoven inden længe, men ellers 
var formanden bekymret for 
konsekvenserne af Naturstyrelsens 
forslag om ”stillezoner” og andre 
restriktioner der bl.a. vil ramme 
orienteringsløb. 
Formanden udtrykte sin stolthed over 
årets velgennemførte arrangementer: 
Påskeløb, Vikingedyst, Dammen Rundt. Sportsligt var det en sejr i sig selv at vi blev i 
1. division takket være den gode indsats i op-og-ned-matchen i Rønshoved – men 
allerbedste sportslige resultat er naturligvis Maja Alms EM-bronze og VM-sølv. Hun 

vandt forbundets afstemning om at blive Årets 
Orienteringsløber med hele 47% af alle 
stemmer, og det er især hendes fortjeneste at 
Dansk Orienteringsforbund nu har nået øverste 
støttestatus hos Team Danmark: 
Verdensklasse. 
Klubhusudvalgets arbejde er nu måske ved at 
bære frugt: Måske er der vilje i Kommunen til at 
give klubben adgang til egnede lokaler ved 
Haderslev Vesterskov. 
Der var ingen mundtlige tilføjelser til 
beretningerne fra kortudvalg, ungdomsudvalg 
og kommunikationsudvalg. 
Træningsudvalgsformanden, Jens Andersen, 
gjorde opmærksom på et godt tilbud om at 
deltage i Flyvestationens interne cup med 5 
løb. 
Dirigenten satte beretningen til debat. 
Der var mange skuffede kommentarer til 
kommunens indtil nu manglende vilje til at gøre 
noget konkret ved klubhussagen, og der faldt 
også bemærkninger om den lange vej som 

Maja er kåret som årets 
orienteringsløber og fik 
ud over æren dette 
imponerende trofæ. Det 
er parkeret hos mor Guri 
på Hamisgårdvej. Det er 
en vandrepræmie, men 
hvem ved – måske skal 
det blive der næste år 

igen. 



 

11 
 

medlemmer fra klubbens vestlige aktivitetsområde må rejse for at kunne benytte sig af 
aktiviteter med udgangspunkt i et klubhus i Haderslev. Men alle var enige om at et 
skovnært klubhus i et tætbefolket område er at foretrække, og at egnede lokaler ved 
Vesterskoven i Haderslev har mange kvaliteter som kan give klubben et løft. 
Dirigenten konkluderede at bestyrelsen fortsat skal lægge pres på kommunen i 
klubhussagen. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Der var ingen videre debat, men tilfredshed med det gode resultat, og ros til 
kassereren Ingelise Baden fra revisorerne. Hun gav straks rosen videre til 
stævnekasserer Kaj Ove Rasmussen. Regnskabet blev godkendt.  
 
4. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent m.v. 
Kontingentet bliver ikke forhøjet i år, men næste år vil det blive foreslået forhøjet,  
meddelte formanden. Mange gav udtryk for at kontingentet i 
klubben er meget lavt, og Bendt Bossen bemærkede at så skal  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
www.nottelmann.dk 
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folk også være parate til at tage hænderne 
op af lommen og gøre en indsats for 
klubben. 
Jens Peder Jensen syntes reglerne er for 
flydende for hvornår unge mennesker i 
flytte-hjemmefra-alderen kan falde ind under 
familiekontingent, og bestyrelsen lovede at 
se på sagen.  
Budget og kontingentforhold blev godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Vibse Møller havde indsendt tre forslag til 
ændring af foreningens vedtægter: 
1) Bestyrelsesmedlemmer kan ikke sidde 
længere end 6 år (vælges 3 gange i træk) 
2) Der skal nedsættes et feltsportsudvalg, 
eller træningsudvalget skal omdøbes til 
trænings- og feltsportsudvalget. 
3) Det kræver mindst 5 
bestyrelsesmedlemmer før bestyrelsen er 
beslutningsdygtig. Reglen om at 
formandens stemme er afgørende ved 
stemmelighed bortfalder. 
Forslagene blev debatteret enkeltvis. Ingen af dem blev vedtaget.  
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Guri Alm modtog genvalg og blev valgt. 
Jens Andersen modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Vagn Hansen. 
Til den ledige plads efter Vibse Møller valgtes Jette Klogborg. 
Kassereren Ingelise Baden modtog ikke genvalg. Som ny kasserer valgtes Inge 
Grarup. 
 
7. Valg af to revisorer 

Genvalg ti l Henry Jacobsen og Jørgen Thingvad 
 
8. Valg af en revisorsuppleant 

Genvalg til O. K. Frederiksen 
 
9. Eventuelt 
Mange tog ordet: 
Haagen Larsen formanede til at have ordentlig 
standard på kort, også til træningsløb, og Jens 
Peder Jensen opfordrede til at flere kastede sig 
over korttegningen. Søren Bertelsen gik ind for 

Masser af HTF-vin til 
Keld og Camilla for DM-

medaljer 

http://www.froes.dk/
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højere kontingent, og Vibse Møller gjorde opmærksom på det uheldige i at Find Vej-
Dagen i april ligger få dage før det militære mesterskab i terrænsport i samme skov. 
Jørgen Thingvad takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen. 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 
 
Jørn Andersen udløste så spændingen om hvem der blev Årets HTF’er: Det blev Hans 
Nielsen – som anerkendelse for stor indsats i mange år, men da især for mange tunge 
opgaver han har påtaget sig det sidste års tid. Hans Nielsen blev glad og overrasket, 
men resten af forsamlingen blev lige så glade og overraskede over at høre at Hans 
havde giftet sig med sin Inger dagen før! 
De afgående bestyrelsesmedlemmer Ingelise Baden og Jens Andersen fik 
afskedsgave og stor tak for lang og tro tjeneste i bestyrelsen. 
Traditionen tro sluttede formanden af med at udråbe et leve for klubben. 
 
