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Juleløb den 26. december fra Tørning Mølle! 

 
Traditionen tro afholder vi 2. juledagsløb fra Tørning Mølle med 
efterfølgende gløgg og æbleskiver. 
Desuden er der godteposer til børnene. 
Tag gerne familien med til dette motionsløb, som vil gøre godt 
oven på lidt for meget kalkun og andesteg juleaften! 
Bendt Bossen står for udfordringerne til de voksne og Søren 
Bertelsen og Hanne Hyldelund står for børnebanerne. 
 

Starten går kl. 10 – kom i god tid! 
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Redaktion 
Søren Kjær  
Kontakt: soren.kjaer@mail.dk      
 

Næste deadline 
24-01-14 (udkommer ca.01-02-14)  
 
 

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 

2032 7413 gurialm1@gmail.com 
 

Kasserer Inge Grarup, Anemonevej 1, 
Nustrup, 6500 Vojens 

2511 2766  kasserer@okhtf.dk  
 

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

3027 7561 malte107@hotmail.com 
 

UDVALG:  

    
Træningsformand Vagn Hansen 

Nederbyvænget 9E, 6100 Haderslev 

3034 8070 vagn.30348070@gmail.com 

Træner Jens Peder Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup,  
6100 Haderslev 

7457 5094 jenspederjensen@bbsyd.dk 
 

Kommunikation 
 
Ungdom 

Søren Kjær 
Rosenvænget 33, 6100 Haderslev  
Jette Klogborg 
Kornvang 8, 6520 Toftlund 

7453 2749 
 
2320 7147 

soren.kjaer@mail.dk 
 
jetteklogborg@hotmail.com 
 

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  
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Formandsord julen 2013!  

 
Maja Alm har haft et flot efterår: Maja Alm har 

haft et rigtig flot efterår med mange flotte 
resultater. For 3. gang i rap var Maja med til at 
vinde "Smålandskavlen" i Sverige for sin 
internationale klub PAN. Foruden Maja på holdet 
var Signe Klinting, Stine Bagger Hagner og 
Emma Klingenberg. 
Ved Farum-sprinten og Jættemilen blev Maja nr. 
2 begge dage få sekunder efter Emma 
Klingenberg. 
Ved DM i cross løb på langdistancen 8 km løb 
Maja sig til en BRONZE-medalje indviduelt i det 
meget stærke felt og sammen med Senia 
Mogensen og Emma Klingenberg blev de dansk 
mester for hold for deres klub AGF. 
Maja er netop blevet udtaget til "World-cup" i 
Tyrkiet fra den 27 februar til 2. marts. 

Stort TILLYKKE Maja! 
 
Arrangementer 2014: Vi skal jo arrangere "Find vej" i Vesterskoven den 5. april. som 
Jette Klogborg er master for. 
Dagen efter den 6. april arrangerer vi Divisionsmatch for 1. og 3. division, som skal 
foregå i det private skovområde, som hedder Sdr. Farup Bjergplantage ved Hviding. 
Den 4-6 juli skal vi arrangere den traditionelle Vikingedyst, hvor kortdistancen skal gå i 
Varbergparken - kombineret med Spejderskoven og Farvdal-kortet. 
Klassisk skal foregå i Hønning og Lindet med samme stævneplads. 
 
Camilla Bevensee igen udtaget til junioreliten: Camilla blev igen udtaget til 
junioreliten. 
Desuden er vores passive medlem Caroline Finderup også blevet udtaget til 
junioreliten. 
De går begge 2 på Marselisborg Gymnasium´s TEAM Danmark linie.  

TILLYKKE med udtagelsen 
Camilla og Caroline! 
 
Klaus Staugård har lavet et rigtig 

flot kort over Toftlund skov - kan 
ses på hjemmesiden. Kortet 
mangler dog stadig en fin 
rekognoscering. 
TILLYKKE Klaus! 
 

javascript:jfa()
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Dropbox: Flemming har sørget 

for, at alle vores kortfiler nu 
svæver ude i "skype", hvor 
banelæggerne ved vore løb får 
tildelt adgang til løbs filerne. 
Desuden har alle korttegnerne 
adgang til grundkortene, således 
at man i princippet kan være flere 
korttegnere på samme kort fil 
uden at skulle sende denne til 

hinanden pr. mail. Det er vigtigt at understrege, at det er forbudt at videresende 
kortfiler til andre, som ikke er blevet tildelt adgangen til "Dropbox"! 
 
