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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 

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 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  

 
 

 

Forsiden: Så glad var Maja da hun blev hyldet af klubkammeraterne efter træningsløb I 
Revsø og efterfølgende klubhygge. 3 VM-medaljer! Kommunen viste også flaget i form af 
Allan Emiliussen, formand for Kultur og Fritid, der medbragte pæne ord og økonomisk 
erkendtlighed.  
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Formandsord efteråret 
2014  
 
Maja Alm vinder 2 X SØLV og 1 X BRONZE 
ved VM i Italien...  
 
Maja Alm har haft en fantastisk sæson med 
vinder af EM-SØLV - vinder af de største 
stafetter i verden VENLA - TIOMILA - nr. 3 ved 
verdens største løb "O-ringen" med ca. 20.000 
deltagere og så 3 VM-medaljer 2 X SØLV og 1 X 
BRONZE hvilket gør Maja til den mest vindende 
VM-løber nogensinde! 
Desuden en masse andre topresultater ved 
world-cup løbene m.v., som vil føre for vidt at 
gengive her. 
Vi fejrede Maja efter træningsløbet i Revsø den 
13. august med taler af bl.a. formanden for Kultur 

og Fritid Allan Emiliussen og Landstræneren Lars Lindstrøm og det hele blev dækket 
af Jydske/Vestkysten, hvor der var 2 hele sider i avisen dagen efter! 
Vi var ca. 60 denne aften til at hylde Maja - TAK til Tove Juhl for grill - Peter Skovsgård 
og Lars Klogborg for baner, samt Flemming for husly! 
 SUPER FLOTTE STABILE RESULTATER af verdensstjernen Maja Alm, som har 
været med til at skrive historie for forbundet og HTF! 
 
STORT TILLYKKE Maja! 
 
Foråret og sommeren har været fyldt med stor deltagelse både til tr-løb og åbne løb, 
hvor vi havde deltagerrekord til påskeløbene på sydfyn med 56 løbere og vi var vidne 
til nogle super fine løb, som vi alle nød godt af - næsten lige så mange var vi til 
Grænsedysten i Lerskov den 29. maj nemlig 53 løbere! 
 

DM-sprint i Lemvig 26. april 
og DM Ultralang i Harrild 
Hede 27. april: 
Det blev til Medaljeregn til HTF 
i denne weekend, hvor Maja 
Alm og Betty Hansen vandt 
GULD i klasserne D-21 og D-
75, Lasse Skare Therkildsen 
SØLV i H-35-39, og Camilla 
Bevensee BRONZE i D-17-20 
år - alle medaljerne i SPRINT - 
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50% af de HTF-ere, som deltog kom hjem med en DM-medalje! 
Det skal også nævnes, at vores nyerhvervelse Lise Termansen vandt GULD i D-16! 
Dagen efter i Harrild Hede blev det igen GULD til Betty Hansen i D-75, SØLV til Maja 
Alm i D-21 og BRONZE til Guri Alm i D-50-54 år. 
 
JFM-Sprint: Ved dette mesterskab på Fyn fik Maja GULD i D-21 og Peter Klogborg fik 
SØLV. 
 
JFM-klassisk i Gludsted Plantage: Her vandt Lise Termansen i D-15-16 år. 
 
TILLYKKE til jer alle! 
 
Hæder: Den 14. maj var vi til hædring af mestre og jubilarer ved Haderslev Kommune. 
Søren Kjær fik hæder for 10 år - Guri Alm for 20 år og Jønne for 30 år i bestyrelsen. 
 
TILLYKKE! 
 
SM-indviduelt d. 6. maj i Als Nørreskov: 
Vi fik 9 sønderjyske mestre, som blev Jette Klogborg i D-35-44, Mona L. Rasmussen i 
D-55-64, Inge Marie Haahr i D-65-74, Lasse Klogborg i H-10, Peter Klogborg i H-13-
16, Jeppe Andersen i H-21-34, Arne Bertelsen i H-45-54, Flemming D. Andersen i H-
65-74 og Keld B. Nielsen i H-over 75 år! 
 