For referatet: 
 
Søren Kjær    Jørn Andersen 
referent     formand 

 

Stort tillykke til Hans og Inger! 
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Årets HTF’er 

 

Det blev Hans Nielsen, der fik årets udgave af ” Pokalen for sportslig, kammeratlig 
og energisk indsats 2012” 
Han blev meget glad, og det blev alle andre også, for det er en meget velfortjent 
hæder. Jønne ledsagede overrækkelsen af vandrepokalen med disse smukke ord: 
 
”I HTF er der utrolig mange der laver en stor indsats uden for bestyrelsen.  
De fortjener en pokal eller en stor hyldest.  
Bestyrelsen har derfor igen i år valgt en fra vores "venteliste"!  
Fordi bestyrelsen har vurderet, at årets modtager for 2012 i længere tid har gjort en 
meget stor og vital indsats for HTF, som er uundværlig, hvis vi fortsat skal være helt 
fremme i skoene med at arrangere de mange løb vi laver i HTF.  
Inden jeg kommer ind på den nærmere begrundelse for tildeling af denne, vil jeg 
afsløre hvem årets modtager bliver:  
Det bliver for år 2012 vort medlem Hans Nielsen !  
Hans - du har levet op til de 3 overskrifter for denne pokal, hvor du igennem det 
seneste mange år har ydet en SPORTSLIG, KAMMERATLIG og ENERGISK 
INDSATS for HTF!  
Du var foregangsmanden, da I fik jeres klub Hviding fusioneret med HTF efter orkanen 
3.dec. 1999, og siden har du sammen med dine klubkammerater været et stort aktiv 
for HTF, hvor du især har været en meget dygtig banelægger ved vore mange 
arrangementer.  
Du har taget del i det mest vitale i HTF for at udøve vores sport - nemlig korttegning, 
hvor du bl.a. har været med til at tegne Tange Bakker, Hønning, Sdr. Farup 
Bjergplantage og Stensbæk Syd, og i 2012 opdaterede du også Stensbæk Nord inden 
du var banelægger af sidste afd. af Vikingedysten i 2012.  
Du hjælper også gerne Vagn Hansen med materiel, som også er en af dine 
"spidskompetencer"!  
Ved vores vellykkede Påskeløb på Rømø sidste forår var du en dygtig banelægger af 
2. etape på Rømø Sønderland, hvilket var medvirkende til, at klubben fik mange 
ROSER ved dette arrangement!  
For nylig deltog du i banelæggerkursus i Odense for dem som lægger baner til A-arr. - 
så selv om du her i år fylder 70 år, er du stadig nysgerrig på, at dygtiggøre dig - TAK 
for dette, Hans!  
Vedr. det sportslige er du også een af dem, som har løbet mange medaljer hjem til 
klubben i de 12 år, som du har været medlem af HTF.  
Du og Inger skal også have en stor TAK for, at du gav "husly og forplejning" til vores 
eksterne korttegner Erik Flarup fra Skive, da han over flere omgange og dage tegnede 
kort for HTF til vores Påskeløb på Rømø - en meget fornem gæstfrihed I der sørgede 
for, var Erik Flarups ord til mig!  
Hans - du er altid een man kan regne med og stole på - altid hjælpsom - ydmyg - 
saglig - seriøs -positiv - og du er meget lun og vellidt, hvilket er godt for det sociale liv i 
klubben!  
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Du er til stor inspiration for kommende pensionister, hvad man kan bruge den øgede 
fritid til i HTF!  
Vi håber, at du må have energi til at hjælpe HTF i mange år endnu!  
Hjertelig TILLYKKE, Hans, med HTF-trofæet for 2012, du har fortjent det! 
 

Årets Ungdomsløber 2012  

 
Det er klubbens ungdomsløbere 
der hvert år finder frem til hvem 
der især har gjort sig fortjent til 
denne pris. Her er deres 
motivation: 
 
”Årets ungdomsløber er ikke den 
store medaljesluger, men en 
knægt, som kun har været 
medlem af HTF i ca. et år og er nu 
sammen med familien een af de 
mest aktive familier i HTF!  
Årets Ungdomsløber er Peter 
Klogborg!  
Peter har siden han startede med 
at løbe O-løb i HTF været utrolig 
ihærdig.  
Peter har deltaget meget flittig i 
ungdomstræning og andre løb i 
HTF sammen med familien.  
Peter er altid i godt humør og altid 
med på lidt sjov..  
Når vi har været på kurser og 
sommerlejr sammen, har han 
deltaget aktivt i det sociale og 
taget udfordringen med det O-tekniske i stiv arm.  
Peter er utrolig hurtig kommet til at løbe svære baner til træning og konkurrence.  
Dette skyldes bl. a. hans store iver og vilje til at lære.  
Peter er en god kammerat.  
Hjertelig TILLYKKE med titlen, som årets ungdomsløber Peter!” 
 