DOF-akademiet lørdag den 25. januar: Jeg vil opfordre 
medlemmerne til at deltage i et af disse kurser, som man 
har interesser for. - der er lidt af hvert at vælge imellem. 
 
Generalforsamling den 22. februar: Vi afholder genf. 
lørdag den 22. februar på Tørning Mølle. Håber at i vil 
møde talrigt op her og drøfte klubbens fremtid.....  
 
 Juleløb: På vanlig vis vil der blive arrangeret juleløb 2. 

juledag fra Tørning Mølle med efterfølgende julehygge 
med gløgg og æbleskiver.  – mød talrigt op til dette 
traditionelle ”julemave-delleløb”, det er Bendt Bossen, 
som står for "løjerne"! 
 
”Den som venter på et tilfælde, spilder tiden”! 
 
I ønskes et rigtig god jul og et lykkebringende nytår! 
 Jønne 

 

Indkaldelse til generalforsamling i OK-HTF 

 

Vi afholder generalforsamling 

lørdag den 22. februar 2014 på Tørning Mølle 

Dagsorden ifølge lovene. 
Så skriv dagen op i kalenderen NU – det bliver mindst lige så hyggeligt som 
det plejer med spisning og fejring af klubbens profiler! 
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HTFs klubblad i fremtiden 

Af Søren Kjær 

 
I over 50 år er klubbladet kommet på papir i skiftende layout. Lidt konservativt i stil, 
men kvaliteten er blevet bedre og bedre. Og de sidste mange år har bladet 
præsenteret sig allerbedst, takket være en kombination af en gavmild sponsor af 
trykning af bladet på papir i sort-hvid, og en pdf-udgave i farver på klubbens 
hjemmeside. 
 
Nu er det gavmilde sponsorat ophørt, og bestyrelsen har besluttet sig for kun at lade 
bladet udkomme på nettet. Hjemmesiden er tilgængelig for alle, og alle læser alligevel 
klubbladet på nettet inden det ankommer i postkassen. Det eneste man ikke kan med 
en elektronisk udgave af bladet er at tage det med i bilen. 
 
Det giver mulighed for at ændre på bladets format. Bladet kan udkomme 5 gange om 
året som hidtil. Men før var det en nødvendighed at det var delt op i sider i et antal 
deleligt med 4 af hensyn til trykning. Nu bliver sidetallet det der passer til indholdet, og 
det gør det lettere at layoute. 
 
Tekstbilledet vil fortsat være en blanding af tekst og billeder. Bladets 8 annoncører ud 
over Frøs, som også sponsorerer klubben på anden måde, vil fortsat få den samme 
eksponering som de fik før. Deres annoncer vil blive set af alle klubbens medlemmer, 
og de får tilsendt en udskrift af siderne så de kan se hvordan deres annoncer 
præsenterer sig – og så i farver! 
 
Vi håber klubbens medlemmer vil tage godt imod det nye format. I kommer formentlig 
til at opleve det som mere levende, men lige så flot. Når vi nu er i gang, kan vi også 
udskrive en lille konkurrence:  
Bladet har aldrig haft et navn (ud over navnet på klubben). Redaktørens eget ikke 
særligt originale forslag er "HTF - Orientering", som både dækker informationerne i 
bladet og sporten den handler om. 
 

  

ANNONCE: REDAKTØR SØGES 

 
Vi søger en ny redaktør til klubbladet. Søren Kjær har det meget svært med at finde 
den nødvendige tid, så han vil gerne give opgaven videre til en eller flere 
interesserede. Redaktørskiftet må gerne ske så snart som muligt.  
Interesserede bedes henvende sig til formanden eller Søren Kjær. 
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Rejseberetning: Ferie i Kroatien 

