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

3027 7561 malte107@hotmail.com 
 

UDVALG:  
    
Træningsformand Vagn Hansen 
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3034 8070 vagn.30348070@gmail.com 

Træner Jens Peder Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup,  
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7457 5094 jenspederjensen@bbsyd.dk 
 

Kommunikation 
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Søren Kjær 
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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  
 

 

Forsiden: Far og datter, Kristian og Mette Riis Jensen, løber det nye år ind til Guris og 
Sørens  nytårsløb med start og mål i deres carport I Hammelev. 
Vi håber at HTF bliver lige så flyvende som dem i det nye år. 
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Formandsord vinteren 
2014!  
 
2. Juledags løb ved Tørning Mølle med 
rekorddeltagelse: Det var rekorddeltagelse ved 
vores jule løb 2013 med godt 60 deltagere incl. 
børnebanen. 
 
Men det var næsten også 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. 
Bendt Bossen havde lavet et fint jule løb, hvor 
der var lidt "tankefreak" undervejs i løbet - 
ligeledes havde Hanne Hyldelund og Søren 
Bertelsen også lavet en god børnebane. 
Vinderne blev Caroline Finderup og Nicklas 
Finderup (fætter og kusine). 

Nr. 2 blev Diana Finderup Jessen, sammen med sønneke Mathias Finderup. 
TILLYKKE til vinderne, som kan ses på vores hjemmeside sammen med billederne fra 
dagen: www.okhtf.dk 
TAK til arrangørerne – Bendt - Hanne - Søren B. - Søren Kjær - Charlotte -  Anni, samt 
Eva og Michael. 
 
Nytårsløb den 31. januar: Guri og Søren indbød til Nytårsløb den 31 om formiddagen 
og godt 30 mødte op ved privaten på Hamisgårdvej og vi løb på de faste poster i 
Pamhule og Tørning Mølle. 
Bagefter blev der udloddet 3 flotte gaver: De heldige var Mette Riis Jensen, Kirsten 
Quist Jørgensen og Søren Kjær. Efter løbet blev der ønsket godt nytår i champagne! 
TAK til Guri og Søren for dette tiltag - måske kunne det blive en tradition?? 
 
Mange til træningsløb: Vore medlemmer har her i 2014 lagt hårdt ud med deltagelse 

i tr-løb, hvor der i Revsø den 
11. januar var 46 løbere til 
start og det var øsende 
regnvejr - sejt med så mange i 
dette vejr - ved løbet i Lerskov 
ugen forinden var der også 
rigtig mange HTF’ere! 
 
Maja Alm vinder dobbelt DM 
GULD i Cross-løb på den 
korte distance! 
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Maja Alm vandt i går DM-GULD på den 
korte distance på den korte distance i 
Cross-løb ved Odense. Desuden vandt 
Maja GULD i holdkonkurrencen sammen 
med 2 andre orienteringsløbere Signe 
Søes og Zenia Mogensen for deres klub 
AGF-atletik! 
Denne her kom på min FB-profil fra 
Thomas Uhlemann, (dygtig speaker):  
”Superflot af Maja. Samme dag kørte hun 
til Silkeborg og lavede sprint o-løb for 
børnene på U2 kursus. Det er sgu en 
stjerne med format og benene på jorden. 
Tak for det, Maja!” 
Helt enig med Thomas og vi må 
konstatere, at Maja viser storform for 
tiden! 
 
Stort TILLYKKE til jer alle tre! 
 
Generalforsamling: Den 22. 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 
2013 med beretninger - både skriftlig og mundtlig. Vi mødes kl. 1200 til lidt mad og kl. 
1300 starter generalforsamling. Mød op og deltag i debatten om vores fælles fremtid! 
 
SM-nat i Stensbæk Syd: Onsdag den 12. marts er der SM-nat i Stensbæk Syd og 
traditionen tro er det samtidig HTF´s interne klubmesterskab. Mødestedet er i Lejren, 
således vi kan komme indenfor i tilfælde af dårligt vejr! 
 
Nat -Cup den 19. marts i Revsø: Denne aften afvikler vi den traditionelle natcup i 

Revsø. som er et samarbejde 
imellem GORM - Kolding og 
HTF: De 2 andre afdelinger 
er i på Randbøl Hede den 7. 
marts og Drenderup ved Ødis 
den 26. marts. 
 
Divisionsløb den 10. marts 
i Grimstrup: Denne dag har 
vi debut i 2. division, som 
foregår i Grimstrup øst for 

Starten 
går til 
juleløbet 
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Svenske landsholdspiger ved det internationale duathlon-stævne  
 
Esbjerg - støt op disse matcher og være med til at vise, at vi er gode nok til 1. division 
- meld jer til på "O-service" eller Guri på 20327413. 
 
Find vej i Vesterskoven den 5. april: Lige som sidste år er vi også i år med til denne 
dag, hvor løjerne er henlagt til Vesterskoven - mødt op denne dag, hvor det er træning 
forud for eventen og hjælp derefter jette Klogborg med at skygge og give instruktion til 
de forhåbentlig mange nye vi ser denne dag. 
 
Divisionsløb den 6. april i Sdr. Farup Bjergplantage: Dagen efter "find vej i 
Vesterskoven" afvikler vi både 1. divisionsløb og 3. divisionsløb og B-løb i Sdr. Farup 
Bjergplantage ved Hviding. 
Arne Bertelsen er stævneleder og Hans Nielsen er banelægger med Birte Kjems som 
banekontrol - meld jer til Arne, hvis du har lyst til at hjælpe med dette arrangement. 
 
Påskeløbene 2014: Disse ligger i år på sydfyn og vi har derfor ikke fælles 
indkvartering - dog er der nogle HTF-er som overnatter dernede - spørg Guri?? 
 