Jønne modtager forbundets ærestegn 

Af Søren Kjær 
 
Sjældent har noget fortjent forbundets fineste udmærkelse mere end Jønne, og det 
var på tide at han fik den, har mange sikkert tænkt da de hørte nyheden. 
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Forbundsformand Helge Søgaard 
holdt en meget personlig og lun 
tale for Jønne – aftrykt herunder – 
og Jønne var stolt, glad og rørt. 
 
Her er formandens tale: 
 
Kære Jønne 
 
Du er simpelthen ”Mr. HTF”, som 
en af dine klubkammerater har 
udtrykt det. Hverken mere eller 
mindre! 

 
Du har været medlem siden engang først i 70’erne, siddet i bestyrelsen siden 1975 og 
været formand de seneste 10 år.  Før dette havde du ansvaret for kortproduktionen, et 
område som altid har stået dit hjerte nært. Da du blev formand, forsøgte gode kræfter 
at få dig til at slippe dette omfangsrige område for at aflaste dig som formand. Men… 
nej, det gik ikke. Du er stadig klubbens kortmand, aktiv korttegner, og ansvarlig for 
ufatteligt mange andre funktioner i klubben, som står dit hjerte så nært. 
 
Og så er du en rigtig god kommunikator. Pressemeddelelser, medlemsbreve og 
masser af anden information om klubben og o-sporten er flydt fra din pen og tastatur i 
en lind strøm. 
 
Jobbet som stævneleder ved små og især store arrangementer er også dig. Senest 
ved et ufatteligt godt Påskeløb på Fanø. Dine venner husker at du tidligere godt kunne 
være lidt som en ”liggesyg høne”, der var her, der og alle vegne, når der skulle laves 
løb. Nu er du efter sigende blevet en anelse bedre til at uddelegere. 
 
Men der skal ikke herske tvivl om at du passer HTF med stor pertentlighed og ildhu. 
 
Det samme gælder dit engagement for skovadgang og dit arbejde i Brugerrådet, som 
har sikret mange skovarealer til brug for orienteringssporten. Jeg ved at din hustru 
prøver at holde dig lidt i stramme tøjler, men det er efter sigende fast arbejde at lykkes 
hermed. 
 
Nu kan det lyde som om alt lykkes for dig. Det gør det heldigvis også – næsten! – for 
der var vist engang noget med noget billigt hundetørfoder, som du mente sagtens 
kunne fyres med i det skinnende og automatiserede fyringsanlæg i Casa Andersen på 
Taagerupvej. Først en fæl duft over hele egnen og efterfølgende tilkoksning af dit 
teknologiske vidunder, men heldigvis bruger vi jo ikke sådanne anlæg i 
beregningsfunktionen… 

Jønne med de andre ærestegnsmodtagere 
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Heldigvis dyrker hele din familie også o-løb – naturligvis, for du er om nogen synonym 
med vores herlige idræt. Det er svært at forestille sig orientering i såvel HTF som i 
Sydkredsen uden dig – så lov mig nu, at du fortsætter dit vidtfavnende arbejde. 
 
Hjertelig tillykke! 
 

Andalusien – o og ¡Olé! 

Af Per F. Henriksen 
 
En del fra rejsemafiaen var af sted i februar 2013, måske i det lønlige håb at få 
mulighed for at slikke lidt sol væk fra det skræmmende danske vintervejr. Nogle tog til 
Portugal, men vi fire – Guri, Inger Marie, Søren Dall og jeg – valgte det lidt sydligere 
Andalusien, nærmere bestemt et område lige syd for Cadiz nær havnebyen Barbate. 
Stedet gav nostalgi-ringning i ørerne på Inger Marie og jeg, idet vi havde besøgt 
Barbate, og herfra havde gode minder, undervejs på vores sejlerlangfart i 2005. 
 
Vi havde booket fra Hamburg til Malaga, så vi kunne være fremme et par dage før. Vi 
blev derfor lidt nervøse, da vi hørte om strejker ved Iberia i Spanien. Ganske rigtigt fik 

Per, Guri, Inger Marie, Søren 
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vi dagen før afgang besked om, at flyet var 
aflyst. Dog ikke på grund af strejker i 
Spanien, men nu strejke blandt security 
personalet i Hamburg. Air France var dog 
meget hjælpsomme, så vi kom af sted med 
kun et døgns forsinkelse, hvilket betød, at vi 
stadig kunne nå første løb fredag 22. 
februar.  
 
Fredag morgen rullede vi i den lejede bil fra 
Malaga til Barbate, hvor vi tjekkede ind på 
det udmærkede hotel ”Adiafa” tæt på 
stranden og med udsigt over havet. Ingen 
på hotellet kunne engelsk, og da vores 
spanske lod noget tilbage at ønske, klarede 
vi os med fagter og tegnsprog. Vi nåede 
lige en gang tapas på en nærliggende bar. 
Og så af sted til første start i en skov tæt 
på, som indledning på fire dages stævnet 
”Andalucia o-meeting 2013”.  
 