Af Jette Honoré Jensen 
 
Så blev det endelig sommerferie og uge 30+31. 
Familien Baden Bertelsen og familien Honoré 
Jensen på PS Umleitung ned gennem 
Tyskland. Første stop var Familien Reiters 
Gasthof i Østrig, hvortil vi ankom ved 21-tiden. 
Værelser og reception var fordelt i to forskellige 
bygninger, så vi storkede frem og tilbage på 
hovedgaden i halvmørket en ½ times tid, indtil 
Arnes fremragende tyskkundskaber og Marie 
B. s snuhed hjalp os på vej. Vi fandt dog et 
pizzeria inden lukketid og Ingerlises fødselsdag 
kunne fejres på behørig vis.  
Næste morgen kørte vi froh af sted og lige ind i 
den første af mange andre større eller mindre 
køer. Jeg skal ikke trætte læserne med 
yderligere, blot må kroaterne godt opdage , de 
er blevet medlem af EU per 1.juli 2013 og 
tingene kunne ind imellem klares lidt mere 
Gelinde. De behøver ikke se alle pas ved 
grænsen , eller lukke to betalingsbokse  X X 
,ved motorvejens betalingssystem, hvis der er tryk på indrejse-trafikken .  
Hytten i Brestova Drage var fin med udsigt til dalen og nabobyen Mrko Palje. Ja, man 
vender sig til de manglende konsonanter. Fra terassen kunne der drikkes mangt en 
fadøl, studeres kort og filisoferes over livet i solnedgangen. Desuden lå hytten kun 2 
km fra 2. og 3. etape. 
Første etape var heiss; 34 graders varme , så vi krøb i skyggen under træerne langs 
stævnepladsen. Det var luksus, kun forstyrret af en smule kompressormotor, samt høj 
musik til at varme stemningen op før løbet. ”Det er ungt, det er smart og ja, der skal 
være fest og farver. Godt at se så mange unge mennesker på stævnepladsen”, 
tænkte jeg.  
Så skulle terrænet prøves af og det gik fint for Louis i H12, for første gang uden 
skygge til løb i udlandet ! Louis endte samlet som nr. 11 ud af ca 30 løbere i H12. 
Mutti her var som altid lidt længere om at komme rundt om jordfaldshullerne.  Tiden  
  

Niels Brændekilde ApS  
Jels-Krydset • Haderslevvej 59 • 6630 Rødding 
Tlf. 74 55 21 02 / 74 55 21 58 • Fax 74 55 21 59 
KØB • SALG • UDLEJNING AF AUTOCAMPERE 

Email: mail@nbc-jels.dk 

mailto:mail@nbc-jels.dk
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blev 70 min for 2,1 km. 
Landskabet i Delnice-området i 
det nordvestlige Kroatien er 
præget af kæmpe kegleformede 
kratere, jordfaldshuller 
fremkommet ved vandets 
underminering af limstenen. 
Karst. På den anden side kan 
man orientere efterdem, ligesom 
vi i Danmark bruger søer eller 
moser. Hvis man eller kan holde 
styr på disse ”kojer”, der ofte 
forekommer i serier, som der 
står i turistbrochurerne.  Så er 
det lige hvilken serie, man står 
ved ??? 

Jeg var heller ikke god til at klatre i stenbrud beklædt med løse mosgulvtæpper, men 
så er det rart, at få en frisk norsk jente foran, til at vise, hvordan man forcerer et 
ordentligt stenskred.  
Kroaterne havde meget fint lagt løbene, så vi samtidig blev guidet rundt som turister. 
2.Etape var Sprint i Krk by på øen Krk. Med første start kl 17.00, var der fint tid til at 
lege turister, bade i Kvarnerbugten og besøge en lokal vingård.  
Kroaterne var heller ikke blege for at kaste en stævneplads, incl målopløb ned på et 
fluepapir af en strand tæt inde i Krk by. Så hvis vi mister Rømø, som løbsområde, 
jamen så er det bare at lave start og mål midt i Kløften Festival eller Ribe Tulipanfest. 
 
