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Forsiden: i sin sidste sæson som junior lykkedes det Camilla Bevensee at få en stafet-
guldmedalje til European Junior Cup i Belgien. Med på holdet var også Nikoline Tillingsøe 
og Josefine Lind. Juniorlandsholdet havde rigtig tur i den, for drengene vandt skam også 
guld. På bageste række står Thomas Knudsen, Magnus Dewett og Magnus Maag – alle 
sammen navne vi sikkert kommer til at høre mere til. 
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Formandsord julen 2014  
 
Camilla Bevensee vinder GULD i stafetten ved 
Junior European Cup i Belgien! 
 
I mine sidste formandsord bedyrede jeg, at 2014 
nok ville blive det bedste år nogensinde i HTF´s 
historie og begivenhederne siden sidst har kun 
været med til at understrege dette kraftigt - især 
de præstationer der skete i weekenden den 3-5. 
oktober! 
Camilla løb på hold sammen med Nicoline 
Tillingsøe Tisvilde Hegn og Josefine Lind fra 
GORM-Jelling. Efter Danmark kom Sverige på 
SØLV-pladsen og Schweiz på BRONZE-pladsen. 
Førsteholdet fra Danmark havde fejlklip på 1. tur 
så det er glædeligt, at holdet fra Danmark var så 
homogen! 
Drengene gjorde triumfen total for Danmark ved 

også at vinde! 
 
Det er Camillas bedste internationale resultat nogensinde! 
 
Camilla er med til at skrive klubhistorie - det er første gang HTF får en 
europamester! 
 
STORT TILLYKKE til Camilla og hele det danske JEC-hold! 
 
 
Maja Alm med til at vinde den samlede sejr ved World-cup i MIX-stafetten! 
 
I samme weekend løb Maja Alm Worlcup finale i Schweiz og dette blev også 

dramatisk i stafetten, hvor 
verdensmesteren Søren 
Bobach klippede forkert i MIX-
stafetten, men heldigvis er 
Danmark også her så 
homogene, at 2. holdet sikrede 
sig den samlede Vorldcup sejr 
til begge de danske stafethold! 
 
Maja Alm vinder SØLV ved 
den afsluttende sprint ved 
World-Cup i Schweiz! 
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Det blev atter til en fantastisk dag for Maja Alm, som ved den afsluttende sprint blev 
nr. 2, således hun sluttede samlet som nr. 3 ved World-CUP-2014 
 
Stort TILLYKKE Maja og hele det danske hold! 
 
OK-HTF er tilbage i første division efter tæt kamp i Jørgensgård skov ved 
Aabenrå! 
 
Det blev et kort visit i 2. division i 2014, længe så det ud til, at vi skulle forblive i 2. 
division, men vores sidste løbere i skoven ville det anderledes således slutfacit blev, at 
vi vandt med 2 point over Odense - denne klub har vi ofte kæmpet med få point til 
forskel imod! 
Stort TILLYKKE til hele klubben og især til dem som stred sig igennem brændenælder 
- brombærkrat og ikke mindst bakkerne i Jørgensgård skov - meget imponerende når 
vi manglede hen ved 15-20 stk. af dem, som plejer at tælle heriblandt vores 
juniorlandsholdsløber Camilla Bevensee. 
Imponerende var indsatsen af de 6 debutanter (nye medlemmer i HTF) vi havde med 
denne dag, hvor Nicolina Karlskov og og Oskar Schrøder Larsen vandt deres baner 
og de øvrige talte med i divisionsresultatet - dette kan man da kalde DEBUT!  
Men Maja vandt også den lange herrebane! 
Mindre end 1 år efter vi mistede denne status på visitkortet den 6. oktober 2013 i Vejle 
Sønderskov er vi nu igen tilbage i 1. division! 
Det er faktisk første gang, at vi rykker op i 1. division - !!! Før havde vi altid været 
der!!! 
 
TILLYKKE HTF! 
 
Det var en super dejlig dag den 8. oktober i Dyrehaven med ca. 700 elever og 
lærere ved NATUR-løbet! 
 
Det blev til en stor succes i Haderslev Dyrehave med ca. 700 elever og lærere ved 

naturløbet. 
Det blev ikke plads til alle, 
som gerne vil have været 
med - dels var der ikke 
buskapacitet til Lagoniskolen 
fra Vojens og dels måtte vi 
lukke for tilmeldingen 5 dage 
før tidsfrist, hvor tilmeldingen 
lød på 687 elever for at vi 
kunne afvikle det inden for 
tidsrammen med både sprint 
og 20 poster i Dyrehaven i 
valgfri rækkefølge! 
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Eleverne havde medbragt et pragtfuld humør og godt vejr og så kan det jo ikke gå galt 
- alle elever og lærerne fik et æble og en flaske vand som belønning - desuden var der 
præmier til de bedste fra de 4 årgange 3-4-5 og 6 klasserne! 
 
