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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: 
 
Der bliver mange fine klubture igen i 2015  
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Formandsord vinteren 
2015  
 
2. Juledags løb ved Tørning Mølle med 
rekorddeltagelse: Det var rekorddeltagelse ved 
vores jule løb 2014 med over 70 deltagere. 
Guri havde lavet et godt koncept, hvor vi alle blev 
delt op i hold af 3 deltagere og så gjaldt det om at 
samarbejde indbyrdes på holdene. 
HTF var vært for gløgg og æbleskiver - de yngste 
fik godteposer. 
TILLYKKE til vinderne, som kan ses på vores 
hjemmeside sammen med billederne fra dagen: 
www.okhtf.dk 
TAK til arrangørerne! 
 
Mange til træningsløb: Vore medlemmer har 
her i 2015 lagt hårdt ud med deltagelse i tr-løb, 

hvor der i Fovslet den 3. januar var  46 HTF-ere til start og samtidig en håndfuld HTF-
ere i Bommerlund. Den 24. januar var der 44 på Starup Hede og i dag den 7. februar 
var der 54 i Varbergparken - heriblandt en del nye ansigter! 
 
HTF-ere på kursus: Her den 24. januar havde vi 3 på arrangementskursus som var 
Flemming D. Andersen - Guri Alm og Søren Dall. Ligeledes har Jens Andersen og 
Vagn Hansen været på rentegningskursus i korttegning. 
 
Generalforsamling: Den 21. februar inviterer vi til Gen. F. på Tørning Mølle. 
Vi får lidt at spise inden Gen. F. , som indledes med hædring af VM-mestre - EM-
mestre - DM-mestre og klubmestre, hvorefter vi gør status på året 2014 med 
beretninger - både skriftlig og mundtlig. Mød op og deltag i debatten om vores fælles 
fremtid! 
 

SM-nat i Gråsten skov: 
Onsdag den 20. marts er der 
SM-nat i Gråsten skovene og 
traditionen tro er det samtidig 
HTF´s interne klubmesterskab. 
 
Grænsedyst den 14. maj i 
Tyskland: Den traditionelle 
Grænsedyst finder i år sted på 
den anden side af grænsen - 
nærmere betegnet i 
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Bergengehølz i Slesvig 
Holsten.  
Vi har bestemt, at dette skal 
være 1. afd. af vore 
klubmesterskaber. 
 
SM-indviduelt i Jørgensgård 
skov den 20. juni: Dette bliver 
så samtidig 2. afd. af HTF´s  
klubmesterskaber. 
 
1. divisions løb den 12. april i 
Lunge Bjerge: Vi starter ud 
med 1. divisionsløb den 12. april i Lunge Bjerge ved Gelsted. 2 afd. af divisionsløb 
bliver i Oksby den 23. august og evt. op- og nedrykning ved Aabenrå Nord den 27. 
september. 
Håber vores medlemmer vil sætte X i kalenderen disse 3 dage, som er absolut de 
vigtigste datoer i 2015! 
 
Påskeløbene 2015: Disse ligger i år på Djursland med PAN, som arrangør. 
Vi har bestilt overnatning på Gjerrild Vandrehjem øst for Grenå og der er over 50 
tilmeldte HTF-ere til denne overnatning - spørg Lars Klogborg om der er flere pladser. 
 
”En latter koster mindre end elektrisk strøm - og lyser mere op”! 
 
I ønskes en god start på sæson 2015! 
 Jønne 
 

Generalforsamling i OK-HTF 
Generalforsamlingen bliver på Tørning Mølle 21. 2. kl .12. 
 
Inden generalforsamlingen er der mulighed for at få pulsen op inden det mere alvorlige 
går i gang. Der er printede kort til de friske der møder op lørdag kl. 1000 ved Tørning 
Mølle. Der løbes på de faste poster i det kuperede område, og Per Henriksen har 
konstrueret to baner af varierende længde som man kan vælge imellem. 
 
Kl. 12 starter vi med hyggelig fælles middag, og ca. 1245 hylder vi klubmestre – DM 
medaljetagere – EM og VM medaljetagere. 
 
Selve generalforsamlingen begynder kl. 13 
 
Dagsorden efter  lovene: 
 
1. Valg af dirigent og stemmeoptællere. 
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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. 
 
Formandens beretning for 2014. 
 
I år 2014 blev den ordinære generalforsamling afholdt på det gode gamle kendte 
historiske sted Tørning Mølle den 22. februar. 
Der var mødt 40 til Gen. F., hvilket er rekord i HTF!  
Valgt som dirigent blev Keld B. Nielsen. Inger Marie Haahr blev valgt som referent. 
 