Vikingedysten 2014: Den 38. Vikingedyst vil blive husket for, at det var meget varmt 
løbevejr og at vi fik sponceret nogle meget flotte 1. præmier, som var en smuk 
halskæde med et "Vikingeskib" på af Karsten Richard fra Herfølge Kliensmede - Stor 
TAK til Karsten! 
Vi havde desværre også uheld med Højlandskvæg, som løb ud af indhegningerne! 
Vi fik indviet et nyt kort over Haderslev NØ til sprinten, samt 2 nye kort over Hønning 
og Lindet til de klassiske distancer. TAK til korttegnerne Vagn Hansen - Hans Nielsen - 
Kaj Ove Rasmussen - Flemming D. Andersen og mig selv "sagde hunden" også en 
stor TAK til banelæggerne ved Vikingedysten Ove Brix Therkildsen - Lars Klogborg og 
Søren Bertelsen! 

TILLYKKE til dem som fik 
præmier i vikingedysten - 
se mere på hjemmesiden!  
Vi havde valgt nogle herlige 
stævnepladser ved alle 3 
etaper! 
Vi var ca. 45 officials til grill, 
samt ligeså mange gæster på 
Jels skole lørdag aften og 52 
til Vikingespil mandag aften. 
TAK til Vikingerne fra Jels 
for samarbejdet! 
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TAK til 
skovdistrikterne for 
samarbejdet! 
TAK til vore sponsorer 
for støtte til 
Vikingedysten! 
TAK til alle officials for 
i den gode ånd i var 
med til, at afvikle 
dysten for HTF! 
 
Vort medlem Nis Skau 
gjorde god reklame for 
orienteringssporten 
med sin deltagelse i 
udsendelsen - "Hvem 
bliver Danmarks 
bedste Bonderøv"! 
 
Dammen rundt den 6. 
august med rekorddeltagelse: "Dammen Rundt" i år blev en succes med 191 
tilmeldte. Vores nye koncept med Ib Stokkebye, som tidtager var nok med til, at vi 
igennem hans hjemmeside kom længere rundt i regionen med budskabet, hvor der 
kom løbere helt fra København - Århus og  Frederiks! 
Vores ungdomsløber Nicklas Finderup Jessen vandt den lange tur på 12,3 km rundt 
om dammen og blev dermed den første under 20 år, som præsterede dette - 
TILLYKKE 
TAK til den nye ledelse af "Dammen Rundt" Jens Jørgen Kramer - Christian Schrøder 
og Ulla Arreborg, samt alle officials. 
TAK til vores samarbejdspartner FRØS! 
 
Vejlestafetten i Frederikshåb den 15. juni: Vi blev igen den bedst repræsenterede 
klub ved denne stafet med 30 deltagere og i år vandt vi for første gang familiestafetten 
med et "Finderup hold", som bestod af søstrene Diana og Jeanette, samt børnene 
Nicklas og Caroline. 
 
TILLYKKE! 
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SM-stafet i Åbenrå Nord den 9. august: Her havde vi 
12 hold med af de 19 hold og vi hjemførte GULD og 
BRONZE medaljerne. 
Familieholdet med Jeppe - Freja og Mona L. 
Rasmussen fik GULD og Guri Alm- Keld B. og Jakob 
Lei vandt BRONZE. 
 
TILLYKKE! 
 
Eropamesterskaber: Lise Termansen og Caroline 
Finderup har været til EM for ynglinge i Makedonien, 
hvor Lise fik en podieplads, som nr. 6 i sprint og 
Caroline fik en flot 13. plads på den lange distance. 
 

Junior-VM i Bulgarien: Camilla Bevensee har været til 
junior-VM her sidst i juni, hvor det også blev til nogle gode 
placeringer. 
 
Læsø 3-dages: Godt 20 HTF-ere havde nogle dejlige 
dage ved Læsø 3-dages - Her var Nicklas Finderup 
Jessen bedst i med to 2. pladser og en 1. plads i H-17-20 
år. 
Så mange fra HTF har heller ikke været til dette stævne 
før! 
 
