
  
ORIENTERINGSKLUBBEN 

HTF 
HADERSLEV 

  

 
 

52. Årgang, april 2014, nr. 2 

EM-sølv til Maja 



2 

 
Redaktion 
Søren Kjær og Ulla Arreborg 
Kontakt: soren.kjaer@mail.dk      
 

Næste deadline 
01-08-14 (udkommer ca.14-08-14)  
 
 HTF’ S BESTYRELSE : 

POST NAVN / ADR. TELEFON E-MAIL 
Formand 
og kort 
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Nustrup, 6500 Vojens 

2511 2766  kasserer@okhtf.dk  
 

Sekretær Jette Beyer, Skipperkobbel 32, 
6510 Gram 

2270 4295 
 

jettebeyer1@gmail.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  

 
Bladet nåede at komme på nettet inden den glade nyhed ankom fra Portugal: Maja Alm vandt 
sølv til EM middel. Men nu har vi selvfølgelig ryddet forsiden! Se flere billeder på bagsiden. 
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Formandsord foråret 
2014  
 
Generalforsamling:  
Den 22. februar afholdte vi Generalforsamling på 
Tørning Mølle -  
Keld B. Nielsen blev valgt til dirigent 
Der kom 40 medlemmer til vores Gen. F. hvilket 
er det meste vi nogensinde har mønstret dette 
historiske sted - dejligt med denne opbakning af 
vore medlemmer. 
 40 medlemmer til Gen. F. er nok rekord iblandt 
vores O-klubber i Danmark?? 
Det var en del ting til debat under eventuelt - Per 
Henriksen havde et ønske om, at TR-løb om 
lørdagen skulle starte kl. 1100 ligesom i PAN - 
Århus og Århus 1900 - vi har behandlet dette for 
nylig på bestyrelsesmødet og da vores 

nødvendige samarbejdspartnere ikke synes om ideen har vi ikke fundet grundlag for at 
ændre starttidspunktet - starttidspunktet er fremover om lørdagen fra 1300-1330 og 
ved aften løb fra 1800-1830! 
Dette skal tilhængerne af en ændring ikke være kede af: De 2 store klubber PAN og 
Århus 1900, som arrangerer tr-løb sammen havde sidste år blot 29 deltagere i 
gennemsnit til deres tr-løb, hvor vi ligger på godt 40 i gennemsnit! 
Der blev vedtaget nye kontingentsatser efter at de har været de samme de sidste 6 år. 
Det er beskedne stigninger: De nye helårlige takster er: Passivt (hel familie) kr. 200,- 
junior kr. 300,- senior kr. 500,- og familie kr. 800,- Vi er stadigvæk den billigste klub i 
Sydkredsen, at dyrke orienteringsløb i!!! 
Egentlig har vi stort set IKKE betalt kontingent til HTF hidtil, da vi har sendt det hele 
videre til forbundet ialt ca. kr. 43,000 om året i medlemsafgifter!  
Valgene: Søren Kjær - Jette Klogborg og undertegnede blev valgt for en ny 2-års 
periode og Jette Beyer blev nyvalgt. 

Inger Marie valgte at forlade 
bestyrelsen og blev erstattet af 
Jette Beyer - TAK for 
indsatsen Inger Marie og 
VELKOMMEN til dig Jette. 
Henry Jacobsen stoppede 
som revisor og blev erstattet af 
Maja B. Kristensen - TAK for 
mange års indsats Henry og 
VELKOMMEN til dig Maja. 
Vi vil opdatere vores 
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materiellister snarest med alt EMIT-materiel. 
 
Hæder: Ægteparret Ingelise Baden og Arne Bertelsen blev på Gen. F. hædret, 
som  ”Årets HTFere” -  ”Årets Ungdomsløber”. blev: Mathias Finderup Jessen - 
Stort TILLYKKE.  
Motivationerne bliver gengivet i dette blad og ligger også på hjemmesiden under ”Hall 
of fame”! 
TAK til alle der var supporter omkring Gen. F. 
 
Mere Hæder: Ved repræsentantskabsmødet den 2. marts i Idrættens Hus modtog 
Jens Peder Jensen "SILVA-BLOKKEN", især for hans mangeårige arbejde med 
ungdommen i Sydkredsen - se motivationen andet sted i bladet. 
Iøvrigt fik forbundet en ny Formand ved samme Repr. møde, som blev en gammel 
kending i HTF-stridsdragten, nemlig Walther Rahbek, som nu løber for Ålborg 
Stort TILLYKKE Jens Peder og Walther! 
 
Det blev et utrolig spændende opgør i HTF´s debut i 2. division i Grimstrup! 
 