Beretninger og regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 
Det årlige kontingent blev fastsat til: 
  Ungdom: 300,- 
  Senior: 500,-  
  Familie: 800,- 
  Passiv: 200,-   (incl. familien) 
Disse kontingentsatser var en lille forhøjelse på kr. 100,- for senior og fam. 
I overensstemmelse med vedtægterne blev følgende valgt til bestyrelsen: 
Valgene:  Jette Klogborg, Søren Kjær, Jette Beyer og Jørn F. Andersen 
Inger Marie Haahr forlod bestyrelsen efter mange solide år. Jette Beyer blev nyvalgt . 
Som revisorer var der genvalg til Jørgen Thingvad og Maja B. Kristensen blev nyvalgt  
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og afløste herved Henry S. Jacobsen efter mange års tjeneste. 
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, 
Jette Beyer 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 ægteparret Ingelise Baden og Arne Bertelsen  for i 
årenes løb at have ydet en energisk, kammeratlig og sportslig indsats, hvor Ingelise bl. 
a. har været kasserer og Arne Bertelsen stævneleder m.m. ved mange løb. 
HTF´s jubilæumspokal blev tildelt  Mathias Finderup Jessen  for ”årets 
ungdomsløber” 2013, hvor Mathias bl. a. har været meget flittig ved åbne løb og 
træningsløb. 
 
Vort medlem Jens Peder Jensen blev ved  årets Repræsentantskabsmøde  i 
Brøndby hædret med  SILVA-blokken for hans ihærdige arbejde i Ungdomsudvalget i 
Sydkredsen.. 
 
Maja Alm er for hendes mange flotte VM-medaljer og EM-sølvmedalje blevet  kåret af 
de danske orienteringsløbere, som  "Årets orienteringsløber  2014"! 
 
Følgende ledere i HTF er blevet hædret af Haderslev kommune: Søren Kjær for 10 år 
- Guri for 20 år og Jønne for 30 år i bestyrelsen. 
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TILLYKKE! 
Klubbens medlemstal. 
Den 31-12 2014 var der 242 medlemmer i HTF, som er det samme som i 2013, hvor vi 
havde en tilgang på 22 nye medlemmer.  Der har været 
en tilgang på 19 nye medlemmer, som er 3 mindre  
end  i år 2013. Til gengæld er de nye medlemmer vi har 
fået meget aktive! Det er 19 medlemmer, der har meldt 
sig ud eller er blevet slettet for kontingentrestance af 
vores dejlige klub HTF i 2014. Men 242 medlemmer er 
også meget  flot, hvor vi ikke har ligget højere før, som 
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 13. august havde vi på vanlig vis Grill-aften på ”Holbækgård” med 60 deltagere - 
Dejlig aften med god grill-hygge. 
Vi holdt samtidig reception for Maja Alm for hendes 3 VM-medaljer, hvor 
Jydske/Vestkysten var tilstede og formanden for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune 
ved  Allan Emiiussen, samt Landstræneren Lars Lindstrøm. 
TAK til Flemming og Tove Juhl, som stod  for dette arrangement. 
  
2. juledagsløbet  fra Tørning Mølle, hvor 
Guri Alm var banelægger og holdene blev 
lavet meget jævnbyrdige, der var 
ligeledes lavet en god børnebane, som 
udløste godteposer til børnene og de 
voksne fik æbleskiver og gløgg. TAK til 
arrangørerne. 
Vi havde i år rekorddeltagelse med over 
70 til arrangementet. 
 
Vikingedysten har jo også udviklet sig til 
et klubarrangement med grill og deltagelse i VIKINGESPILLENE. Vi var ca. 45 til Grill 
og 52 til Vikingespillene. Vældig hyggeligt, som deltagerne sætter pris på!  
 
DM-mellem og Midgårdsormen: Vi arrangerede i 2014 klub tur til dette arrangement på 
Nordsjælland og var for første gang den bedst repræsenterede klub med over 30 
deltagere. 
Dette forsøger vi at gentage i år, hvor DM-mellem bliver i Munkebjerg Øst og 
Midgårdormen i Marielundskoven ved Kolding. 
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TAK til Jette og Lars Klogborg, som tilrettelagde turen til Sjælland og de vil gentage 
dette her i 2015! 
 
Desuden har vi i 2014 samlet mange HTF´ere  til vores 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 fremlægges regnskab til generalforsamlingen. 
 