”Alle vil herre være, ingen vil sækken bære”! 
 
I ønskes en god start på sæson 2014! 
 Jønne 
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Generalforsamlingen bliver på Tørning Mølle 22. 2. 

kl. 12. 
 
Som varslet i sidste nummer af klubbladet afholdes den ordinære generalforsamiling 
22. 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. 
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. 
 
OBS: Læs beretningerne hjemmefra! Der bliver ikke papirkopier til mødet. 
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Formandens beretning for 2013. 
 
I år 2013 blev den ordinære generalforsamling afholdt på det gode gamle kendte 
historiske sted Tørning Mølle. 
Der var mødt 37 til Gen. F.  
Valgt som dirigent blev Henry Jacobsen.  Søren Kjær 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) 
Disse kontingentsatser har for øvrigt været de samme nu siden 2010! 
I overensstemmelse med vedtægterne blev følgende valgt til bestyrelsen: 
Valgene:  Guri Alm, Inge Grarup, Jette Klogborg og Vagn Hansen. 
Ingelise Baden og Jens Andersen forlod bestyrelsen efter mange solide år. 
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 og løbstilmelder, 
Inger Marie Haahr sekretær, Inge Grarup kasserer, Vagn Hansen 
træningsudvalgsformand, Jette Klogborg 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 Hans Nielsen for i årenes løb at have 
ydet en energisk, kammeratlig og sportslig indsats, hvor Hans  bl. a. i årenes løb især 
har ydet et formidabel arbejde, som banelægger ved vore mange arrangementer. 
Desuden har Hans også tegnet mange kort. 
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HTF´s jubilæumspokal blev tildelt  Peter Klogborg  for ”årets ungdomsløber” 2012, 
hvor Peter bl. a. har været meget flittig ved ungdomstræning og han er  meget hurtig 
kommet til at løbe svære baner. 
 
Vort medlem Klaus Staugård blev ved sydkredsens klubledertræf tildelt Sydkredsens 
æres platte  for sit mangeårige og mangesidede arbejde til gavn for 
orienteringssporten. 
 
Maja Alm blev  ved  forbundets repræsentantskabsmøde den 2 marts i idrættens hus i 
Brøndby hædret, som "årets orienteringsløber 2012", hvor Maja vandt med 48% af alle 
stemmerne. 
 
Ved samme repræsentantskabsmøde fik undertegnede tildelt forbundets æres tegn. 
 
TILLYKKE! 
 
Klubbens medlemstal. 
Den 31-12 2013 
 var der 242 medlemmer i HTF, som var 6 mere end i 2012, hvor vi havde en tilgang 
på 18 nye medlemmer.  Der har været en tilgang på 28 nye medlemmer, som er 10 
mere end  i år 2012. Så det er 22 medlemmer, der har meldt sig ud eller er blevet 
slettet for kontingentrestance af vores dejlige klub HTF i 2013. Men 242 medlemmer 
er også meget  flot, som er det højeste nogensinde og gør os til den næststørste klub i 
Sydkredsen efter Odense. 
  
Klubarrangementer. 
Der har været afholdt arrangementer både med Grill ved Vikingedysten, samt Grill og 
æbleskiver og Gløgg, i forbindelse med tr-løb med Eva og Michael, som primus motor. 
TAK for dette Eva og Michael. 
 
Den 14. august havde vi på vanlig vis Grill-aften på ”Holbækgård” med 55 deltagere - 
Dejlig aften med god grill-hygge. 
TAK til Flemming og Tove Juhl, som stod  for dette arrangement. 
  
2. juledagsløbet fra Tørning Mølle, hvor Bendt Bossen var banelægger, Der var en 
god børnebane lavet af Søren Bertelsen og Hanne Hyldelund, som udløste 
godteposer til børnene og de voksne fik æbleskiver og gløgg. TAK til Bendt, Søren B., 
Hanne,  samt Søren K., Anni og  Eva 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 samme antal til Vikingespillene. Vældig 
hyggeligt, som deltagerne sætter pris på! 
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Desuden har vi i 2013 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! 
 
”Brikken”. 
Der bliver kort mundtlig beretning 
for ”Brikken”. 
 
HTF arrangementer i 2013. 
 
Arrangementerne er som følger: 
 
8. marts: Nat-cup på Starup Hede 
med 25 deltagere. 
Banelægger: Ove Brix Therkildsen 
Banekontrol: Flemming D. 
Andersen 
EMIT: Peter Berg  
 
1. juni: SM-indviduelt i Vesterskoven med 50 deltagere. 
Banelægger: Søren Kjær 
EMIT: Eva og Michael 
 
5-7. juli Vikingedysten på Wing Skrydstrup med 135 deltagere  og Stensbæk 
nord og Stensbæk syd med hhv. 272  og 270 deltagere. 
Banelæggere: Lars Thestrup, Lars Klogborg og Bendt Bossen. 
Banekontrol. Jens Jørgen Andersen, Flemming D. Andersen og Jønne. 
Stævnekontrol: Jørgen Rasmussen 
Stævneleder: Jørn Andersen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
10. august ”Dammen Rundt” med 120 deltagere. Ved denne lejlighed afholdt 
HTF også reception for Haderslev Kommune i anledning af at Maja i 2013 vandt 
en Bronze og en Sølvmedalje ved World Cames i Columbia, at Maja så senere 
vandt GULD i MIX-stafet ved world cup i Schweiz senere gjorde jo hæderen 
endnu mere berettiget!   
Gunnar P. Friis på vanlig vis stævneleder 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
18. august JFM indviduelt på RØMØ Sønderland med 314 deltagere. 
Banelægger: Hans Nielsen 
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Banekontrol: Henrik 
Hansen Esbjerg 
Stævnekontrol: Michael 
Termansen ÅIG 
Stævneleder: Arne 
Bertelsen 
EMIT: Hans Erik Hansen 
og Peter Berg 
 
Herudover har vi lavet 
nogle anderledes arr. for 
Haderslev Kommune og  
forbundet.  
 