HTF blev ramt af sygdom døgnet op til stævnet, hvor nogle af de normalt gældende 
løbere fik forfald! 
Blot 1 sekund skilte Fåborg og HTF i opgøret, som gjorde, at vi i denne match løb 
uafgjort med Fåborg 120,5-120,5! 
Vi vandt over FROS/Melfar med blot 2 point 117-115. Til gengæld slog de Fåborg med 
120-119, således stillingen blev: 
HTF vandt med 5 matchpoint - FROS/MELFAR fik 4 matchpoint - Fåborg 3 matchpoint 
og OK-SYD 0 point. 
Læren er, at ALLE kan have betydning for udfaldet - TAK for indsatsen til ALLE! 
Næste opgør er søndag den 31. august i Gyttegård og op- og nedrykningsmatchen er 
søndag den 5. oktober i Jørgensgård ved Åbenrå - så kære HTF-er i kan godt gå i 
skarp træning! 
 
SM-nat i Stensbæk: Den 12. marts var der SM-nat i Stensbæk og traditionen tro er 
det samtidig HTF´s interne klubmesterskab. 

Det er første gang HTF har 
stillet med så mange til dette 
mesterskab, hvor det var 22 
tilmeldt fra HTF - det var 
samtidig klubmesterskaber. 
Årets første 
mesterskabsresultater blev: 
Mads Juhl H-13-16 år, 
Rasmus Ejlersen H-21 - OK-
syd, Lasse S. Therkildsen H-
35-44, Karsten Jøhnk H-45-
54 - OK-syd, Kristian 
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Toustrup H-55-64 - OK-syd, Flemming D. Andersen H-65-74 og Jørgen Thingvad H-
over 75 år, Lise Termansen D-17-20, Jette Klogborg D-35-44, Guri Alm D-45-54, 
Hanne Ljungberg D-55-64 - OK-syd og Inger Marie Haahr D-over 65 år - da løbet 
samtidig var klubmesterskaber i HTF fik vi ud over de nævnte følgende klubmestre: 
Lise Nielsen i D-55-64, Lars Klogborg i H-45-54 og Søren Dall i H-55-64 år. - 
TAK til Linea fra Højskolen, at vi måtte anvende gymnastiksalen! 
TILLYKKE til jer ALLE! 
 
TAK til Eva og Michael for tidtagning, samt Bendt Bossen der havde drejet nogle 
fornuftige baner og hans hjælpere Jens Andersen og Christian Schrøder. 
 
Natcup i Revsø den 19 marts: den stjerneklare aften havde vi inviteret til nat-cup i 
Revsø og knap 50 havde taget imod budet. Det var nogle seje baner Flemming havde 
drejet, hvor 12 måtte lide den tort at udgå. 
Eva stod klar med en varm grill-pølse, da vi kom i mål. 
TAK til Flemming for baner og husly og ligeledes en stor TAK til Eva og Michael for 
tidtagning, samt servicering til deltagerne. 
Lasse Skare Therkildsen vandt den lange bane på 7 km og så cyklede Lasse til Revsø 
og tilbage igen fra Haderslev. Den 26. marts gentog Lasse bedriften i Drenderup skov 
ved Ødis og blev samlet vinder af de 3 natcup sammen med juniorlandsholdsløberen 
Thomas Knudsen fra MELFAR! 
TILLYKKE Lasse! 
 
Maja Alm i særklasse ved Danish Spring: I weekenden 21-22-23 marts var der 
"Danish Spring" på Sjælland, hvor Maja løb forrygende. Ved sprinten i Helsingør 
fredag aften var Maja blot 8 sekunder efter den anden verdensstjerne Tove 
Alexandersen fra Sverige - lørdag vandt Maja mellemdistance i Tisvilde og søndag 
gentog Maja bedriften ved langdistancen samme sted. 
Maja viser virkelig storform forud for EM i Portugal i den kommende uge! 
TILLYKKE Maja og held og lykke ved EM! 
 
Korttegning: Vi har fået tilsagn på kr. 5.000 fra prioteringsudvalget i Haderslev 
kommune som påskønnelse for vores korttegning. 

 
400 SFO-børn på O-løb ved "Nørskovgård"! 
Den 13. og 19. marts havde vi ca. 200 SFO-børn hver gang på et lille O-løb ved 
"Nørskovgård", hvor Jette - Kaj Ove og Ove Brix Therkildsen hjalp med afviklingen. 
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Sikker nogle herlige unge, som var meget motiveret for at afprøve vores idræt, 
Vi uddelte samtidig "fleyers" for vores kommende "find vej den 5. april".  
 