HTF arrangementer i 2014. 
 
Arrangementerne er som følger: 
 
12. marts: SM-nat i Stensbæk Syd med 31 deltagere 
 Banelægger: Bendt Bossen 
EMIT: Michael Christensen 
 
21. marts: Nat-cup i Revsø  med 50 deltagere. 
Banelægger: Flemming D. Andersen 
EMIT: Michael Christensen 
 
6. april Sdr. Farup Bjergplantage 1. division med 430 deltagere. 
Banelægger: Hans Nielsen 
Banekontrol: Birte Kjems 
Stævnekontrol: Jørn Andersen 
Stævneleder: Arne Bertelsen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg  
 
4-6. juli Vikingedysten i Haderslev NØ  med 141 deltagere  og Hønning/Lindet 
med hhv. 252  og 266 deltagere. 
Banelæggere: Ove Brix Therkildsen, Lars Klogborg og Søren F. Bertelsen.  
Banekontrol: Bendt Bossen, Flemming D. Andersen og Arne Bertelsen. 
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Stævnekontrol: Jørgen 
Rasmussen 
Stævneleder: Jørn Andersen 
EMIT: Hans Erik Hansen og 
Peter Berg 
 
10. august ”Dammen Rundt” 
med 191 deltagere - rekord!  
Ulla Arreborg stævneleder - 
bistået af Jens Jørgen Kramer og 
Kedde - for første gang havde vi 
en speaker på løbet, som var 
Børge Kock, der gjorde det rigtig 
godt! 
Tidtagning: Ib Stokkebye 
 
Herudover har vi lavet nogle anderledes arr. for Haderslev Kommune og  
forbundet 
 
Den 13. og 19. 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. 5. april 
Instruktører: Ove Brix Therkildsen, Jette Beyer og Jørn Andersen. 
 
Den 5. april "Find vej dag i Vesterskoven". 
Der kom ca. 38 til dette arrangement i Vesterskoven.  
Det er det eneste, som har været lidt skuffende for HTF i 2014! 
Vejret var ikke det bedste! 
Jette Klogborg var "tovholder" på dette. 
 
Den 6. september var vi med i stafet for livet i Damparken: 
Denne dag var vi 32 løbere i en god sags tjeneste og imponerende var det, at 8 af 
løberne ikke en gang var medlem af HTF, men ønskede at repræsentere os! Status 
blev, at der af HTF blev løbet 363 omgange, som resulterede i 461 km - Camilla 
Bevensee nappede 40 omgange. 
TAK for indsatsen til alle og især en stor TAK til Hanne Hyldelund og Søren F. 
Bertelsen, som var MENTOR for dette - Det vil være fint, hvis vi kunne gentage dette i 
2015! 
 
Den 8. oktober havde vi ca. 700 skoleelever på O-løb i Dyrehaven.  
det var en stor succes, at arrangere "Naturløb" i Dyrehaven for ca. 700 skoleelever og 
lærere, hvor de både havde sprint ved Nørskovgård og 20 valgfrie poster i Dyrehaven. 
Der var så stor interesse fra skolerne på dette løb, at vi måtte lukke for tilmeldingen en 
uge før! 
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 Hjælperne var Hans Jacob, Else, Bent, Ingerlise, Kaj Ove, Ove Brix, Flemming og 
Jønne, samt Gert Nielsen fra forbundet. 
Dette skal vi gentage her 2015, som bliver den 7. oktober! 
 
Den 19. november indviede vi et nyt "Find vej projekt" på Favrdalskolen. 
Maja Alm klippede snoren og inden da, fortalte Maja om sit liv, at være 
orienteringsløber og inden start lavede hun også opvarmning med de 150 elever, som 
var med til denne indvielse på vores første "Find vej i skolen". 
Det blev en fantastisk dag for eleverne, hvor der blev skrevet masse af autografer! 
 
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 Italien, EM i Portugal samt World-CUP 
løbene. 
 
Maja Alm er Verdensklasseløber! 
 
Camilla Bevensee  har været udtaget til juniorlandsholdet, hvor hun har været til 
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Junior VM i Bulgarien, samt junior EM i Belgien.  
 
Lise Termansen har hele året ved fast udtaget til U-16 landsholdet og var 
udtaget til yngle-EM i Makedonien. Lise vandt også KUM. 
 
Vort passive medlem Caroline 
Finderup har også været udtaget 
til ynglinge EM  i Makedonien. og 
EM i Belgien. 
 
Stort TILLYKKE til jer alle! 
 
Resultater 
(Vindere, samt medaljetagere 
nævnes). 
 