Inger Marie skulle starte 15.10, og vi fulgte hende til start, mens vi spændte studerede 
det atypiske terræn. Det så svært ud! Inger Marie skulle løbe 2.5 km, hvilket hun 
gjorde på 24 minutter over 12 poster, så det lignede en sprint.  Området var en del af 
en naturpark bestående af spredt, til tider tæt, bevoksning og indlandsklitter samt 
områder med en del brombær. Vi læste os hurtigt ind på kortet og gennemførte ok alle 
fire. Jeg ved ikke, om det tangerede snyd, men vi havde god nytte af Inger Maries 
erfaringer, som hun delagtiggjorde os andre i før vores start.  Vejret var overskyet og 
med flere voldsomme regnbyger, så vi ind imellem lignede druknede mus. Søren holdt 
lav profil med det faktum, at Guri hentede ham inden post 1 (1 minuts forskel i starttid). 
Bedste resultat fik Guri med en flot 2. plads. Våde og klamme skyndte vi os til hotellet 
til et herligt varmt bad. Fandt om aftenen et 
lille fint sted, hvor vi nød en kæmpe Paella 
skyllet ned med Matheus Rosé. 
 
Lørdag (23. februar) skinnede solen, og det 
gjorde den så resten af perioden. Men kølig 
vind og koldt i skyggen. I dag stod den på 
Long Distance en times kørsel fra Barbate. 
Spændende klippe- og skovfyldt terræn 
med få stier, stejlt kuperet (5 m 
ækvidistance) og tæt på en sydvendt 
Atlanterhavskyst midt mellem Cadiz og 
Gibraltar. Pigerne skulle starte noget før 

Pigerne klarede sig bedst. 
Inger Marie vandt på 
tredjedagen. 

Bliver Søren hentet? 
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Søren og mig, så de søgte straks 
mod start cirka tre kilometer skråt 
op ad bjerget!! Arrangørerne 
udleverede et fint lille o-kort med 
start ved mål og mål ved start, så 
turen op ad bjerget ikke blev alt 
for kedelig, og så man undervejs 
til start kunne øve sig i at læse 
terrænet. En idè vi måske ved 
lejlighed kunne genbruge i HTF. 
Søren og jeg nød folkelivet over 
en kop tjære serveret af den mest 
kulsorte grill-master, vi endnu 
havde set. Tror nok, at han 
engang har været en hvid 
spanier. Min tur op til start tog 45 
minutter og gav varmen, men i 
smukt terræn og med fantastisk 

udsigt ud over havet. Fra starten 
var der snitzlet – i hvert fald delvist 

- til starttrekanten langt inde i kratluskeriet. Hvor om alting er, så for jeg vild undervejs, 
idet jeg blot bevidstløs fulgte efter nogle andre.  Det lykkedes at finde mig selv på 
kortet, men det tog 15 minutter, før jeg faldt over den forbandede trekant. Resten af 
løbet gik rigtig godt, selvom opløbet langs stranden og de store atlanterhavsbølger, 
var noget hårdt. Guri sprang over post 5 og blev disket. Gad vide, hvad der er foregået 
inde i det kønne hoved. Inger 
Marie bommede post 6 med 17 
minutter, men blev alligevel 
nummer to. Søren var heldig at 
møde mig midt i pluttet, så han 
fandt ud af, hvor han var.  
Vi sendte alle en tanke hjem til 
Tørning Mølle, hvor htf’ere 
samledes til 
Generalforsamlingen. Synd for 
Jønne, at han skulle undvære 
både sin næstformand og sin 
sekretær. 
På vej tilbage nød vi en lækker 
frokost i den lille hvide og 
smukke by, Zahara. 

 

                       Nørskovgaard: SFO-børn i fuld firspring 
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Søndag morgen var vi i 
gang med at pakke bilen, 
men fandt så ud af, at 
målområdet faktisk var 
stranden lige neden for 
hotellet, så vores 
hotelværelser, med 
terrasseudsigt over 
målgangen, blev en del af 
stævnepladsen. Til start var 
der en god kilometer at gå. 
Fint o-løb i en bynær, åben 
skov, let kuperet og med 
mange stier. Løbet var døbt 
mellemdistance, men 
havde sprintkarakter. Her 
scorede Inger Marie en flot 

guldmedalje, der senere blev overrakt af en official, da vi på grund af tapas ved 
stranden kom for sent til den officielle præmieoverrækkelse. Og så tikkede den gode 
nyhed ind: Hans Nielsen havde scoret sin Inger, og de var blevet gift dagen før. Et 
hjerteligt tillykke og olé til de to sympatiske vestjyder. 
 
Inger Marie og jeg gik en solskinstur ud til Marinaen og sendte nostalgiske tanker til de 
herlige dage, hvor vi lå her med ”Malte II” i 2005. 
En del af dagen gik med at lede efter Sørens 
GPS, som jeg skulle passe på. Endelig fandt 
Inger Marie den i en pose med regntøj. 
Lettelsen over fundet udløste en række G&T 
efterfulgt af vin mm. på Guris og Sørens 
værelse, resulterende i, at jeg havde det mere 
end almindeligt dårligt om: 
Mandagen. 