Den 24. januar indvielse af "Find vej i Vojens Fritidscenter": 
Denne frostklare vinterdag havde vi 500 skolebørn fra Lagoniskolen til at indvie vores 
find vej projekt der - super dejlig dag med mange glade børn. 
 
Den 27. februar afviklede vi Condes kursus på VUC: 
Her var der mødt 10 elever op, hvor underviserne var Bendt Bossen og Jens Peder 
Jensen - Søren Kjærs arbejdsplads havde lagt  lokaler til. 
 
Den 6. og 13. marts ca. 200 SFO-børn i Dyrehaven hver gang. 
Utrolig dejlige børn vi havde med at gøre på denne sprint bane og hvor de fik 
information med hjem til fam. omkring vores Find vej dag i Vesterskoven d. 13. april, 
hvilket gav pote. 
Instruktører: Per Henriksen,  Ove Brix Therkildsen og Jørn Andersen. 
 
Den 13. april "Find vej dag i Vesterskoven". 
Der kom ca. 65 til dette arrangement i Vesterskoven.  
På grund af skole-loukout kom der ingen af de tilmeldte fra skolerne. 
Guri var "tovholder" på dette. 
 
Den 20. april indvielse af "Find vej i Varbergparken". 
Denne dag indviede vi et nyt projekt i Varbergparken, hvor Vagn har tegnet et flot kort 
med support af Flemming. Ove Brix og Jønne stod for nedgravning af poster og 
indvielsen. 
 
Den 25. maj havde vi sprint i Damparken i samarbejde med TRI 2000. 
Lasse Skare Therkildsen havde kringlet banerne og vores sponsor Lars Ole Koop 
demonstrerede "Touch fre posterne" . Det øsede ned under hele arr., men alligevel var 
det godt besøgt. 
 
Den 28. september voksenkursus i Hammelev. 
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Denne dag havde vi 22 på voksenkursus på Hammelev skole med efterfølgende løb i 
Pamhule. Instruktører var Bendt Bossen og Flemming D. Andersen. 
 
Den 9. oktober havde vi 492 skoleelever på O-løb i Dyrehaven.  
det var en stor succes, at arrangere "Naturløb" i Dyrehaven for 492 skoleelever, hvor 
de både havde sprint ved Nørskovgård og 20 valgfrie poster i Dyrehaven. Hjælperne 
var Hans Jacob, Else, Bent, Ingerlise, Kaj Ove, Ove Brix, Flemming og Jønne, samt 
Gert Nielsen fra forbundet. 
Dette vil vi gentage her 2014 ved samme tid. 
 
Den 1-2 nov. Danish open og Worldcup i Biathlon: 
Denne weekend havde vi mange medlemmer, som hjalp vores samarbejdspartner 
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup med afvikling af dette stævne, hvor klassisk 
gik i Revsø og sprint i Vesterskoven. 
 
 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 VM i Finland, World Games i Columbia samt 
World CUP løbene. 
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Maja Alm er Verdensklasseløber! 
 
Camilla Bevensee  har været udtaget til juniorlandsholdet, hvor hun har været til 
Junior VM i Tjekkiet, samt junior EM i St. Etienne i Frankrig. 
Camilla er også udtaget til junioreliten her i 2014. 
 
Vort passive medlem Caroline Finderup er også udtaget til junioreliten her i 
2014. 
 
Stort TILLYKKE til jer alle! 
 
Resultater 
(Vindere, samt medaljetagere nævnes). 
 
Resultaterne i 2013 ved DM-erne! 
 
DM-nat i Guldborgland syd for Viborg 
den 6. april.  
Maja Alm vandt GULD i D-21-34, Camilla 
Bevensee vandt SØLV i D-17-20 og 
Lasse Skare Therkildsen vandt ligeledes SØLV i klassen H-35-39 år. 
 
DM-sprint og DM ultralang på Fanø den 20.-21. april. 
Maja Alm vandt SØLV i sprint og Jakob Physant vandt BRONZE i ultralang i klassen 
H-35-39 år. 
 
Dm-weekend på Møns klint den 14.-15. september: I stafetten var vores D-21-34 
hold med Camilla - Marie og Maja, som blot var 5 min. efter SØLV-medaljepladsen.  
Men vi kan glædes over at vore passive medlemmer Caroline Finderup (PAN) vandt 
GULD, Jeanette Finderup (PAN) BRONZE og Bent Jacobsen Kolding vandt BRONZE. 
Ved DM-indviduelt fik Guri Alm en fornem SØLV-medalje - vort passive medlem Jack 
Skrydstrup vandt SØLV i klassen H-75-79. 
Caroline Finderup var blot 1 sek. fra og Camilla Bevensee var 41 sek. fra medaljen.  
 
Danish Open - world-cup i Biathlon den 1.-2. nov:  
Lasse Skare Therkildsen vandt GULD i klassen H-35. 
 
Maja fik en 4. plads ved VM i sprint i Finland blot 4 sek. fra medaljen. 
 
Maja blev nr. 1 i verdens største stafet Venla med 1200 hold i Finland sammen 
med Mira Ødum, Emma Klingenberg og Ida Bobach. 
 
Maja vandt BRONZE i sprint ved world-Cames i Columbia og SØLV i MIX-
stafetten sammen med Ida Bobach - Tue Lassen og Rasmus Thrane Hansen. 
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Maja vandt GULD i MIX-stafetten-sprint ved World-cup løbene i Schweiz, 
sammen med Søren Bobach, Tue Lassen og Emma Klingenberg. 
Ved VM her i 2014 er denne diciplin på programmet. 
 