Resultaterne i 2014 ved DM-erne! 
 
DM-sprint den 26. april i Lemvig: 
Maja Alm D-21-34, Lise Termansen D-15-16 og Betty Hansen i D-75 vandt GULD - 
Lase Skare Therkildsen H-35-39 vandt SØLV og Camilla Bevensee  D-17-20 vandt 
BRONZE. 
 
DM-ULTRALANG den 27. april på Harrild Hede: 
Betty Hansen vandt GULD i D-75, Maja Alm vandt SØLV i D-21-34 og Guri Alm vandt 
SØLV i D-50-54. 
 
DM-mellem den 23. august i Nørreskoven : 
Mona L. Rasmussen vandt GULD i D-55-59 år. Maja Alm vandt SØLV i D-21-34 år og 
Betty Hansen vandt BRONZE i D over 75 år. 
 
Midgårdsormen den 24 august i Rude skov: 
"Elleholdet" med Guri Alm, Hans Nielsen, Flemming D. Andersen, Finn Aaris 
Jørgensen og Jønne blev nr. 2. 
Vores 2 THOR-hold blev hhv. nr. 7 og 14 af 22 hold! 
 
Dm-stafet i Fovslet den 13. september: SØLV til H-35-39 holdet ved Kristian 
Ørnsholt, Jakob Physant og Lasse Skare Therkildsen. 
BRONZE til H-55-59 holdet ved Søren Dall, Jens Peder Jensen og Arne Bertelsen. 
 
DM-klassisk den 14 september i Munkebjerg: 
Mona L. Rasmussen vandt BRONZE i D-55-59 og Hans Nielsen vandt ligeledes 
BRONZE i H-70-74 år.  
Ialt 13 forskellige medlemmer af HTF har i 2014 vundet DM-medaljer! 
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Resultaterne i 2014 ved JFM! 
 
JFM-sprint i Kerteminde den 25. maj: 
Maja ALM GULD i D-21-34 år og Peter Klogborg GULD i H-15-16 år. 
 
JFM-klassisk i Gludsted/Børgelund den 17. august: 
Lise Termansen GULD i D-15-16 år og Hans Nielsen SØLV i H-70-74 år 
 
Stort TILLYKKE til jer alle 
 
Resultater i 2014 ved EM og VM! 
 
Maja Alm vandt SØLV ved EM i Portugal på mellemdistancen. 
 
Maja Alm vandt 2 SØLV-medaljer og 1 BRONZE-medalje ved VM i Italien. 
SØLV i diciplinerne stafet og MIX-stafet, samt BRONZE i sprint, hvilket gjorde 
Maja historisk set til den mest vindende dansker nogensinde ved et VM! 
 
Camilla Bevensee vandt EM GULD i stafet ved JEC i Belgien sammen med 
Josefine Lind GORM og Nicoline Tillingsøe fra Tisvilde. 
 
Lise Termansen fik en flot podieplads, som nr. 6 i sprint ved ynglinge EM i 
Makedonien. 
 
Resultater fra andre store løb! 
 
Maja blev nr. 1 i verdens største stafet Venla med 1200 hold i Finland sammen 
med Miri Trane Ødum, Emma Klingenberg og Ida Bobach. 
 
Maja vandt en historisk sejr ved TIOMILA sammen med Miri Trane Ødum - Ita 
Klingenberg - Ida Bobach og Signe Søes. 
 
Maja med til at vinde MIX-stafetten i sprint ved World-cup i Finland sammen med 
Tue Lassen - Søren Bobach og Emma Klingenberg. 
 
Maja med til at vinde den samlede sejr ved World-cup i Schweiz i MIX-stafetten i 
sprint. 
 
Maja bliver samlet nr. 3 ved World-cup i sprint. 
 
Maja vinder "Silva league sprint" i Sverige med 85 deltagere. 
 
Maja har vundet dobbelt DM i CROSS-løb ved Odense. 
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Maja vandt "Smålandskavlen" sammen med Stine Bagger Hagner, Miri Trane 
Ødum og Ida Bobach . 
 
Maja blev nr. 3 ved verdens største løb 5-dages (O-ringen) i Sverige med 20.000 
deltagere. 
 
Maja Alm vinder af nationalranglisten "TRIMTEX - CUP"! 
 
Det er ikke noget at sige til, at det var Maja, som blev kåret til -  
"Årets orienteringsløber 2014"! 
 
Det har virkelig været Majas år i 2014 - STORT TILLYKKE Maja! 
 