Find vej dag den 5. april i Vesterskoven: Selv om det var lidt skuffende deltagelse 
ved "Find vej i Vesterskoven", hvor blot 38 nye mødte op i lørdags. De 13 af disse har 
ønsket et "prøvemedlemsskab" af klubben. 
På spørgeskemaet, som alle 38 skulle udfylde kan man se, at informationen om dagen 
har de fundet mange forskellige steder: Facebook - SFO børn - Ugeavisen - nettet - 
Politikken - Biblioteket - Sommersted skole og "Godaften Danmark". 
TAK til Jette Klogborg der sammen med familien var 
tovholder på denne dag! 
 
Divisionsløb i Sdr. Farup Bjergplantage den 6. 
april: Dagen efter find vej dagen i Vesterskoven 
afviklede vi for første gang 1. divisionsløb, som 
foregik i det private skovområde syd for Ribe, hvor 16 
private skov ejere var så imødekommende, at stille 
deres skove til rådighed. Sammen med 1. 
divisionsløb var der også 3. divisionsløb samt B-løb 
så løbet havde samlet ikke mindre end 450 løbere. 
Så da var der virkelig kunder i butikken! 
Det var en fornøjelse, at være stævnekontrollant på 
løbet med alle disse dygtige funktionsledere vi har i 
HTF, hvor alle var yderst professionelle og går til 
opgaven med ildhu - der var ROS til kort og baner og afviklingen generelt. 
IT-supporterne Hans Erik Hansen og Peter Berg fik afprøvet et nyt program til afvikling 
af divisionsmatcherne og det slog dem ikke ud af kurs! 
Klip fra SNAB hjemmesiden: Dysten blev afholdt lidt syd for Ribe i Sdr. Farup og 
Vester Vedsted Bjergplantager, der er vestjyske nåletræsplantager med mindre 
områder med indlandsklitter. Haderslev Orienteringsklub var værter og havde sørget 
for et velfungerende stævne med gode og udfordrende baner. 
Stor TAK til stævneleder Arne Bertelsen og hele hans stab! 
 
Sønderjyske Mesterskaber og Klubmesterskaber: I den kommende tid bliver der 
også inviteret til SM indviduelt den 3. maj i Als Nørreskov og Grænsedysten Kristi 
Himmelfartsdag den 29. maj i Lerskov. 
Disse 2 løb er også traditionen tro vores interne klubmesterskaber. 
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Det tredje klubmesterskab bliver annonceret senere..  
Mød op til disse mesterskaber, som plejer, at være hyggelige. 
 
Vikingedysten 2014: Denne står snart for døren, hvor vi er ved at forberede til den 
38. vikingedyst i rækken. Hovedfunktionerne er ved at være på plads, men vi mangler 
en del funktionsledere, så meld tilbage snarest om du har lyst til at hjælpe din klub 
HTF med dette hyggelige løb, hvor vi styrker det sociale i klubben når vi endnu ikke 
har fået tildelt et klublokale af 
Haderslev kommune...... 
 
Velkommen til Ulla Arreborg i 
Kommunikationsudvalget. 
Ulla er indtrådt i 
kommunikationsudvalget. 
 
Påskeløb på Fyn: Der er tilmeldt 
50 HTF-ere til dette traditionelle 
påske løb, som i år foregår på 
sydfyn, hvilket er det højeste 
antal nogensinde fra HTF og så 
kommer der også nogle og løber 
vakante pladser - jo der er 
virkelig grøde i den klub I er 
medlem er, hvor vi flere gange ved tr-løb om lørdagen har været 50 deltagere  
her i vinter- super dejlig, at konstatere! 
 
Vores klub er ikke bedre, end det I selv er med til, at gøre den til ved fælles 
ansvar! 
 
”Man må begynde med at kende tingene for at lære, at dømme om dem”! 
 
I ønskes en god forsommer! 
 Jønne 
 
Referat fra Generalforsamlingen 22. februar 2014 afholdt 

på Tørning Mølle.  
 
Til stede: 40 medlemmer af HTF. 
 
Dagsorden, formandens beretning, udvalgsberetninger, klubmestre og oversigt over øvrige 
særlige præstationer er optrykt i HTF-bladet nr. 1/2014. Dette referat omfatter derfor kun 
supplerende bemærkninger og debat. 
 
Formanden indledte med at hædre klubmestre, DM medaljetagere og medaljevindere.  
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Punkt 1.  (Valg af dirigent). 
 
Kjeld B. Nielsen blev valgt 
med akklamation. Som 
stemmetællere blev Solveig 
og Ingelise valgt.  
 