DM-mellem på Nordsjælland: Så er vi lige kommet hjem 
fra en fantastiks weekend på Nordsjælland, hvor det blev 
til både GULD - SØLV og BRONZE ved DM -

Mellemdistance i Nørreskoven ned til Furesøen. Mona L. Rasmussen vandt en sikker 
GULD-medalje i klassen D-55-59 år - Maja Alm tog SØLV i D-21-34 år og Betty 
Hansen tog BRONZE i damer over 75 år. Lasse Skare Therkildsen blev nr. 5 i klassen 
H-35-39 år blot 1 min. efter BRONZE - Finn Jørgensen Aaris havde BRONZE-
medaljen i sine hænder ved 3 sidste posten. 
Lise Termansen er for tiden skadet, men vi regner med, at Lise er klar til DM-
weekenden i september i vores naboskove, 
Sidste år fik vi overhovedet ingen medaljer med hjem fra THORSØ bakker ved 
Silkeborg - så stort TILLYKKE til vores skarpe kvinder! 
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Midgårdsormen i Rude skov: 
HTF-karavanen fortsatte lidt 
længere nordpå til Birkerød, hvor 
"Midgårsormen" blev afviklet med 
start kl. 0300 natten til søndag. 
Vi var den klub, som var bedst 
præsenteret west for Storebælt, 
hvor vi over weekenden havde 34 
HTF-ere til start. Vi stillede med 2 
THOR hold a 10 løbere i denne 
skrappe klasse og de blev hhv. nr. 
7 og 14 af 22 hold - respekt! 
Vores Tjalfe hold med 4 
ungdomsløbere blev nr. 10 og 
undertegnede var så heldig at 
være på ELLE-holdet, som er D-50+ og H-60+ og Flemming D. Andersen - Hans 
Nielsen - Guri Alm - Jønne og Finn Jørgensen Aaris - vi fik en 2. plads! 
Stor TAK til Jette og Lars Klogborg for planlægning af klub turen til Sjælland! 
  
Højt aktivitetsniveau: Det er for tiden et meget højt aktivitetsniveau i vores dejlige 
klub HTF med rigtig mange til tr-løb og vi leverer den ene rekord efter den anden i 
åbne løb, som tegner til, at vi får et af de bedste år nogensinde i klubbens historie! 
På det seneste har vi fået 2 nye medlemmer fra Sjælland nemlig vores gamle 
ungdomsløber Kristian Ørnsholt, som bor i Lyngby og Oliver Korfitsen, som bor i 
Roskilde! 
 
Stafet for livet: I weekenden 6-7 september deltager HTF i denne store stafet i 
Damparken, hvor der i skrivende stund er 20 tilmeldt fra HTF - dejligt at se, at der er 
flere ikke medlemmer af HTF, som ønsker at deltage på vores hold! 
 
Natur løb i Dyrehaven den 8. oktober: Denne dag bliver der med lighed som sidste 

år orienteringsløb i 
Dyrehaven for skolebørn i 
Haderslev Kommune, hvor vi 
regner med ca. 500 
skolebørn får denne 
oplevelse - ! 
 
.”Hvorfor sidde inde - når alt 
HÅB er ude”! 
 
I ønskes en god 
eftersommer! 
 Jønne 
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VELKOMMEN til 10 nye 
medlemmer i HTF!  
Lisbeth Callesen  Sommersted 
Joanna Callesen            Vojens 
Sonja Jørgensen       Christiansfeld 
Kristian Ørnsholt       Lyngby 
Oliver Korfitsen          Roskilde 
Christian Schrøder        Vojens 
Oskar Schrøder Larsen  Vojens 
Magnus Schrøder Larsen     Vojens 
Mathilde Schrøder Larsen    Vojens 
Lone Britt Larsen                  Vojens 
Lise Termansen  Rødekro 
Nicolina Karlskov Sørensen Rødekro  
 
Vi håber I må trives i HTF med den dejlige sport i 
NATUREN! 