Maja vandt "Smålandskavlen" sammen med Stine Bagger Hagner, Signe Klinting 
og Emma  Klingenberg for deres internationale klub PAN. 
 
Maja blev nr. 3 ved DM i GROSS-løb på langdistancen i Viborg og vandt GULD i 
holdkonkurrencen for sin atletikklub AGF. 
Her den 25. januar vandt Maja så GULD på den korte distance og samtidig GULD 
ved holdkonkurrencen. 
 
STORT TILLYKKE Maja! 
 
Divisionsturneringen: 
 
Resultatet af 1. division Sydkredsen op- og nedrykning i Vejle Sønderskov. 
Desværre må vi en tur ned i 2. division - vi kan være stolte af, at vi blev det sidste hold 
af de oprindelige, som startede i 1. division i 1992.      
Vores mål for 2014 må være, at komme tilbage igen i 1. division - det var ikke mange 
point, som skilte os af ved op- og nedrykningsmatchen, hvor vi desværre måtte 
undvære en halv snes af de "bærende", heriblandt vores 2 landsholdsløbere Camilla 
og Maja, som var i landsholdsdragten denne dag! 
Lyspunktet er, at vi nu her den 6 april selv skal arrangere 1. divisionsløb, som foregår i 
et rent privatskovsområde i  Sdr. Farup Bjergplantage ved Hviding. 
 
Natcup i Sydkredsen: 
Ved de 4 natløb i sydkredsen, hvor de 3 bedste tæller blev Jette Klogborg bedste 
dameløber og Lasse Skare Therkildsen bedste herreløber. 
 
Sprint-løb på Fyn: 
Peter Klogborg og Guri Alm blev samlet de 4 sprintløb på Fyn i klasserne H-15-16 år 
og D-50-59 år. 
 
Jysk-fynske mesterskaber i Sprint den 14 juni. 
GULD til Lasse Skare Therkildsen i klassen H-35-39 år, SØLV til Guri Alm i klassen D-
50-54 år og BRONZE til Gretha Villadsen i damer over 70 år. 
 
Vejlestafetten den 9. juni: 
Her blev et ungdomshold fra HTF nr. 2 i Lieght-klassen. Holdet bestod af Louis 
Honore Jensen,  Peter Klogborg, Mathias Finderup Jessen og Nicklas Finderup 
Jessen. 
 
KM den 8. sept. i Gyttegaard. 
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Peter Klogborg vandt SØLV i klassen H-15-16 år 
Randi Møller vandt SØLV i klassen piger indtil 10 
år. 
Jakob Friisgaard Pedersen vandt BRONZE i 
klassen drenge indtil 10 år. 
 
SM-indviduelt i Vesterskoven 1. juni. 
 
D-35-44 år Diana Finderup Jessen 
D-45-54 år Guri Alm 
D-over 65 Betty Hansen 
H-11-12 år  Mathias Finderup Jessen 
H-13-16 år Peter Klogborg 
H-17-20 år Jakob Ellegaard Juhl 
H-21-34 år Jens Peder Jensen 
H-35-44 år Lasse Skare Therkildsen 
H-55-64 år Flemming D. Andersen 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H -over 75 år Keld B. Nielsen 
 

Vindere i juleløbet 
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SM-Natløb i Jørgensgaard  den 20. marts 

D-35-44 år Jette Klogborg 
D-45-54 år Guri Alm 
H-21 -34 år Lasse Skare Therkildsen 
 
Samtidig var dette på vanlig vis KM i natløb og udover de nævnte blev følgende 
klubmestre: 
H-35-44 år Lars Klogborg 
H-45-54 år Bendt Bossen 
H-55-64 år Flemming D. Andersen 
H-65-74 år Kaj Ove Rasmussen 
H-over 75 år Jørgen Thingvad 
 
HTF-klubmestre i dagløb over 3 afdelinger i Pretz Tyskland, Vesterskoven og 
Vejle Sønderskov blev følgende, hvor de 2 bedste af 3 løb tæller: 
 
D-21-34 år Marie H. Jensen 
D-35-44 år Jette Klogborg 
D-45-54 år Guri Alm 

Så er det lige før det går løs i juleløbet 
– Bendt stod for de sjove fiduser 
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D-55-64 år Inger Marie Haahr 
D-over 65 år Betty Hansen 
H-indtil 10 år Lasse Klogborg 
H-11-12 år Mathias Finderup Jessen 
H-13-16 år Peter Klogborg 
H-17-20 år Jakob Ellegaard Juhl 
H-21-34 år Jens Peder Jensen 
H-35-44 år Lasse Skare Therkildsen 
H-45-54 år Arne Bertelsen 
H-55-64 år Flemming D. Andersen 
H-65-74 år ikke afgjort endnu. 
H-over 75 år Keld B. Nielsen 
 
Klubmatch i Als Nørreskov den 2. nov. 
Vi vandt igen denne match imod de øvrige sønderjyske 
orienteringskammerater med cifrene 184,5 - 169,5 point. 
 
TILLYKKE TIL JER ALLE! 
 
Andre resultater: 
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”.  Camilla Bevensee er ved at have overstået hendes lange 
skadeforløb og forsøger på bedste vis at følge i Maja Alms 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. Der var rekorddeltagelse med 37 deltagere. 