Punkt 2.  (Formandens 
beretning, herunder 
udvalgsberetninger). 
 
Formanden nævnte 
supplerende: 
 

Klubhus: Intet nyt 
vedr. Ulfshus. Jørn Meyer vil bringe emnet op på et seminar med politikerne 22-
23. februar 2014.  
 
Dammen rundt: FRØS vil stadig støtte. Vi mangler en stævneleder. Ulla Areborg 
vil gerne deltage i et team. 
 
Langtids terminslisten: Lars Thestrup foreslår, at vi arrangerer Midgårdsormen i 
2015. HTF skal afholde DM-sprint i Haderslev i 2016 (29. maj) og DM-ultralang 
på Rømø i 2016 (30. oktober). 
 
Østerskoven: Kan tages i brug om ca. 18 mdr.  
 
Aktiviteter for børn: HTF har sagt ja til at undervise ca. 200 SFO-børn ved 
Nørskovgård 13. og 19. marts 2014. Endvidere naturløb for ca. 500 børn i uge 41 
2014. 
 
Kortudvalg: I Lovrup Skov vil der blive træningsløb efter sommerferien 2014 
(Jens. J. Andersen). 
 
Alle beretninger blev herefter godkendt.  

  
Punkt 3.  (Forelæggelse af det reviderede regnskab). 
Enkelte spørgsmål til tilskuddets størrelse i 2012 contra 2013. ”Find vej” projektet start i 2012 
udløste stort tilskud. 
Jørgen Thingvad savnede en oversigt over klubbens elektroniske materiel. Vagn har oversigt. 
Enkelte kommentarer til materiellister generelt. Formanden oplyste, at der findes materiellister 
på hjemmesiden (den lukkede del), men de er ikke opdaterede. Bestyrelsen blev pålagt at 
drøfte emnet på næste møde. 
 
Punkt 4. (Budget og kontingentfastsættelse). 
 
Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse således: 
Seniorer: 500,- Juniorer: 300,- Familie: 800,- og passive: 200,- dkr. 
Regnskab, kontingentforhøjelse og budget blev herefter godkendt. 
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”Brikken” har en formue på ca. kr. 29.000. 
Initieret af Jørgen Thingvad udtrykte forsamlingen stor glæde og taknemmelighed for den 
uegennyttige indsats, Eva og Michael yder ved hver gang at stille op til træningsløb. Betyder 
rigtig meget for såvel kvaliteten af vore træningsløb som det sociale liv i klubben. 
 
Punkt 5.  (Indkomne forslag). 
 
Ingen. 
 
Punkt 6.  (Valg af bestyrelse). 
 
Genvalg til: Formanden Jørn F. Andersen, Jette 
Klogborg (nu for en hel 2 års periode) og Søren 
Kjær.  
Sekretæren Inger Marie Haahr modtog ikke 
genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes 
Jette Beyer. 
 Formanden bød velkommen til Jette Beyer i 
bestyrelsen. 
 
Punkt 7.  (Valg af to revisorer). 
 
Jørgen Thingvad blev genvalgt. Henry Jacobsen modtog ikke genvalg. Som ny revisor 
valgtes Maja B. Kristensen.  
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Punkt 8. (Valg af revisorsuppleant). 
 
O.K. Frederiksen blev genvalgt. 
 
Punkt 9.  (Eventuelt). 
 
Følgende emner blev drøftet: 
Klubteltene: Jette Honoré ønskede en bedre fordeling af ansvaret for klubteltene ved stævner 
mv. Jette Klogborg tilbød at lave en fordelingsliste. 
Starttidspunkt for træningsløb om lørdagen (i vinterperioden): Per F. Henriksen foreslog, at 
tidspunktet blev fremrykket til kl. 11.00, som de gør i bl.a. OK Pan. Nogen debat om fordele 
og ulemper herved. Der sporedes en overvejende stemning for at flytte tidspunktet.  
I tilslutning hertil drøftedes problemet med, at tidspunktet nu er fastsat til 13.30, men løberne 
forventes generelt at kunne starte 13.00. Overvejende stemning for i stedet at fastsætte en 
periode f.eks. 11.00 – 11.30. Bestyrelsen blev pålagt at drøfte emnet på næste møde. 
Uvarslede fældninger i skovene: Kaj Ove Rasmussen frustreret over en oplevelse, hvor der 
pludselig var fældet et stort område, hvor der før da var brugt rigtig meget tid på korttegning i 
området. Nogen debat om dette. Bestyrelsen vil drøfte emnet på næste møde. 
Ros: Jørgen Thingvad glædede sig over det gode klubliv i HTF. 
”Løb for livet”: Søren Bertelsen foreslog, at HTF deltog med et hold 6-7. september 2014. 
Pressens fokus: Birte ? (Vagns)  mente, at vi skulle gøre mere opmærksom på sporten, evt. 
ved henv. til TV-SYD. Lidt debat herom, hvor nogle fandt, at vi bedst tjente sagen ved at være 
ydmyge. HTF bør henvende sig til TV-SYD ifm. ”Find vej….” 5. april 2014. 
  
Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. 
 
Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og gav ordet til Formanden, der takkede dirigenten 
og for en god, positiv og konstruktiv debat, samt glædede sig over det store fremmøde. 
 
”Pokalen for sportslig, kammeratlig og energisk indsats” blev tildelt ægteparret Ingelise Baden 
og Arne Berthelsen. 
 
Årets ”ungdomspokal” blev tildelt Mathias Finderup Jessen.   
 
Formanden overrakte klubbens gave og en TAK for indsatsen til Inger Marie Haahr, der 
udtrådte af bestyrelsen og til Henry Jacobsen, der fratrådte som revisor. 
 
Formanden udbragte et leve for klubben. 
 
Referat ved Inger Marie Haahr og Jørn F. Andersen 
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Mathias Jessen blev Årets Ungdomsløber 

Årets ungdomsløber er den ungdomsløber, som har deltaget i flest åbne løb i 2013. 
Ifølge o-service har han deltaget i 22 åbne løb og den ungdomsløber som er nærmest 
har været med til 15!  

Ud over åbne løb ser man årets ungdomsløber til nærmest alle aktiviteter arrangeret  
af HTF eller sydkredsen og han benytter enhver lejlighed til at træne sin fysiske og 
tekniske kunnen.  

Årets Ungdomsløber er Mathias Finderup Jessen!  

Mathias er en god kammerat og altid glad og smilende.  

Han er frisk på at være sammen med alle både voksne og børn og sætter tit gang i 
masser af aktivitet. 

Mathias er meget seriøs med sin sport, men han har måtte kæmpe hårdt for at nå så 
langt, som han er kommet i dag.  
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Mathias er det perfekte eksempel på, at orienteringsløb er en familiesport. 

Hjertelig TILLYKKE med titlen, som årets ungdomsløber Mathias!  

Årets HTF’ere: Arne Bertelsen og Ingelise Baden 
 
Pokalen for sportslig, kammeratlig og energisk indsats 2013! 
 
I HTF er der utrolig mange der laver en 
stor indsats uden for bestyrelsen. 
 
De fortjener en pokal eller en stor 
hyldest.  
 
Derfor har HTF i år valgt 2 medlemmer til 
at modtage HTF-trofæet. 
 
Fordi bestyrelsen har vurderet, at årets 
modtagere for 2013 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 modtagere  bliver: 
Det bliver for år 2013 vores 
medlemmer ægteparret Ingelise 
Baden og Arne Bertelsen! 
I har begge levet op til de 3 overskrifter for denne pokal, hvor I  igennem det seneste mange 
år har ydet en SPORTSLIG- KAMMERATLIG og ENERGISK INDSATS for HTF! 
 
Ingelise: - du har siden 2006 været klubbens dygtige  og omhyggelige kasserer og da du lod 
stafetten sidste år gå videre til Inge Grarup har du det forløbne år været Inge en god mentor. 
Samtidig har du taget medansvar for kiosk-funktionen sammen med din mand Arne ved stort 
set alle vore arrangementer i HTF. 
 
Arne: du har ligesom din kone Ingelise fra starten af medlems skabet af HTF taget medansvar 
for driften i HTF, hvor du mange gange har været stævneleder ved vore store arrangementer, 
senest var du i august stævneleder af de jysk-fynske mesterskaber på Rømø med succes. 
Her til april er du igen stævneleder af dobbelt divisionsløb i jeres "hjemmeskov" Sdr. Farup 
Bjergplantage. 
Du er samtidig ydmyg for, at tage medansvar for kioskfunktionen ved vore store 
arrangementer. 
Banelægger-jobbet er også een af dine "spidskompetencer"!  
Du hjælper også gerne Vagn Hansen med materiel-funktionen. 
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Vedr. det sportslige har du Arne løbet en del medaljer hjem til klubben i de 12 år, som du har 
været medlem af HTF. 
 
Ingelise og Arne - i er altid to man kan regne med og stole på - altid hjælpsom - ydmyg - 
saglig - seriøs -positiv -  og i er meget vellidt, som er godt for det sociale liv i klubben! 
 