Runde dage 

Connie Andersen er fyldt 90 
Ethel Jacobsen fylder 80 
Henning Skytt Juhl fylder 60 

Connie Andersen er klubbens ældste. Hun har været 
medlem af bestyrelsen, har lavet klubblad – og 
manden Erik Andersen var HTF’s stifter. Hun følger 
stadig med i hvad der sker i klubben, og var også med 
til jubilæet for to år siden. 
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Rådhuspandekager 
 
Ganske vist var der ikke folkefest på Rådhuspladsen – men det var også det eneste 
der manglede. Når orienteringslandsholdet vender hjem fra VM med så mange 
medaljer i tasken, stiller København 
selvfølgelig op med pandekagespisning og 
hyggesnak med overborgmesteren. Maja 
havde flest medaljer med hjem, men om hun 
så også spiste flest pandekager, vides ikke. 
Pandekagerne blev skyllet ned med 
champagne, og hver fik to krus til erindring fra 
Royal Copenhagen. 
Orienteringslandsholdet blev hyldet sammen 
med svømmerne og kajakroerne, som jo heller 
ikke har gjort det så ringe ved deres VM’er. 
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Farvel og på gensyn 
 
Hej OK-HTF 
Tak for 7 fede o-løbs år. Hver gang jeg 
kommer til træning er det som om man 
altid føler sig velkommen. 
I de første år hvor jeg løb var jeg ikke 
kommet til træning hvis det ikke havde 
været for de ildsjæle i klubben der lige 
kunne tage en med. Det har medvirket 
kraftigt til at jeg har forsat i sporten. I har 
været  gode til at give numre så man selv 
kunne begynde at få arrangeret kørsel. I 
har været gode til opfordre folk så de især 
har deltaget i især op- og nedryknings 
matcher. 
Det fællesskab der findes i klubben er 
unik og det er vigtigt at fastholde. Jeg 
håber i forsat tager så godt i mod nye i 
sporten, hvor man som ny føler sig hurtigt 
hjemme i klubben og det kan gøre folk 
forbliver i sporten. 
Jeg flytter den 24. aug. til Odense for at 
studere, men vil forsat være forsat 
medlem for at holde kontakten til klubben. 
 
Med mange kærlige OK-HTF hilsner  
Mette Riis Jensen  
 
 

OK-HTF deltog i Stafet for livet 

Af Søren Bertelsen 
 
    Så er stafetten overstået og det var en fantastisk oplevelse, nærmest en stor 
havefest. Der var en rigtig god stemning i Damparken under hele arrangementet som 
havde 120 tilmeldte hold, med 5511 deltagere der gennemførte i alt 56334 omgange, 
der omregnet er 73.234 kilometer.  Stafet for livet i Haderslev, endte med at blive den 
største i Europa af denne type til støtte for Kræftens Bekæmpelse.  Dette faktum 
gjorde også tilfredsstillelsen for at have deltaget større. 
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  OK-HTF stillede med et hold på 32 deltagere, der tilsammen nåede 363 omgange, i 
alt 472 kilometer. I alt blev der på holdet indsamlet 3230,00 kr. til Kræftens 
Bekæmpelse.  Her under er omgangs resultaterne: 
 

Stafet for Livet Omgange 
Camila Bevensee 40 
Søren Bertelsen 22 
Jesper Gaarde Müller 21 
Vagn Hansen 20 
Birthe Marie Jepsen 20 
Nicklas Finderup Jessen 20 
Gunnar P. Friis 15 
Hanne Hyldelund 14 
Flemming Skøtt Jessen 13 
Nanna Hyldelund 13 
Lisbeth Callesen 12 
Nadja Gaarde Sørensen 12 
Ove Brix 12 
Jørn F. Andersen 10 
Mathias Finderup Jessen 10 
Niels Erik Kofoed 10 
Bendt Bossen 9 
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 Det bør bemærkes at Lisbeth gennemførte 
alle sine omgange i et stræk på en 
natdistance. Nu var det vigtigste formål 
ikke kun at komme langt eller hurtigt, men 
at være med. Dog var der mange som 
havde personlige mål der skulle prøves, 
jeg selv ville løbe en ½ Marathon under 
stafetten og det mål nåede jeg J. En af 
mine venner ville gå en hel Marathon og 
det mål nåede han også. 
 