TAK til samarbejdspartnerne Naturstyrelsen ved Jens Jakob Fristed Sørensen - 
Haderslev Kommune ved Dorte Evald - Anders Flaskager UC-SYD og Gert Nielsen fra 
forbundet. 
 
TAK til alle officials, som alle var + 60! 
 
DM-stafet i Fovslet og DM klassisk i Munkebjerg den 13. 14. september. 
 
Ved godt, at redaktøren berørte dette i sidste klubblad efter jeg havde skrevet 
formands ordene, men vi fik en fornem SØLV-medalje i stafetten ved de unge knægte 
Kristian Ørnsholt - Jakob Physant og Lasse Skare Therkildsen i H-35-39 år. 
Vi fik også en BRONZE-medalje i H-55-59 år ved Søren Dall - Jens Peder Jensen og 
Arne bertelsen. 
I Munkebjerg blev det til en SØLV-medalje ved Mona L. Rasmussen i D-55-59 år og 
en BRONZE-medalje til Hans Nielsen i H-70-74 år. Kristian Ørnsholt var tæt på med 
en 4. plads i H-35-39 år. 
TAK til Kolding og SNAB for 2 super fine arrangementer! 
 
TILLYKKE til jer alle! 
 
HTF blev igen vinder af Klubmatchen i Als Nørreskov den 1. november!  
 
Lise Termansen har været udtaget til U-16 landsholdet - TILLYKKE Lise! 
 
Højt aktivitetsniveau også her i november: 
 
Den 8. nov. var der indvielse af et helt nyt kort over Lovrup skov, hvor det samtidig var 
klubmesterskaber for OK-SYD - der deltog 70 i denne jomfruelige skov, som ligger 

sydvest for Arrild og fylder 2 
stk. A4 størrelser - kun det 
halve blev indviet den 8. nov. 
Stort arbejde af korttegneren 
Jens Jørgen Andersen, som 
har anvendt det sidste 1½ års 
tid langt fra hans bopæl  - 
Jens var også banelægger 
denne dag -  
 
TAK for dette Jens! 
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Ugen efter den 16 nov. var der 48 til tr-løb i Haderslev Vesterskov, hvor vores 80 årige 
Henry Jacobsen havde drejet nogle gode baner - orienteringsløb har ingen alder!  

 
Fantastisk flot indvielse af "Find vej på Favrdalskolen" med Maja Alm! 
 
Det blev til en super flot indvielse og en god oplevelse af 150 elever fra 4.-5. og 6. 
årgang på Favrdalskolen i Haderslev den 19. november. 
Bodil Fyhring Nøddesbo bød VELKOMMEN fra skolen med et TAK til HTF! 
Først holdt Maja et super godt foredrag omkring sit livsforløb, hvor hun havde afprøvet 
mange forskellige sportsgrene indtil hun faldt tilbage på orienteringsløb og vandt sit 
første DM, som 11 årig og nu er den mest vindende VM-løber i Danmark! 
Eleverne var musestille og meget lydhøre indtil hun sluttede med et "God fornøjelse" 
på power pointen, hvor klapsalverne brød løs og hun blev bestormet af 
autografjægerne i stort tal. 
Dernæst gik de ud på basket bold banen, hvor Maja lavede opvarmning med eleverne 
og her var de mindst ligeså tændte! Nogle eleverne blev udstyret med HTF-løbebluser 
og var en slags MENTOR for de andre og så blev der skiftet igen til andre elever der 
så blev MENTOR - klokken lidt i 12 kunne eleverne ikke vente længere - Jønne sagde 
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TAK til korttegnerne og NORDEA-fonden, som har stået for økonomien og TILLYKKE 
til skolen og så klippede Maja det røde bånd derefter gik det over stok og sten den 
næste halve time og de fleste elever fandt alle posterne! 
Bagefter samles eleverne igen i gymnastiksalen til en 
flaske vand og en TAKKE- gave til Maja og så flokkedes 
eleverne igen omkring Maja til billeder og 
autografskrivning:) 
Vi kom på forsiden af Jydske/Vestkysten og det blev til 
en side inde i bladet, samt en god omtale i Lokalavisen. 
 
TILLYKKE til Favrdalskolen! 
 
Maja Alm blev vinder af den nationale Rangliste selv 
om Maja blev ramt af sygdom inden de 2 afsluttende 
løb "Ballerup-sprinten" og "Jættemilen"! 
 
TILLYKKE Maja! 
 