Vi håber, at i må have energi til at hjælpe HTF i mange år endnu! 
 
Hjertelig TILLYKKE Ingelise og Arne  med HTF-trofæet for 2013 - I har begge fortjent 
det! 
 
 
  

	  
	  

	  	  	  ”Stafet	  for	  livet”	  2013	  i	  Haderslev	  var	  en	  særdeles	  stor	  succes,	  derfor	  vil	  der	  i	  år	  blive	  
en	  gentagelse	  af	  	  ”Stafet	  for	  Livet”	  i	  Damparken	  6.-‐7.	  september.	  
	  	  	  OK-‐HTF	  deltog	  ikke	  som	  klub	  	  i	  2013,	  men	  der	  var	  medlemmer	  som	  deltog	  som	  
organisator,	  hjælper	  eller	  løber.	  Dette	  bliver	  anderledes	  i	  år,	  der	  er	  nu	  oprettet	  et	  OK-‐
HTF	  hold	  i	  Stafetten	  med	  undertegnede	  som	  ”Kaptajn”.	  
	  	  Så	  nu	  kan	  i	  som	  medlemmer	  tilmelde	  jer	  ”vores”	  klubhold	  og	  støtte	  ”Kræftens	  
Bekæmpelse”	  sammen	  mange	  andre	  klubber,	  firmaer	  og	  private	  hold.	  

	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  Stafetten	  starter	  lørdag	  klokken	  12:00	  og	  varer	  i	  24	  timer,	  hvor	  holdet	  hele	  tiden	  har	  
løbere	  ude	  omkring	  søen	  i	  Haderslev	  Dampark.	  Den	  enkelte	  deltager	  bestemmer	  selv	  
sit	  tempo,	  det	  vigtigste	  er	  at	  holdet	  som	  helhed	  er	  bevægelse	  mod	  det	  samlede	  mål	  
klokken12:00	  søndag.	  
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	  	  	  Der	  vil	  under	  hele	  arrangementet	  være	  mulighed	  for	  at	  købe	  forplejning,	  ligesom	  
flere	  af	  de	  deltagende	  hold	  helt	  sikkert	  vil	  oprette	  boder	  eller	  andre	  aktiviteter,	  der	  vil	  
også	  være	  oplysende	  og	  underholdende	  seancer.	  Derfor	  hele	  tiden	  være	  noget	  man	  
kan	  bruge	  tiden	  til	  ud	  over	  at	  løbe/gå.	  
	  	  	  Men	  i	  kan	  jo	  selv	  læse	  om	  arrangementet	  på	  internettet,	  her	  er	  adressen	  :	  
www.stafetforlivet.dk/stafet/haderslev   På denne hjemmeside skal man også 
tilmelde sig såfremt man vil deltage, samt betale for deltagelse, beløbet går til 
”Kræftens Bekæmpelse”.  
  Man skal muligvis ”oprettes” som bruger for at kunne ”Login”, men det er kun 
en formalitet, men som sagt skal man selv tilmelde sig et hold og ”vores” hold er 
selvfølgelig ”OK-HTF” og det er oprettet på hjemmesiden. 
  Jeg vil løbende komme med opdateringer og yderlige oplysninger angående 
stafetten når jeg finder det nødvendigt. 
  Stafetten i 2013 var en rigtig god oplevelse og 2014 vil helt sikkert blive lige så 
god, i kan selv deltage og opleve det J 

 
 

På gensyn Søren Bertelsen 
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DOF-hæder til Jens Peder 
  

Ved DOF’s årlige repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus i 
Brøndby var der stor hæder til Jens Peder Jensen, OK HTF. 
Han modtog SilvaBlokken, der hvert tredje år tildeles en person i 
Sydkredsen, som har gjort et særligt arbejde til glæde for hele 
kredsen. Jens Peder har i mange år været indbegrebet af 
kredsungdomsarbejde i Sydkredsen, hvor han har været 
kredsens repræsentant i landudvalget, haft alle mulige roller i 
relation til KUM samt varetaget U1-kurserne og 
kredsungdomspokalen. 
Hæderen blev fulgt på vej med følgende motivation: 

  
Dagens modtager af SILVABLOKKEN 2014 er en ægte SYD-kredsløber, som startede med at løbe o-
løb for omkring 40 år siden på Fyn. Siden fortsatte vedkommende til det sønderjyske. Modtageren 
beskrives af andre som: Ydmyg, ansvarlig og én man altid kan regne med. En stille person, der ikke 
gør et stort nummer ud af sig selv. 
 