 
2.   Haderslev i Bevægelse: Lige som sidste år har vi samarbejdet med   
      Haderslev kommune  og har i 2013 afviklet 2 arrangementer for SFO-   
      børn med ca. 240 hver gang i Dyrehaven. Vi har ligeledes  afviklet 
      Naturløb = orienteringsløb i Dyrehaven med 492 børn. 
 TV-syd kom forbi og lavede et godt  portræt af de glade børn! 
      Vi håber, at vi på denne måde har gjort os SYNLIG over for Haderslev     
      Kommune. 

Bendt lavede et flot 
juleløb 
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 3.  Vikingedyst: Vi har afviklet den 37. Vikingedyst i super flot vejr, hvor 
 kortdistancen blev afviklet  på Wing Skrydstrup.  
    1. og 2. etape foregik i Stensbæk nord og syd.  
      Vi fik opdateret kortene ved Jens Andersen, Flemming, Kaj Ove og 
 undertegnede. 
  
4.  Vi har fået fornyet 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! 

 
 5. 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 

Med  sikkerhed 
vordende o-løbere – 
det er resten af familen 
jo… 
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ejendom kunne blive alle tiders "Friluftsejendom" for mange brugere og der 
kunne samtidig indrettes en skovbørnehave der. 

     De har tilbudt Naturstyrelsen, at betale drift af Skovridergården! 
     Vi bør snart have en afklaring fra kommunen, således vi kan få en naturlig base 

for ungdomstræning, hvor de unge kan cykle dertil! 
     Vi håber på, at vi kan give en nærmere redegørelse til Gen. F. 
 
 6. Klubblad: Vi har stadig et godt klubblad og annoncørerne bakker os godt op, 

som de skal have en stor TAK for! 
På det seneste har vi vedtaget, at dette ikke længere skal sendes med 
postvæsnet, men lægges elektronisk på hjemmesiden. 
Dog vil det blive trykt i et mindre oplag til annoncører og enkelte andre. 
En stor TAK til Bendt Bossen for trykning af bladet, som altid er i en god kvalitet. 
Ligeledes en stor TAK til Søren, som er mester i redigering og ikke mindst til alle 
dem der leverer stof til bladet, samt til Niels Erik Kofoed der står for 
adressedata-basen. 

       
      7.  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 

Masser af julehygge på Tørning Mølle 
efter løbet 
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           tilbyde sin assistance til, at tage del i dette vigtige arbejde for at vores  
TRU-formand kan få planlægningen til at nå sammen og Vagn ikke"ikke løber 
sur i opgaven". Vi har et rigtig stort gennemsnit til vore tr- løb - utrolig flot 
gået trods vejrlig - det største gennemsnit nogensinde! 
Se træningsudvagets statistik. Til sammenligning har de 2 store klub- 
ber Århus 1900 og PAN blot 30 deltagere i gennemsnit ved deres  
fælles træningsløb 
Især Bendt Bossen har igen i 2013 trukket et stort læs med at lavtræningsløb, 
hvor Bendt kom op på 5 stk. samt hjælper på et løb! 
           

8.  Mange frivillige timer: Der er virkelig ofret mange frivillige og ”brødløse” 
timer    af mange HTFere, hvor mange tager et meget stort     stort slæb og 
heldigvis er det de få, som siger nej til enkelt-opgaver. 
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. 
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! 
 

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

           Sydkredsen mangler for tiden en sekretær og en formand til UU. 
           Så hvis DU har interesse for dette vil det glæde os i HTF! 
  
    10. Kommunikation i HTF: Der er blevet dannet en FB-gruppe i HTF, som der 

forøvrigt også er i andre naboklubber. 
 Formålet med denne gruppe er at vi her kan diskutere stort som småt. Hjælpe 

hinanden, komme med konstruktiv feedback efter f.eks. træningsløb mm. 
     
    11.  HTF løber i 2. division i 2014: Den 6. oktober 2013 vil gå over i historien, 

som den dag, hvor HTF var den sidste klub af de oprindelige fra 1992, som 
måtte forlade 1. division", som skete i Vejle Sønderskov. 

           Odense OK kom tilbage i 1. division - TILLYKKE! 
           Vi måtte bl.a. undvære vores 2 stjerner Camilla og Maja, som var i 

landsholdstrøjen denne dag. 
           Stor TAK skal lyde til ALLE, som deltog denne dag!  
  
    12. Klub tur til DM weekend på MØN 14-15 september: 
     Vi havde en pragtfuld klub tur til DM på MØN med fælles bustransport og fælles 

indkvartering og bespisning fra Soldaterhjemmet i Vordingborg - stor TAK til 
chaufføren Søren Bertelsen og indkvarteringsmester Bendt Bossen. Vi var 45 
med på turen. 

 Som nogle af de nye der var med, at sådan en tur gerne må gentages!  
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    13.  Find vej dag og nyrekruttering: Vi må konstatere, at alle de kræfter vi har 
anvendt forud for "Find vej dag" og  aktivitetsdage for SFO og Natur løb  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", hvor vi om ikke andet er blevet 
SYNLIG! 

 
    14. Stillezoner: Dette begreb er der blevet brugt meget krudt på i 2013. 
            Det er meningen, at  B-skovene skal erstattes af såkaldte "stillezoner" ved en 

zonering af driftsplanerne - sådan som vi foreløbig har set i oplæggene bliver 
disse ca. 25 % af statens arealer, hvor det var meningen, at større O-løb ikke 
kunne foregå her i første omgang - på det sidste er der heldigvis ved at komme 
en "blødere løsning" på dette. 

 Det er også svært at se fornuften i "stillezonerne", hvis det eksempelvis kan 
være jagt her (udlejet), men ikke kan foregå O-løb et par gange om året - vi må 
håbe, at fornuften vil sejre her - har her den 25. januar været til møde omkring 
dette med repræsentanter fra Naturstyrelsen. 

 I øvrigt er der jo "stillezoner" i alle de private skove! 
  