Juleløb 2. juledag fra Tørning Mølle. 
 
Traditionen tro bliver der igen juleløb fra Tørning Mølle 2. juledag kl. 0945, hvor vores 
næstformand Guri Alm står for "nisseløjerne - vel mødt! 
 
Den 3. januar indleder vi det nye år med, at Kolding har inviteret os til 
træningsløb i Fovslet skov med start i sydenden af skoven. 
 
Generalforsamling den 21. februar 
også på Tørning Mølle - noter det i 
kalenderen! 
 
Det ser ud til, at den høje aktivitet 
fortsætter i 2015, hvor der er over 50 
tilmeldt til Påskeløbs indkvartering fra 
HTF på Gjerrild Vandrehjem vest for 
Grenå! 
 
”Venlighed er den olie, der fjerner 
tilværelsens gnidninger”! 
 
ALLE medlemmer - sponsorer og samarbejdspartnere ønskes en god jul 
og et lykkebringende nytår! 
 
 Jønne 
 



8 

Juleløb 2. juledag 

Traditionen tro bliver der også i år juleløb 2. 
juledag - den 26. december 2014 - fra 
Tørning Mølle. Du skal være omklædt og klar 
til start kl. 9.45. Der vil da være instruktion og 
lige derefter går starten.  
 
I år er der ingen julefiduser, og du skal ikke 
løbe sammen med andre. Man kan 
karakterisere løbet som et løb, hvor det 
gælder samarbejde, planlægning, snedighed 
og hurtighed. Du kan være med på banen 
selv om du normalt løber lette/mellemsvære 
baner. Der løbes ikke med emit. Posterne 
klippes som i de gode gamle dage, nemlig 
efter klippekort-metoden. 

Der vil også være en kortere bane for børn og voksne begyndere. Banen bliver maks. 
2 km. Der vil være spørgsmål/små opgaver ved posterne. Starten på denne bane vil 
være fra kl. 10.00. 

Efter løbet vil der være julehygge i stuehuset ved møllen, hvor der serveres 
æbleskiver, gløgg og godteposer til børnene. Der vil også være en lille præmie til dem, 
der har løst opgaven bedst. Det behøver ikke være de hurtigste. 

Hele arrangementet forventes at tage et par timer, så julefrokosten kan sagtens nås 
bagefter. 

Du skal ikke tilmelde dig. Bare mød op til et hyggeligt løb i julens tegn. Hele 
arrangementet er gratis, og du må gerne tage hele familien med til en frisk tur inden 
julefrokosten skal indtages. 

VELKOMMEN TIL ALLE 

Fra Guri (banelægger) 
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Så er det natcuptid igen… 
 
Vi er med til at afvikle Natcup 
Syd 2015.  
 
4/3 Kolding OK Marielund  
11/3 OK Melfar Strib 
18/3 OK HTF Haraldsholm 

                  
3 fornøjelige natløb med 
fællesstart og sløjfer 
 
 
Baner: 1 ca. 7 km. svær, 

2  ca. 4,5 km svær H/D 
3  ca. 4 km. Mellemsvær 

 
Lamper ( af gammel type ) kan lånes ved Flemming D. Andersen 29723711. 
Tilmelding på O-service. 
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HTF Påsketur 2015 
Så er HTF klub turen til påskeløbet i 2015 på Djursland arrangeret, 
vi er tilmeldt 51 personer og skulle der være et par enkelte, som 
stadig gerne vil være med, kan det godt lade sig gøre. 

Det hele foregår på Danhostel Gjerrild Dyrehavevej 9 Gjerrild 8500 
Grenå og priserne er,  

Indkvartering: 4-sengsrum excl. linned og håndklæde. 
Tillæg for dobbeltværelse: 160,- kr pr person 
Leje af linned og håndklæde: 60,- kr 
Pris pr. person: Voksne: 720 kr 
Børn 12-14: 590 kr 
Børn 2-11: 460 kr 
Børn 0-1: Gratis 
 
Med i priserne er 
 
Aftensmad torsdag 
Morgenmad og aftensmad fredag 
Morgenmad lørdag  
 
Og selvfølgelig 2 overnatninger, fordelt i værelser efter de ønsker I har haft. 
Vandrehjemmet ligger 35 minutter væk fra løbene som foregår i Mols Bjerge national 
park og ved Ørnbjerg mølle. Se indbydelsen på http://www.okpan.dk/paaske2015/# 
Vi ser frem til et par gode dage og skulle nogle have lyst til at lave lidt underholdning 
fredag aften hører vi det gerne 
Vi ses 

Lars og Jette Klogborg 
 
 

 

Indkaldelse til generalforsamling i OK-HTF 
 
Vi afholder generalforsamling lørdag den 21. februar 2015 på Tørning Mølle 
 
Dagsorden ifølge lovene. 
 