  Den lørdag og søndag i Damparken var 
for uden støtte til en vigtig sag der var rigtig 
mange hold der havde aktiviteter, så som 
auktioner, loppemarked og salg af guf, 
drikkevarer, pølser og håndværk, også 

socialt samvær og meget andet, så tiden gik faktisk hurtigt og pludseligt var det hele 
overstået og alting skulle pakkes ned. 
 Der var under hele arrangementet mulighed for købe forplejning og drikkevarer i 
”Madbixen”, der var flere forskellige varme retter, brød, kage, samt frugt og grønt.  
  Rundt omkring i holdenes telte var der også medbragt forskellige former for ”energi-
drik” så som Bacardi, Carlsberg og Rødvin. Og som en af mine venner af og til sagde 
”Hva’ så Søren! Er det ikke tid for et 60 mm alu-rør?” Han deltog faktisk på 3 
forskellige hold skal det bemærkes. Ja tid til samvær var der i Damparken J. 
 

 
   Nu skal der jo være nogen til at holde sammen på et hold for at det fungerer og selv 
om jeg nok så pænt bar titlen ”Holdkaptajn” for OK-HTF og gik til møder, skal der ikke 
være tvivl om at den bærende kraft for os, under Stafetten i Damparken, var Hanne 
Hyldelund, som var på pladsen i 26 timer, godt hjulpet af sin datter Nanna og hendes 
veninde Nadja. Jeg fik jo ikke starten med, da jeg var nødt til at arbejde om lørdagen. 

Sofie Koch 9 
Ingelise F. Andersen 8 
Dorte Koch 8 
Jette Honoré Jensen 7 
Rasmus Koch 7 
Patricia L. Rasmussen 7 
Mads Stamholdt 7 
Benjamin Stie Friis 7 
Birgitte Louise Bevensee 7 
Lene Stie Friis 6 
Cecilie Bevensee 5 
Lillian Pedersen 5 
Sonja Jørgensen 4 
Guri Alm 1 
Søren Dall 1 
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  Den ihærdighed som Camilla viste skal også bemærkes. 
 

 
 

   Så tak for dette års ”Stafet for Livet” Måske bliver der et større OK-HTF hold til 
næste år. 
 
      O-hilsen Søren Bertelsen 
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Klubmatch i Als Nørreskov 1. november 
 
Det er hyggeligt, og det er sjovt at være med til at vinde. Så meld jer hos Guri. Der er 
god tid endnu, men vi skal da have pokalen med hjem, ikke? Vi plejer at slå Syd, men 
det har fejlet før, så stærkeste opstilling er sikkert en god ide. 

 
 
 

Medaljer til veteranerne i DM-Lang og DM-stafet 
 
Klubbens gentlemen gjorde det strålende til årets DM-stafet, som blev arrangeret af 
KOK i Fovslet 13. september. 
Det gav et sæt sølvmedaljer i H 35 til Kristian Ørnsholt, Jakob Physant og Lasse 
Therkildsen, og et sæt bronzemedaljer i H 55 til Jens Peder Jensen, Søren Dall og 
Arne Bertelsen. Og så var det lige ved og næsten i H 65, hvor Flemming D. Andersen, 
Niels Erik Kofoed og Finn Aaris Jørgensen blev nr. 4. Så der er ingen tvivl om at det 
var de rigtige modne herrer der var sat på hold. 
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Søndag 14. September gik det så løs igen med DM-Lang i Munkebjerg ved Vejle. En 
rigtig fin skov der også byder på den detalje at der er 90 meters højdeforskel fra top til 
bund. 
Igen var det veteranerne der leverede de gode HTF-resultater: 
Mona Rasmussen og Hans Nielsen vandt begge bronze i henholdsvis D 55 og H 70. 
Stort tillykke med medaljerne! 

Støt annoncørerne i bladet – de støtter klubben! 