Vi indledte sidste dagen med en flot 
solskinstur ud til Capo Trafalgar. Som man vil 
huske fra historietimerne, var det jo ud for 
Cabo Trafalgar, at admiral Nelson vandt sin 
berømte sejr over den spanske flåde. Gad 
vide, hvordan de klarede sig uden 
GPS? Historien beretter, at Lord Nelson sidst 
i kampen blev dræbt af et enkelt fjendtligt 
geværskud. Man fortæller, at Nelson nåede at 
få en melding om, at slaget var vundet, før 
han slap håndtaget. Hans afsjælede legeme 
blev puttet ned i en tønde fuld af brandy og 

Nørskovgaard: 
Alle SFO-børn fik en 
indbydelse med hjem til 

Find vej i Danmark-dagen 

Glade og tilfredse 

børn! 



 

21 
 

herefter sejlet ind til Gibraltar og senere tilbage til London. Vi ved ikke, om nogen 
bagefter drak af sprutten. 

På vej tilbage mod Barbate fandt vi den smukke åbne stævneplads midt i en stor skov. 
Og nu skulle vi løbe énmands stafet. Det indebar massestart og vild kamp for at 
komme først til de første poster, der med gaflinger og diamanter var differentierede. 
Min bane var på første runde 2,8 kilometer med 12 poster i en skov, der mindede 
meget om gårsdagens. Ved målgang efter første runde vendte man plastikomslaget til 
det andet kort på bagsiden, og så af sted på anden runde, ligeledes 2,8 kilometer, dog 
nu med 11 poster, hvoraf enkelte var de samme som første runde, men med forskelligt 
indløb. En sjov og publikumsvenlig anderledes måde, men også hårdt i varmen og det 
noget sandede, kuperede terræn. Jeg nød det ikke så meget, idet gårsdagens 
udskejelser – Sørens skyld – gav sig udslag i middelsvære tømmermænd og behov for 
at råbe Ulrik et par gange undervejs. Det var selvfølgelig ikke særligt sportsligt, så jeg 
håber ikke at formand Jønne læser disse linjer. Inger Marie og Søren klippede forkerte 
poster undervejs i ræset, og jeg blev således den eneste, der gennemførte alle fire 
løb. Yes!! 

Resten af dagen gjorde vi en fin tur til Gibraltar, hvor Guri aldrig havde været. 

Tirsdag (26. februar) begyndte vi hjemturen med en smuk solskinstur til Ronda, byen 
der ligger på toppen af en 100 meter høj klippetop. Her besøgte vi det spændende 
tyrefægter museum, der er indrettet i tilslutning til Spaniens ældste tyrefægterarena. 
Kan anbefales.  

Tre af de fire 
rejsemafiosi 
– den fjerde 

betjener 
kameraet 
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Næste dag en problemfri tur hjem til 
Danmark. Slut på endnu en herlig o-løbstur i 
det fremmede med et veltilrettelagt stævne, 
spændende terræner og rigtig gode kort. Tak 
til mine medrejsende for godt selskab og 
mange gode grin.   

Påskeløb 2013 – snevejr 

og champagne 

Af Søren Kjær 
 
Sidste år var det os selv der arrangerede, og 
det var en kraftanstrengelse, men heldigvis 
klarede vi ærterne til stort set alles 
tilfredshed. I år var det så Horsens der stod 
for årets største orienteringsstævne, og det 
gik løs i fine midtjyske terræner nord for 
Nørre Snede. De tre etaper hed Velling 
Snabegaard, Gludsted-Børgelund og St. 
Hjøllund, og især første etape var spændende og fysisk krævende – storkuperet så 
det gjorde noget. De to andre etaper var mere ”almindelige” – flad plantage, lidt mose, 
lidt hede, et par bakker hist og pist. Det var nok den koldeste påske, måske ikke i 
mands minde, men så i hvert fald i meget lang tid. Snestorm blev det ikke til, men 
snefnuggene dansede næsten konstant i luften, og jorden var frossen og godt knoldet. 
Det kunne være værre, mindede vi hinanden om: en halv pelikan og regn og slud i 

mængde. Nej, der var ikke noget at klage over, og 
arrangementet havde i det hele taget den standard 
man forventer af et påskeløb. At der var teknisk knas 
med jagtstarten på sidstedagen, mærkede de fleste 
ikke noget til, og når man først var kommet i skoven, 
var det hele i orden med gode kort og gode baner. 
Grillpølserne og den varme kakao i madteltet gjorde 
godt bagefter. 
 
Gode resultater til de unge  
Især de unge HTF’ere fik gode placeringer. HTF fik 
en enkelt samlet vinder ved Signe F. Pedersen i 20-
C. Der var sammenlagte 3.pladser til brødrene Mads 
og Jakob Ellegård Juhl i hhv. H-16-B og 20-B. Der 
var ligeledes en fornem 3.plads til klubbens 
næstformand Guri Alm i klassen D-50-54-A, samt en 
3. plads til Solveig B. Nielsen i D-21-C. Der var 
4.pladser til Johanne F. Pedersen i D-14-B, Jakob F. 

Man frøs med anstand… 

Altid 
seje 

Betty 
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Pedersen i H-10-B og deres mormor Betty Hansen i D-70-74-A, 
samt Peter Klogborg i H-16-AK. 
Også værd at nævne er Inger Marie Haahrs sjetteplads i klassen 
D-60-64-A og Lasse Klogborgs 7.plads i H-10-B. 
Mest stabile løber fra HTF af de godt 40 løbere HTF havde med 
ved påskeløbene var Jens Peder Jensen i klassen H-55-59-A, 
hvor Jens Peder fik 3 12. pladser og samlet blev nr. 11! 
 