    15. Hjemmesiden: 
           Jeg har lige kommunikeret med en freelance journalist fra Aarhus, som  

skal lave en artikel til FOA-bladet omkring vores mange aktiviteter med 
skolebørn - især SFO-børn og hun var imponeret af vores flotte hjemmeside, 
som også afspejler en stor aktivitet i vores klub HTF! 
Journalisten havde fået tippet fra vores forbund!  
I kan alle bidrage med "gode nyheder" og billeder til hjemmesiden enten 
igennem Jens Andersen eller undertegnede. 
IKKE medlemmer får IKKE adgang til vores lukkede hjemmesider! 
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.  
Der er lagt op til et mere "stille år 2014", 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 SM i natløb i Stensbæk syd den 12. marts. Den 21. marts er der nat 
cup i Revsø. Den 5. april har vi "Find vej i Vesterskoven". 
Den 6. april har vi 1. og 3. divisionsløb i Sdr. Farup Bjergplantage. Vikingedyst, hvor 
der igen bliver fredags løb denne gang i Varbergparken i Haderslev den 4. juli og 
lørdag den 5. juli bliver det Hønning og  søndag den 6. juli i Lindet. 
"Dammen rundt"?? For øjeblikket træder dette arr. vande om hvorvidt dette skal 
fortsætte i de kommende år og under hvilken form?? 
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Redegørelse og status herfor kommer i min mundtlige beretning. 
Herudover skal vi arrangere Natur løb igen i Dyrehaven i uge 41. 
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 2014 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, 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  ”Trekantsområdet”!  
Mødevirksomheden i Friluftsrådet er ret stor, men interessant, at arbejde med. 
Er også blevet valgt til "Hjortevildtgruppen", hvor vi bl.a. drøfter jagt tider på hjortevildt 
og vurderer balance med antallet af hjortevildtet i forhold til friluftsinteresserne.  
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind på andre 
Aktuelle ting fra år 2013, 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 2013. 
Tak til alle de medlemmer der på den ene eller anden måde har lavet et stykke 
arbejde for vores klub HTF. 
En særlig TAK til dem, som har været banelæggere ved vores officielle 
løb, hvor følgende har været i aktion i 2013:  Søren Kjær,  Lasse Skare Therkildsen, 
Hans Nielsen, Lars Thestrup, Lars Klogborg, Bendt Bossen 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 Niels Erik Kofoed for styring af databasen til klubbladet. 
TAK til  Jette Klogborg for sit arbejde i TC-styregruppen. 
TAK til  dem som hjælper Jette med skygge af de unge til tr-løb. 
TAK til Jens Peder for hans indsats i Ungdomsudvalget i Sydkredsen. 
TAK til Flemming D. Andersen for arbejdet med korttegning i COVI-kurver  -  support til 
korttegnerne natcup - Løbedragterne og pandelamperne. 
TAK til den gamle kasserer Ingelise Baden, fordi du hjælper vores nye kasserer Inge 
Grarup godt ind i det nye regnskabsprogram. 
TAK til Jens Andersen, som webmaster assistent og hjælp til TRU med ansøgninger til 
skovdistrikterne om vore løb m.v. 
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. 
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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 
 
KORT-UDVALGSBERETNING 2013. 
 
År 2013 har igen været et rigtig godt år på korttegningsområdet! 
 
Heldigvis er vi blevet flere i HTF, som i år 2013 har taget del i dette vigtige arbejde, 
hvor vi har fået nytegnet 2 kort og opdateret ! Rigtig dejligt med denne store aktivitet! 
Vagn har nytegnet et nyt kort over Varbergparken til "Find vej projekt" der. 
Jens Jørgen Andersen har opdateret kortet over Wing Skrydstrup til Vikingedysten. 
Flemming D. Andersen har opdateret Stensbæk nord og Kaj Ove Rasmussen og 
Jønne har opdateret Stensbæk Syd til Vikingedysten. 
Hans Nielsen har opdateret Rømø Sønderland til JF-mesterskaber der. 
Klaus Staugård har tegnet et nyt kort over Toftlund by - golfbanen og lystskoven. 
Flemming D. Andersen har opdateret Revsø og Vesterskoven til "Dansk Open" her 
den 1.-2 november. 
Flemming har tillige opdateret Pamhule. 
Vi har en god status på vore kort! 
Flemming D. Andersen har været klubben en god kortsupervisor - stor TAK for dette! 
MTB-spor: Det er ved at være for meget med MTB-spor, hvor der næsten ikke er en 
skov tilbage i vores område, hvor der ikke er et MTB-spor. Vi har i første omgang valgt 
at hjælpe dem med kortmateriale, hvor Flemming har indtegnet spor i Stensbæk til 
MTB-gruppen i Ribe og i Pamhule er der også kommet et langt spor, som Flemming 
har tegnet ind. Vi er begyndt at sætte information op ved starten af deres spor når vi 
holder O-løb i Pamhule for at de skal vise hensyn over for os, således vi ikke kommer 
til skade ved deres kørsel når vi har løb der. 
 For nylig er der også kommet en henv. fra en MTB-gruppe i Jels, som vil lave spor i 
Stursbøl - noget er også i spil på Rømø og i dagspressen har vi hørt om spor i 
Soldaterskoven, som er den sydligste skov vi har tegnet i HTF! 
Klubben er registreret til at have 45 kort og det er kun 3 klubber i DK, som har flere. 
 