Så skriv dagen op i kalenderen NU – det bliver mindst lige så hyggeligt som 
det plejer med spisning og fejring af klubbens profiler 
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Hvem er Oskar?  
Af ungdomstrænerJette Klogborg 
 
Til divisionsmatch i Jørgensgård 
Skov d. 28 september dukkede der 
et nyt navn op på resultatlisten for 
HTF. Oskar Schrøder Larsen vandt 
bane 7 i en kanon tid. 
Nogle undrede sig over hvor dette 
ungdomstalent var kommet fra og 
derfor denne lille beretning til 
klubbladet. 
Oskar startede i foråret med et 
træningsløb i Revsø hvor jeg 
skyggede ham rundt på en 
mellemsvær bane. Han var klar til 
lidt udfordringer fra starten af og som tidligere spejder fangede han hurtigt hvordan et 
kort skulle læses. Det at færdes i terrænet var han ikke så øvet i, så jeg væbnede mig 
med tålmodighed, når de lange ben skulle sættes i skovbunden. Det var uvant at blive 

mudret og revet 
af brombær men 
efter at være 
blevet skygget et 
par gange havde 
han hurtigt fået 
tag på at brase 
igennem 
tæthederne. 
Hans far 
Christian 
Schrøder 
udgjorde en vis 
konkurrence i 
starten hvor 
erfaring vejede 
højere end 
hurtighed. Det 
varede dog ikke 
længe inden 

Oskar slog sin far til træningsløbene som de trofaste mødte op til hver gang.  
Jørgensgård Skov var Oskars stævnedebut og det klarede han over al forventning. 
Far og søn er blevet fanget af orienteringssportens glæder, så jeg er sikker på at vi vil 
se en del til dem i fremtiden.  
Jeg tror også Oskar vil være at finde øverst på resultatlisterne fremover. 

Oskar med sin far Christian 
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Klubmatchen 1. november - B-kæden 
klarede ærterne 
Af Søren Kjær 
 
Rent sportsligt er klubmatchen mod OK Syd (Aaigs og OK Sønderborgs samlede 
kræfter) måske ikke årets vigtigste begivenhed, men det er nok en af de hyggeligste. 
Der er lidt svenskerlandskamp over det – OK Syd er naboerne vi gerne vil kunne slå, 
og omvendt er vi deres helt specielle udfordring. Klubmatchen er en tradition der går 
langt tilbage, men nu løbes der om en helt ny vandrepokal som OK Syd har bekostet 
sidste gang de vandt. Øverst på den står ”2011 OK Syd”, men nedenunder står der to 
gange OK HTF, for vi vandt både i 2012 og 2013.  
 
Men hvordan skulle det dog gå i år? Der var indbudt til klubmatch i Als Nørreskov, en 
skov som alsingerne kender som deres egen bukselomme, men som vi også har løbet 
i gud ved hvor mange gange. Så hvad forhåndskendskab til skoven angår, kan det 
komme ud på et. Derimod kunne vi godt være betænkelige over fraværet af mange af 
klubbens ypperste pointslugere – og vi i hvad man godt kan kalde b-kæden uden at 
fornærme nogen følte os ret sikre på at det ville blive til lammetæv. 
 
Men pyt – vejret var jo fint nok, skoven var efterårsflot, og vi måtte bare gøre det så 
godt vi kunne. Det gjorde vi så, og bagefter afventede vi resigneret det endelige 
resultat ved præmieoverrækkelsen. Stor var 
vor forbavselse og glæde over at høre det 
det usandsynlige slutresultat: OK HTF 179 
point – OK Syd 175 point.  
 
I kan selv læse detaljer i resultatlisten her. 
Det viste sig at vi løb nogenlunde lige op 
med OK Syd på bane 1 og bane 2. Derimod 
gik det skammelig ringe på bane 3, hvor vi 
kun havde 7 løbere med, og OK Syd satte 
sig på topplaceringerne.  
 
Til gengæld er der endnu en gang 
anledning til at rose Oskar (se præsentation 
tidligere i bladet), som manglende rutine til 
trods, men takket være ekstra krudt i 
benene og omløb i hovedet satte alt og alle 
på plads på bane 4. Der var over 5 minutter 
ned til nr. 2, som i øvrigt var Oskars far, 
Christian Schrøder. Det var godt de tog med 
til Als! Ellers havde vi ikke fået pokalen med 
hjem igen. 

Artiklens forfatter med sejrstrofæet. 
Den mærkelige positur skyldes han 
holder en dåseøl på ryggen. 