Champagneparty på Jørgensens Hotel 
Der var ikke mange af de lidt mere modne voksne der havde 
noget særligt at prale af resultatmæssigt med løb der helst bliver 
skrevet op i glemmebogen. Men så var der andre ting der nok 
bliver siddende i hukommelsen. 
 
Egentlig skulle påskeløbet ikke arrangeres som klubtur. Der var 
enighed om at Nørre Snede var inden for overkommelig 
køreafstand til en frem-og-tilbage-tur hver dag, men så meldte 
den altid velorienterede Guri Alm at man kunne købe et meget 
fordelagtigt ophold på Jørgensen Hotel i Horsens Centrum fredag 
til lørdag med gourmetmiddag og champagne på køl på værelset 
ved ankomsten. Før i tiden har klubbens medlemmer altid svoret 
til spartansk indkvartering, måske på kaserne eller vandrehjem, 
og allerhelst på det hårde gulv i sovepose på medbragt 
luftmadras eller tyndt liggeunderlag. Men nu er der andre skikke. 
Det er sikkert den stadig mere udbredte flakken Europa rundt på 
jagt efter fornøjelser med et par o-løb klemt ind i programmet 
som dårlig undskyldning der har ledt mange HTF’ere i fordærv og gjort dem blødsødne 
og forkælede. Så det kan ikke undre at hele 15 HTF’ere valgte den dekadente 
hotelløsning og lod sig opvarte som grever og baroner. 
 
Det var bare dejligt! Løjerne startede straks efter ankomst, indkvartering og hurtigt bad 
der kunne give varme i frosne tæer og andre legemsdele. Sådan en flaske 
champagne lagt på is tigger om at blive lukket op – og det blev til spontan fest med det 
samme. Når man har været skoven rundt, udvikler man en naturlig tørst, og virkningen 
udeblev ikke. Der blev en meget fjantet stemning, som også holdt sig da tiden var 
kommet til aftensmaden. Den gode mad fik humøret til at stige endnu et par grader, og 
det var klogt tænkt af hotellet at dække op til os ved et fællesbord i et lokale for os 
selv. Den dygtige og sympatiske tjener fik også lokket lidt ekstra indenbords ud over 
den udsøgte menu. 
 
Så sjovt havde vi det at der ikke var nogen der fortrød aftenens gerninger dagen efter, 
selv om hovedet måske nok var lidt tungt og langsomt til pålidelig orientering. Men for 
de fleste af os var det jo også lige meget. 
 

Lasse Klogborg 
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Et væddemål 

Der skal være mere glæde i himmelen over en synder 
der omvender sig end over 99 retfærdige. Så der må 
være god grund til at glæde sig over at to HTF’ere som 
var blandt dem der gjorde det værst på Jørgensens 
Hotel aftenen før, Sørenerne Kjær og Dall, alligevel 
ærgrede sig så meget over deres manglende succes i 
løbene at de indgik et væddemål med hinanden om 
hvem der kan tabe sig mest på to måneder. I øjeblikket 
er begge i gang med intense slankekure, sekunderet af deres noget yngre hustruer 
der ser frem til at få deres mænd bragt tilbage til om så bare en afglans af fordums 
form og statur. Væddemålet afgøres 1. juni med kontrolvejning, og præmien er en 
luksusmiddag for alle fire i det sydlige udland, betalt af taberen.  
 
Vi vender – måske – tilbage til udfaldet af konkurrencen i næste nummer af bladet. 
 

Sidste nyt: Jumboplads til HTF i årets første 

divisionsmatch 

Af Søren Kjær 

 
Årets divisionsmatcher startede 14. april i Svanninge Bakker lige uden for Faaborg. 
Vejret var pragtfuldt, terrænet utrolig flot og kuperet. Men det kunne være gået bedre: 
HTF tabte de indbyrdes matcher til såvel Kolding, Gorm og Snab, så hvis det ikke går 
væsentligt bedre næste gang, når det går løs 1. september, må HTF igen den tunge 
gang i op-og-ned-match. De ærter har vi ganske vist klaret før, men der er ingen grund 
til at klubben igen skal stå i fare for at ryge ud af den fineste række, så det er bare 
med at sætte turbo på træningen hen over sommeren og stille med alt hvad der kan 
krybe og gå. Husk at gennemførte løberes point på begynder- og børnebaner tæller 
lige så meget som de hårdt tilkæmpede point på seniorernes baner. 
 
Ikke alt var begrædelighed: Maja Alm stillede igen op på bane 1 sammen med de 
skrappe herrer, og ganske vist havde hun dagen inden klaget over ømme og tunge 
ben efter hård styrketræning, men det var ikke at mærke nu. Endnu gang satte hun sig 
suverænt på førstepladsen, hvilket gav 8 sikre point i alle matcher. Respekt! Takket 
være brav indsats fra vore andre 5 løbere på banen gik det langt bedre end det plejer: 
Vi slog såvel Kolding som Snab på bane 1, men blev dog besejret af Gorm. 
 