Planer og opgaver for år 2014: 
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Erland Skøt er i gang med at opdatere Sdr. Farup Bjergplantage til divisions løb der 
den 6. april. 
Vi skal have opdateret kortet over Varbergparken og nytegnet Spejderskoven 
kombineret med Farvdalskolen til Vikingedystens Sprintdistance, som Vagn er ved at 
forberede. 
 Hans Nielsen, Kaj Ove Rasmussen og Jønne er i gang med at nytegne Hønning og 
Lindet skov, som vi arbejder helt fra bunden med, altså COVI-kurver. 
Vi skal også til at tænke på, at nytegne Haraldsholm, som har været taget ud af drift 
siden orkanen 3. dec. 1999...., men nok bedst til et formål - Vikingedysten? 
 
KURSUS: Det var meget glædelig, at vi var 5 personer, som var med på 
korttegningskursus i Jelling den 27. maj. 
Flemming Nørgård var underviser. De 5 fra HTF var Jens Peder, Flemming, Kaj 
Ove, Jens Jørgen og undertegnede.  
Vagn og undertegnede var den 26. nov. på rentegningskursus i Fredericia, hvor 
underviserne var Flemming Nørgård og Bjarne Olsen.  
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 modtaget kr. 5.000 i korttegningstilskud i 2013 fra 
Haderslev Kommunes Prioteringsudvalg. 
Vi vil søge igen her i 2014. 
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 2013, 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 
 
TRU Beretning 2013 

Året 2013 har hvad træningsløb angår ikke bragt de store udsving, og der er således 
ikke tilbagegang at spore i medlemmernes træningsiver. Klubben har dog tilbudt lidt 
færre træningsløb (34) end i 2012 (36). Heraf var der fire natløb. Michael Christensen 
er, udover at tilvejebringe emit-tidtagning til næsten alle vores tr-løb (han skal også 
have ferie i ny og næ), ophavsmand til tallene, der ligger til grund for denne beretning, 
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men der er desværre to af de 34 løb, 
han ikke har modtaget deltagerantal 
fra. Derfor er den faktiske deltagelse 
en kende bedre end de nedenstående 
tal kan berette. Bid mærke i det! 

Der var (registreret!) løbere ude i et 
HTF træningsløb i alt 1224 gange i 
2013, og det er ca. 100 flere end i 
2012. Knap 1000 gange var det en 
HTF-løber, der knaldede brikken i, og 
det er stort set det samme antal som i 
2012. Fremgangen af løbere står de 
øvrige klubber for: AaIG kom mest på 
besøg, nemlig 62 gange, og KOK gik 
frem med 15 til ialt 44 løbere. Flittige 
naboklubber. Langvejs fra fik vi besøg 
af 40 løbere fra Tisvilde Hegn OK på 
vej til Klub-DM. De meddelte, at vores 
træningsløb sort set matchede et C-
løb. Fedt skulderklap at få. Næsten 
uændret i forhold til 2012 kom der 37 
gæsteløbere uden klubrelationer på 
besøg, og de stod for 55 starter. 

Hvad angår banelægning, så er der Bendt Bossen,... og så de andre. Bendt har dog 
trappet ned og var "kun" selvstændig banelægger i fem løb og medhjælper i et. Det 
fortjener ros! Flemming D Andersen er medhjælp i et og står selv for tre løb, og det 
fortjener også ros. Kaj Ove Rasmussen, Søren Bertelsen og den travle 
klubbladsredaktør, Søren Kjær, tog sig alle tid til to banelægningsopgaver. Alle 
banelæggere fortjener ros, og dem var der 18 af i 2013. Der må gerne komme flere og 
nye til i 2014! 

Vi anvendte 19 skove og løbsområder til træningen i 2013. Flest gange, ialt fem, kom 
vi til Pamhule, hvor vi derfor også havde flest deltagere, nemlig hele 237. Stursbøl, 
Vesterskoven, Tormaj og Revsø besøgtes tre gange af henholdsvis 105, 101, 90 og 
89 løbere. Størst søgning på en enkelt dag var der i Pamhule d. 28/9, da de før 
omtalte 40 medlemmer fra Tisvilde gæstede os. Den dag var der 82 løbere i skoven. 
Forsvaret havde trukket en gammel hest af stalden, nemlig Haraldsholm Skov ved 
Jels, som ikke har været anvendt til o-løb siden før den store orkan i -99, og vi brugte 

Henry Jacobsen blev 80 og 
løb nytårsløb hos Søren og 
Guri 
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posterne til et natløb, hvor 
der deltog hele 15 løbere. Et 
nostalgisk gensyn, men 
skoven trænger unægteligt 
og ikke overraskende til en 
ordentlig opdatering, hvis 
den skal ligne kortet fra 
1995. 

Som tidligere år tilbyder 
Flyvestation, Hjemmeværn 
og Haderslev Kaserne, at vi 
anvender deres træningsløb 
i den udstrækning, som 
copyrighten tillader. Det har 
resulteret i frit løb i vore og 
AaIG's skove 15 gange i 

2013. Der bliver ikke ført statistik med, hvor mange løbere fra HTF eller AaIG, der 
benytter sig af dette tilbud, men på AaIG's generalforsamling sidste år blev der udtrykt 
tilfredshed med arrangementet. Forhåbentlig sætter også HTF's medlemmer pris på 
denne ekstra-ydelse. 

Adgang til skovene gav heller ikke i 2013 anledning til problemer i de søgte områder, 
hvor tilladelser kommer prompte med det nye system, der blev lanceret sidst i 2012. 
Stor ros til en overskuelig og let betjent brugerflade. De få private områder, vi har 
anvendt til træning, har klubbens kontaktpersoner sørget for tilladelse til, og det har 
således ikke belastet træningsudvalget, hvilket er en stor hjælp. Tak for det. 