Modtageren af SILVA-blokken 2014 blev først kendt som eliteløber og har både som junior- og senior 
deltaget i internationale konkurrencer inden for orienteringssporten. 
 
Ungdommen varer ikke evigt, så efter en tid med fokus på egne løbsresultater begyndte dagens 
modtager at tegne kort i både Danmark, Holland og Spanien. Det gjorde modtageren så godt, at 
vedkommende i 1996 blev dansk mester i korttegning. Faktisk blev dagens modtager af 
SILVABLOKKEN så glad for korttegning, at vedkommende siden valgte at gøre det til sin levevej – og 
i øvrigt nogle år var kortudvalgets repræsentant i Sydkredsen. 
 
Fastholdelse og rekruttering er et ”must” i disse år for de danske orienteringsklubber. Dagens 
modtager af SILVABLOKKEN har bidraget til dette ved at give glæden ved at løbe orienteringsløb 
videre til en ny generation af syddanske orienteringsløbere. Selv har jeg haft fornøjelsen at opleve 
modtagerens evner som træner og o-løbsinspirator da jeg startede som voksenløber i Odense 
Orienteringsklub for 30 år siden. 
 
Men arbejdet med børn og unge begyndte hjemme i modtagerens egen klub sammen med 
ægtefællen. Siden blev der brug for flere og større udfordringer, hvorfor modtageren blev involveret i 
en lang række opgaver med børn og unge i Sydkredsen. Jeg vil her fremhæve nogle af dem: 

- U1-træner 
- Ungdomspokaler 
- Udtagelse til KUM, arrangør af KUM og holdkaptajn til KUM 
- Medlem af Børne-unge-udvalget på landsplan. 

 
I sidste weekend mødte jeg ham til langdistance i Ål Plantage. Vi skulle finde en post i en meget våd 
mose lige efter et fugletårn Jeg fulgte efter ham, vel vidende at den tidligere eliteløber, korteksperten 
og træneren ikke tager fejl. Du fandt vores post, Jens Peder. Jeg smilede ved mig selv og tænkte at 
næste weekend i Brøndby, så gør jeg gengældJ 
 
Jeg vil bede dig – Jens Peder Jensen, HTF – om at komme herop og modtage SILVABLOKKEN 2014 
for din uvurderlige indsats for Sydkredsens børn og unge. 
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Voksenkursus 
Af Ulla Arreborg 
 
Søndag den 2. marts deltog 7 HTF-medlemmer i voksenkursus arrangeret af Gorm Jelling. 
Kurset blev afholdt i klubbens meget imponerende klubhus Abrahamsens gård, som ligger 
som nabo til skoven og en golfbane. 
Vi, der var på modulet V2, skulle lære om højdekurver. Teorien blev hurtigt omsat til praksis 
på de tre ture i skoven. Terrænet bød i den grad på højdekurver ;-) . 
Et rigtig godt arrangement. Kan kun opfordre til at deltage i voksenkurser. Der er altid flere 
moduler, og alle kan lære noget. Samtidig er der mulighed for hyggeligt samvær med 
klubkammerater og løbere fra andre klubber. 
 

 
Ungdomstræning:	  

Vi	  starter	  op	  med	  ungdomstræning	  følgende	  dage.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  lægge	  det	  samtidig	  med	  de	  
eksisterende	  træningsløb	  for	  så	  kan	  forældrene	  også	  komme	  en	  tur	  i	  skoven.	  	  
Vi	  mødes	  kl.	  13.00	  om	  lørdagen	  og	  kl	  18	  om	  onsdagen	  og	  starter	  med	  at	  snakker	  om	  dagens	  øvelse.	  
Herefter	  fælles	  opvarmning	  og	  så	  er	  det	  ellers	  en	  tur	  i	  skoven.	  Mødested	  se	  kalenderen	  for	  
træningsløb.	  

1) Lør	   0504	   Tr/Find	  vej	   1300	   Vesterskoven,	  P-‐plads	  ved	  skydebanen	   	  
2) Ons	   2304	   Tr	   1800	   Hønning	  Plantage,	  afm.	  på	  Toftlund-‐Skærbækvej	  
3) Ons	   3004	   Tr	   1800	   Stursbøl	  Plantage,	  indkørsel	  Perleholm	  
4) Ons	   0705	   Tr	   1800	   Pamhule	  Skov,	  P-‐plads	  Christiansdal	  
5) Ons	   2105	   Tr	   1800	   Vojens	  Fritidscenter,	  skærm	  ved	  Billundvej	  
6) Ons	   0406	   Tr	   1800	   Stavnager	  Plantage,	  Gelså	  ved	  Gram-‐Ribevej	  
7) Ons	   1106	   Tr	   1800	   Vesterskoven,	  P-‐plads	  ved	  skydebanen	  
8) Ons	   2506	   Tr	   1800	   Jels	  Skovene,	  P-‐plads	  Jels	  Voldsted	  