På bane 2 var der ud over Camilla Bevensees tredjeplads i D-20 ikke meget at skrive 
hjem om. Det var der heller ikke på de andre baner ud over enkelte lyspunkter: 
Flemming D. Andersens tredjeplads på bane 4, Erland Skøts og Kaj Ove Rasmussens 
3. og 4.pladser i H70, Inger Marie Haahrs 2.plads i D60, Solveig B. Nielsens 
tredjeplads på bane 7 – og Betty Hansens førsteplads på bane 8! 
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Formandens forhåbninger til dagen blev noget skuffede. Han mente at vide at Gorm 
ville være så handicappet af dagens konfirmationer at de bestemt ville være til at have 
med at gøre, og KOK ville nok heller ikke volde meget besvær. Han tog fejl, men det 
havde han ikke gjort hvis alt havde flasket sig – så det er bestemt ikke umuligt at 
drømmene kan blive til virkelighed til næste divisionsmatch 1. september. 

 

Find vej i Danmark-dagen 13. april 

Af Søren Kjær 
 
Over hele landet gentog orienteringsklubber den store PR-satsning 
fra sidste år: Find vej i Danmark-dagen. Vi var også med i HTF, og 

det gik over forventning. Vi havde sørget for lidt foromtale og stillede os ellers på 
parkeringspladsen i Vesterskoven syd for Skydebanen. Der kom 65, mest familier med 
mindre børn, og de fik lov at prøve kræfter med det at finde vej i en skov ved hjælp af 
kort og kompas for første gang. Tak til alle der stillede op som hjælpere! Guri Alm og 
Jette Klogborg var tovholdere for arrangementet,  
 
Der blev udleveret kort med henholdsvis en lang og en kort begynderbane, men ud 
over saft og frugt til deltagerne og det nødvendige papirarbejde var det ikke et 
arrangement der krævede de store forberedelser, for deltagerne skulle finde de faste 
poster. Der var rigtig mange HTF’ere der hjalp og bar. Efter først selv at have løbet en 
tur stillede de sig strategisk op i skoven så vi kunne være sikre på at alle kunne få 
hjælp til at finde rundt og finde hjem. 
 
En særlig tak til Camilla og Maja for at stille op som kransekagefigurer ved 
arrangementet. Der var mange der fik sig en snak med dem om hvordan man bliver så 
god til orienteringsløb som dem. 
 
Det var rigtig glade mennesker der kom tilbage til start efter deres tur i skoven. 
Fornøjelsen blev så ikke mindre af at der var frugt og saft, og Guri havde også sørget 
for lodtrækningspræmier til de små. 
Af de 65 der kom, lykkedes det at få hele 14 til at melde sig som nye medlemmer. 
Foreløbig er de stillet 3 måneders gratis medlemskab i udsigt. Vi har papir på dem alle 
sammen, så det bliver nemt at følge op og minde dem om hvor sjovt de kan få det 
sammen med os ude i skoven. 
 
Forbundet havde slået Find vej i Danmark-dagen sammen med skolemesterskab, en 
fremragende ide. Men på grund af lockouten mod lærerne kom der desværre ikke 
nogen børn til det. Det var et lille minus ved et godt arrangement, som klubben 
forhåbentlig også høster lidt fremgang af i fremtiden. Det ligger i vore egne hænder 
hvor gode vi vil være til at holde fast på de nye medlemmer… 
 
Se de rigtig gode billeder på hjemmesiden! 
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Sommerens ungdomstræning 

Af Jette Klogborg 
 
Vi starter op med ungdomstræning følgende onsdage.  
Jeg har valgt at lægge det samtidig med de eksisterende træningsløb, for så kan forældre 
også komme en tur i skoven. 
 
Vi mødes kl. 18 og starter med at snakke om dagens øvelse. Herefter fælles opvarmning og 
så er det ellers en tur i skoven. Mødested: se kalenderen for træningsløb. 
 
1) Ons 24/04-2013 18:00 Revsø, Indkørsel ved Holbækgård 
2) Ons 01/05-2013 18:00 Nørbæk-Varming, Skærm på Gram-Ribevej 
3) Ons 22/05-2013 18:00 Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted 
4) Ons 05/06-2013 18:00 Hønning, Stævnepladsen 
5) Ons 12/06-2013 18:00 Starup Hede, Starup Kirke 
6) Ons 19/06-2013 18:00 Stursbøl, Troldeskoven, Afmærkning på Klovtoftvej 
7) Ons 17/07-2013 18:00 Lindet Skov, Skærm på Arnum-Arrildvejen 
8) Ons 24/07-2013 18:00 Vojens Fritidscenter,  
9) Ons 31/07-2013 18:00 Tormaj, Ved stranden Husk badetøj! 
 
Jeg har ikke fastsat hvilke øvelser vi tager hvornår da det afhænger af hvilke poster 
banelæggeren har i skoven men glæd dig til f.eks. bomteknik, postudsætningsstafet, omvendt 
følg John og slingerbulten. 
 
Vi ses til ungdomstræning! 
 