Fin lille tur rundt i Krk by, næstsidste post på havnefronten blandt promenerende 
turister og snart i mål på stranden, hvor havbad var den oplagte mulighed før 
omklædning til spisning med ”kniv og gaffel”. Snart kom Århus-flokken med bl.a. TUT 
og Emma Klingenberg også til ” Den gyldne terrasse”, der i navnet dog lovede mere, 
end den kunne holde. Tjeneren forsøgte at klovne sig fra flere fejl og mangler; men det 
er ikke let med 2 x 10 sultne o-
løbere. De vil godt have mad 
på bordet. NU! 
Som sagt havde vi ikke langt 
til 2. og 3. etape og nu kendte 
vi jo også området: 3,8 km på 
1t 40min og 4,7 km på 1t 40 
min.  Så der var lige overskud 
til fælles indkøb i KONZUM, ja 
det hedder næsten lige som i 
Sverige og med ” Mamas 
Bedste” og ”Middelhavsmad” 
kogebøger medbragt 
hjemmefra, levede vi som 
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grever og baroner. Der er også masser af hjemmelavet honning, og fine flasker med 
olivenolie til salg på stævnepladsen. Oh, ja og nogle uforglemmelige pandekager med 
bronbærsyltetøj / eller nutella.  Marie B. og Louis lavede dem efter hjemme i hytten og 
det var også et hit.  
Generelt var det nogenlunde billigt at handle ind, men de penge brugte vi så på 
motorvejsafgifter. Hvilket hænger sammen med at vi ville ud og se noget. Som turister 
i ugen efter løbene så vi bl.a. Petrinja/ Sisak området, hvor Jens Peder var FN-soldat i 
1994/95, Zagreb og Naturparkerne Risnjak og Plitviche vandfaldene. Skønne var de 
sidstnævnte med tyrkisblå søer, klart vand, masser af fisk og orange og blå 
sommerfugle. Vi fik da gået 9 km den dag også.  
Det var også billigt med bilreparationer: vi punkterede den første dag ved stranden. 
Kantparkering og små skarpe sten er der nok af, så PFFFFT højre forhjul. Arne var 
galant at hjælpe med montering af reservehjulet i 
34 graders varme; vi andre gjorde alligevel ingen 
nytte, så vi forføjede os til stranden. Til gengæld 
havde vi sørget for at leje strandstole til ”de to 
mekanikere”. Nyt reservedæk var formedelst 79 
kr. , senere på ugen fik Arne efter en mandetur til 
Rijeka skiftet sit pollution-filter for ca. 900 kr. 
Straks bestilte Ingelise en ny bil, når nu det var så 
billigt dernede. De to herre hjembragte også 
diverse lyse og mørke pilsnere; noget skulle tiden 

http://www.froes.dk/
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jo gå med i Rijeka, mens de 
ventede på den flinke 
automekaniker blev færdig 
med bilen. HAK= Hrvatski 
Autoklub, som Arne godt kan 
anbefale.  
Af anden kontakt med 
lokalbefolkningen skal 
nævnes påkørsel af 
løsgående hund, som 
snappede efter vores hjul. 
Straks så jeg 
dyrelægeregninger og 
sagsanlæg foran mig, og 
hvordan klarer man lige det 
på kroatisk? Men to lokale 
damer hjalp med at finde 
ejeren, mens Bjørn 
(svigersøn og Anne B.s 
bedste ven) trøstede 
hunden, der heldigvis/ 
måske kun havde revnet 
poten. Det hele blev klaret 
ved at ejeren kom kørende i 
bil, hunden sprang glad ind 
på bagsædet og vi åndede 
lettet op, da ejeren mest var 
interesseret i om vores bil 
havde taget skade. De 
følgende dage vinkede vi 
overdrevet venligt til ejeren, 
når vi forlod hytten for at 
tage på udflugt.  

Til slut vil jeg nævne, at Emma Klingenberg vandt D21E ved Croatian Open. Der var 
præmieoverrækkelse med lang kedelig tale af borgmesteren, afspilning af ” Der er et 
yndigt land” og masse af konfettikanoner ud over stævnepladsen. Gad vide , hvad 
Skov- og Naturstyrelsen ville have sagt til det herhjemme? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
SKODA HADERSLEV 
Centrum Biler Tlf. 74523323 
VI ER TIL AT HANDLE MED !! 
www.nottelmann.dk 
 

Romantik i 
opløbet 
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DOF-Akademiet satser på de unge 

 
Se s. 3 i forbundsbladet Orientering – der står indbydelsen til årets ”DOF-Akademi”, en 
kursusdag for klubbernes ildsjæle hvor der er tilbud for enhver smag. Især håber man 
at unge mennesker vil deltage. 
Vi havde en bilfuld afsted til samme arrangement sidste år, og det var absolut umagen 
værd. Vi havde en dejlig og givende dag. 
Det foregår 25. 1. på Midtfyns Kursuscenter i Ringe – klubben betaler deltagergebyr. 
Henvendelse til formanden. 

 

Runde fødselsdage 

 
Birgitte Bevensee er fyldt 50 
Carsten Quist Jørgensen fylder 70 
Hans-Jacob Jacobsen fylder 80 
Ina Jessen fylder 60 
Lilian Sørensen fylder 80 
 

Kalender 

 
Der er ikke grund til at trykke kalender i klubbladet længere – den står andetsteds på 
klubbens hjemmeside. 
 
 

Det historiske hjørne… 

Vi lånte et fotoalbum af Per Rasmussen til 50-årsjubilæet. Nu er billederne 
blevet scannet ind, og de ligger i albummet Det Historiske Hjørne. Klik på linket 
og gå selv ind og kig. 
Et antal billeder fra klubbens gæstebog bliver også lagt ind med det første.  
 
 
 

https://picasaweb.google.com/OKHTFs/DetHistoriskeHjRne