Andre	  arrangementer	  du	  kan	  deltage	  I:	  
Lør	  2604	   A/DM-‐sprint	   	   Lemvig,	  	   	   Vestjysk	  
Søn	  2704	   A/DM-‐ultralang	   Nørlund	  Plantage/Harrild	  	   Herning	  
Lør	  1005	   KUM-‐lang	   	   Kolding,	  udtagne	  løbere	   Kolding	  
Søn	  1105	   KUM-‐stafet	   	   Kolding,	  udtagne	  løbere	   Kolding	  
Lør	  2405	   SM-‐lang	   1330	   Als	  Nørreskov,	  Nygård	   SOK	  
Tor	  2905	   Grænsedysten	   1000	   Lerskov,	  40	  års	  jubilæum	   AAIG	  
Søn	  1506	   Vejlestafetten	   1000	   Højen	  –	  Pedersholm	   OK	  Snab	  	  
Fre	  2706	   C/VJ	  2-‐dages	  	   Mejrup,	   	   Vestjysk	  
Lør	  2806	   C/VJ	  2-‐dages	  	   Vestre	  Plantage	   Vestjysk	  
Søn	  2906	   C/VJ	  2-‐dages	  	   Stråsø	  Midt,	  	  	   Vestjysk	  
Fre	  0407	   C/Vikingesprint	   Varbergparken,	  	   HTF	  
Lør	  0507	   C/Vikingedysten	   Hønning	  Plantage,	  	   HTF	  
Søn	  0607	   C/Vikingedysten	   Linnet	  Skov,	  	   	   HTF	  
KUP:	  Tæller	  til	  kredsungdomspokal	  	  	  	  	  	  KUM:	  Tæller	  til	  kredsungdomsmatch.	  
Vi	  ses	  til	  ungdomstræning.	  	  	  	  	  
Jette	  Klogborg	  	  
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Ulla Arreborg er redaktør af klubbladet fremover 

 
Som varslet er Søren Kjær ved at være kørt træt som redaktør af klubbladet og 
trækker sig helt fra bestyrelse og kommunikation til næste generalforsamling. 
 
Så han blev meget glad da Ulla Arreborg tilbød at overtage det redaktionelle ansvar. 
Det er til Ulla I skal sende stof til klubbladet i fremtiden. 
 
Søren står stadig bi med råd og dåd, så hun kommer ikke til at stå alene med det. 
 
 
Tillykke til to fødselarer: 
Peter Berg er fyldt 50 
Per Henriksen fylder 70 inden længe 
 
 
Velkommen til nye medlemmer: 
Mona	  Rasmussen	  	  	  	  	  	  	  	  Jels 
Keld	  Rasmussen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jels 
Mikael	  Nørby-‐Lassen	  	  	  Ribe 
Hans	  Tobiasen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ribe 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Information fra kasseren. 
 
Nu varer det ikke længe, inden kontingenterne kommer ud. 
 
For at jeg hurtig kan se, hvem som betaler, bedes I skrive 
medlemsnr./kundenr på indbetalingen. Det står øverst i højre side på 
kontoudtoget. 
 

Eksempel 
N. N. 
Vej 123 
1213 By 

123 

Mona	  og	  Keld	  er	  rutinerede	  kendinger	  i	  HTF	  -‐	  
Mikael	  og	  Hans	  har	  løbet	  lange	  baner	  ved	  tr-‐løb	  
flere	  gange!	   
  
Håber	  at	  I	  må	  trives	  med	  vores	  dejlige	  sport	  i	  
NATUREN! 
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Maja vinder sølv ved EM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det var en helt uventet dobbeltsucces da Maja og hendes gode veninde Signe Søes 
tog de to bedste pladser til EM Middeldistance i Portugal lige før påske – det bedste 
internationale resultat for dansk orientering i mands minde. For Signe Søes betød 

guldmedaljen et afgørende 
comeback i toppen af 
international orientering. For 
Maja Alm var sølvmedaljen en 
lykkelig forløsning oven på den 
lidt skuffende 6.plads på 
favoritdistancen sprint dagen før. 
 
Maja nåede hjem til 2.etapen i 
påskeløbet, hvor hun blev fejret 
af klubkammeraterne – og så 
vankede der også en 
anerkendelse på 1000 kr. fra 
kommunen, som formanden 
overrakte. 