Terminslisten 

 

Ons 1704 Tr 1830 Aab. Sønderskov, Farverhus  AAIG 

Ons 1704 Tr 1830 Gråsten Skov, Ringriderpladsen  SOK 

Ons 1704 Tr 1830 Haderslev Vesterskov, P-plads skydebanen HTF 

Lør 2004 DM-Sprint på Fanø 

Søn  2104 DM-Ultralang på Fanø 

Ons 2404 Tr 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 

Fre 2604 NJM-Lang i Rebild Bakker 

Søn 2804 B-løb i Langesø 

 

Ons 0105 Tr 1830 Nørbæk-Varming, Skærm på Gram-Ribe vejen HTF 

Ons 0105 Tr + Introløb 1830 Aab. Nord, P-plads Ravnholt  AAIG 

Ons 0105 Tr 1830 Gråsten – Roden, P-plads Ravnsbjerg SOK 

Tor 0905 C-Grænsedyst i skov øst for Neumünster, Tyskland  Preetz 

Søn 1205 Gudenådyst i Silkeborg Nordskov 

Ons 1505 Tr 1830 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant AAIG 

Ons 2205 Tr 1830 Als Nørreskov, Taksensand Fyr  SOK 

Ons 2205 Tr 1830 Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted HTF 
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Fre 2405 Fynsk sprintcup i Bogense 

Lør 2505 Fynsk sprintcup i Ringe 

Søn  2605 Fynsk sprintcup i Middelfart 

Ons 2905 Tr 1830 Aab. Nørreskov, P-plads Høje Kolstrup Skole AAIG 

 

Lør 0106 SM-Lang 1330 Pamhule Skov, T-   HTF 

Ons 0506 Tr 1830 Als Nørreskov, Fladbæk Strand  SOK 

Ons 0506 Tr 1830 Hønning Plantage, skærm på Toftlund-Rømøvej HTF 

Søn 0906 Vejlestafet i Højen 

Ons 1206 Tr 1830 Bommerlund Plantage, P-plads Vejbækvej AAIG 

Ons 1206 Tr 1830 Starup Hede, P-plads ved kirken  HTF 

Fre 1406 JFM-sprint i Jelling By 

Søn 1606 WildWest i Vester Thorup 

Ons 1906 Tr 1830 Kelstrup Plantage, P-plads ved vej nr. 170 SOK 

Ons 1906 Tr 1830 Stursbøl Plantage, P-plads Troldeskoven HTF 

Lør 2206 SM-Stafet 1330 Rønshoved, P-plads midt i skoven SOK 

Søn 2306 B-løb i Bøgsted Rende 

Ons 2606 Tr 1830 Årup Skov, P-plads Årup Skovvej AAIG 

Lør 2906 Vestjysk 2-dages i Stråsø 

Søn 3006 Vestjysk 2-dages i Stråsø 

 

Ons 0307 Tr 1830 Kathrinelund, P-plads midt i skoven SOK 

Fre 0507 Vikingedyst, sprint på Flyvestationen 

Lør 0606 Vikingedyst i Stensbæk 

Søn 0707 Vikingedyst i Stensbæk 

Ons 1007 Tr 1830 Søgård Skov, P-plads Mødestedbro AAIG 

Ons 1707 Tr 1830 Lambjerg Skov, P-plads Sdr. Landevej SOK 

Ons 1707 Tr 1830 Lindet Skov, P-plads ved Arrild-Arnumvej HTF 

Fre 1907 Skaw-dysten, sprint i Byfogedskoven 

Lør 2007 Skaw-dysten i Bunken 

Søn 2107 Skaw-dysten i Bunken 

Ons 2407 Tr 1830 Aab. Sønderskov, P-plads Sønder Hesselvej AAIG 

Ons 2407 Tr 1830 Vojens Fritidscenter, skærm på Billundvej HTF 

Ons 3107 Tr 1830 Rønshoved, skærm på Flensborgvej SOK 

Ons 3107 Tr 1830 Tormaj Ved stranden   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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At formanden skulle på forsiden af dette nummer, forstår alle nok godt. Men det er 
heller ikke at kimse ad når medlemmer af klubben vinder tre medaljer ved et DM. 
 

Maja vandt GULD og Camilla og Lasse vandt 

SØLV ved DM-nat! 

Af Jørn Andersen 
 

6. april blev der løbet om DM-medaljer i "Guldborgland" syd 
for Viborg og Maja Alm løb en fornem GULD-medalje hjem til 
HTF`i klassen D-21-34 år, hvor Maja var 2.21 foran favoritten 
Ida Bobach. 
Det blev også til 2 fornemme SØLV medaljer til HTF, hvor 
Camilla Bevensee fik SØLV-medalje i klassen D-17-20 år og Lasse Skare Therkildsen 
vandt en SØLV-medalje i klassen H-35-44 år. For Lasse var det ekstra glædeligt, da 
det er 16 år siden Lasse sidst fik en medalje ved DM! 
HTF havde blot 3 løbere mere med, som var Flemming D. Andersen, Kaj Ove 
Rasmussen og formanden, som havnede noget længere fra medaljepladserne i deres 
respektive klasser! 
Stort TILLYKKE til Maja - Camilla og Lasse! 

Runde dage: 
 
Eva Christensen er fyldt 60 
Gretha Villadsen er fyldt 70 
Harald Schultz fylder 60 
Helga Skøt fylder 40 
Jeppe Andersen fylder 20 
Rie Andersen fylder 60 
Tina Gregersen er fyldt 30 
 
Tillykke! 
 