Vagn Hansen 
 
Årsberetning 2013 fra ungdomsudvalget 

Jeg har lavet en liste over hvilket ungdomsløbere som har været aktive i årets løb. 
Derudover har vi set en del ungdomsløbere til træningsløb. Det har været svært at 
samle ungdommen, da der har været mange tilbud, og mange følges med familien til 
løb. En fælles aktivitet som at deltage på ungdomshold til vejlestafetten har været et 
godt samlingspunkt. Sydkredsens ungdomskurser har også været godt besøgt og det 
er god måde at få en ungdomsløberne til at få venner på tværs af klub og alder. 

2013 Deltagere i åbne løb samt stilling til sydkredsens ungdomspokal 

Jette og Jens Peder lavede et flot træningsløb i 
Hytterkobbel 8. februar trods oldgammelt kortmateriale   

Lars og Lise fortrød ikke turen fra 
Middelfart for at løbe i Hytterkobbel 



26 

Klasse Stilling  Navn  Antal løb Ialt 
 Kredsungdomspokal   Til pokal Åbne løb o-service 
H10 5  Lasse Klogborg 5 15 
H10 12  Jacob F Pedersen 1 3 
D10 4  Randi Møller  3 12 
D10 10  Mathilde F. Pedersen 1 3 
H 11-12 8  Louis H. Jensen 7 14 
H 11-12  10  Mathias Finderup Jessen 6 22 
H 13-14 10  Mathias Finderup Jessen 3 
H 13-14 13  Martin Møller  2 12 
H 15-16 4  Peter Klogborg 6 15 
H 15-16 13  Martin Møller  1 
H 17-18 13  Nicklas Finderup Jessen 1 5 
H 19-20 20  Nicklas Finderup Jessen 1 
D 19-20 7  Camilla Bevensee 1 16 
 
Deltagelse i åbne løb i 2013 
H 10   Noah Klogborg  1 
H 10    Lucas Guldbrandt  1 
D 13-14   Johanne F. Pedersen  4 
H 13-14   Tobias Grønquist  2 
D 15-16   Signe F. Pedersen  4 
H 15-16   Mads E. Juhl   12 
H 15-16   Rasmus Højlund  1 
H 17-18   Jacob E. Juhl  12 
D 19-20   Marie B. Bertelsen  1 
H 17B   Morten Klogborg  5 
H 19-20   Ronni Hansen  1 
H 19-20   Jeppe Andersen  1 
 

Listen er lavet ud fra tilmeldinger via o-service med forbehold for fejl. 

Vi har altså haft 22 ungdomsløbere ude og deltage i konkurrence i 2013. Det synes 
jeg er flot. 

Udtaget til KUM 2013: Camilla Bevensee, Louis H. Jensen, Mathias F. Jessen 

Kredsmesterskabsmedaljer: Peter Klogborg SØLV, Randi Møller SØLV, Jacob F. 
Pedersen BRONZE. 

Vi havde 2 ungdomshold med til Vejlestafetten og det gav en 2. plads i light klassen til 
Peter, Louis, Niclas og Mathias. 

Der har været rigtig mange gode resultater fra unge HTF’ere til de store stævner i 
Danmark. Prøv at bladre nyhederne igennem på vores hjemmeside, så ser man 
billedere af de mange dygtige løbere. 
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Ungdomstræningen har kørt sammen med træningsløbene i 2013 og det har givet 
store udfordringer for både nye og erfarne løbere. Jeg vil godt sige tak til de 
klubmedlemmer som har hjulpet med at skygge så de ”nye” kom sikkert gennem 
skoven. Der er også blevet afleveret en række gode råd til de lidt mere erfarne 
ungdomsløbere, som har været så heldige at få en skygge på.  

Vi har ikke afholdt nogen ungdomstur i 2013 men jeg har noget i ærmet til 2014. Vi har 
som sagt mange deltagere afsted til løb, men vi mangler lidt fællesskab i 
ungdomsgruppen. Jeg håber I vil være med til at gøre det attraktivt at være 
ungdomsløber i HTF.  

Jette Klogborg 

Beretning fra Kommunikationsudvalget 

Det solide fundament i klubbens interne kommunikation og klubbens ansigt udadtil er 
vores glimrende hjemmeside. Webmaster Jørgen Hvenekær er lydhør for forslag til 
forbedring og passer siden med omhu. Siden er let at opdatere for bestyrelse og andre 
med funktioner i klubben via en velfungerende selvbetjeningsordning. Tak til Jørgen 
for den fine indsats. 
 
Den elektroniske kommunikation er nu også barslet med en Facebookgruppe på 
Bendt Bossens initiativ, og det fungerer glimrende. Det er fint at vi også har en 
kommunikationsplatform som netop ikke tegner klubben, men hvor alle indlæg står for 
egen regning. 
 
Vores kontakt til pressen passes med flid og ildhu af vores formand Jønne – endnu en 
opgave som han passer ved siden af alle sine andre funktioner i klubben, så også på 
dette område er vi ham stor tak skyldig. 
 
Klubbladet er undertegnede ansvarlig for. I 2013 lykkedes det med nød og næppe at 
komme op på de 5 numre som vi har lovet annoncørerne, men jeg havde svært ved at 
finde tiden og energien i efteråret, så derfor har jeg efterlyst en afløser. En sådan er 
ikke dukket op endnu, så jeg vil modtage genvalg til bestyrelsen, men vil ikke love at 
blive i pladsen længere end til næste år. 
 
Den største forandring inden for kommunikationsområdet er at klubbladet ikke 
længere udkommer i en papirudgave. Sponsoren af trykningen har trukket sig, og 
derfor har bestyrelsen besluttet at bladet skal fortsætte, men kun i den pdf-udgave 
man kan se på klubbens hjemmeside. 
 
Tak til alle bidragydere til bladet – både annoncører og skribenter. 
 
Søren Kjær 