 
Divisionsturneringen: 
 
Det stod godt nok i min målsætning for 2014, at det vil være rart at komme 
tilbage til 1. division, men havde ikke lige set det komme, da vi i Jørgensgaard 
skov den 28. september manglede ca. 15 løbere af dem som normalt tæller med, 
men de deltagende medlemmer denne dag ville det anderledes og vi er nu her i 
2015 tilbage i 1. division efter blot 1 års fravær! 
 
TILLYKKE til hele klubben for dette! 
 
Natcup i Sydkredsen: 
Ved de 3 natløb i sydkredsen, blev Lasse Skare Therkildsen bedste herreløber på den 
lange bane. 
 
Vejlestafetten den 15. juni i Frederikshåb. 
For første gang vandt et familiehold fra HTF denne stafet, som var Diana Finderup 
Jessen, Nicklas Finderup Jessen, Caroline Finderup og Jeanette Finderup. 
 
SM-indviduelt i Als Nørreskov 3. maj 
 
D-35-44 år Jette Klogborg 
D-55-64 år Mona L. Rasmussen 
D-65-74 år Inger Marie Haahr 
H-indtil 10 år  Lasse Klogborg 
H-13-16 år Peter Klogborg 
H-21-34 år Jeppe Andersen 
H-45-54 år Arne Bertelsen 
H-65-74 år Flemming D. Andersen 
H -over 75 år Keld B. Nielsen 
 
SM-Natløb i Stensbæk Syd den 12. marts 
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D-35-44 år Jette Klogborg 
D-45-54 år Guri Alm 
D-over 65 år Inger Marie Haahr 
H-13-16 år Mads Ellegård Juhl 
H-21 -34 år Lasse Skare Therkildsen 
H-65-74 år Flemming D. Andersen 
H-over 75 år Jørgen Thingvad 
 
Samtidig var dette på vanlig vis KM i natløb og udover de nævnte blev følgende 
klubmestre: 
D-55-64 år Lise Nielsen 
H-45-54 år Lars Klogborg 
H-55-64 år Søren Dall 
 
 
 
HTF-klubmestre i dagløb over 3 afdelinger i Als Nørreskov - Lerskov Plantage og 
Jørgensgaard skov blev følgende, hvor de 2 bedste af 3 løb tæller: 
 
D-21-34 år Maja B. Kristensen 
D-35-44 år Diana Finderup Jessen 
D-45-54 år Ingelise Baden 
D-55-64 år Mona L. Rasmussen 
D- 65-74 år Inger Marie Haahr 
D-over 75 år Betty Hansen 
H-indtil 10 år Lasse Klogborg 
H-11-12 år Louis H. Jensen 
H-13-16 år Mathias Finderup Jessen 
H-17-20 år Jakob Ellegaard Juhl 
H-21-34 år Jeppe Andersen 
H-35-44 år Peter Skovsgaard 
H-45-54 år Lars Klogborg 
H-55-64 år Arne Bertelsen 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H-over 75 år Keld B. Nielsen 
 
Klubmatch i Als Nørreskov den 1. nov. 
Vi vandt igen denne match imod de øvrige sønder jydske orienteringsklubber. 
 
VM i Biathlon ved Berlin i juli måned. 
Vi havde nogle medlemmer som deltog i dette mesterskab. 
Lasse Skare Therkildsen vandt GULD i både sprint - klassisk og stafet Stafetten 
sammen med Christian Laursen fra Kolding i klassen H-35. 
Mona L. Rasmussen vandt  GULD i sprint og klassisk i D-55 og SØLV i stafet sammen 
med Mette Møller Nielsen fra Ålborg. i klassen D-35. 
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Niels Erik Kofoed vandt SØLV i sprint og BRONZE i klassisk i klassen H-60. 
 
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 har 2014 været  Maja Alm´s år, hvor hun på vanlig 
vis været stjernen over ”ALLE STJERNER”.  
Vores 2 andre eliteløbere Camilla Bevensee og Lise Termansen har også 
præsteret på højt niveau! 
 
Økonomi. 
Se regnskabet med de tilhørende kommentarer. 
Også på denne front har 2014 været en succes! 
 
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. 
Samlet set har 2014 historisk været det bedste nogensinde for HTF! 
Alt hvad HTF har beskæftiget sig med i 2014 har stort set været en succes, hvor der 
har været fremgang på næsten alle parametre med den ene rekord efter den anden! 
Aldrig tidligere har vi været til så mange til terminslisteløb, hvor vi i 2014 har betalt 
godt kr. 15.000 mere i startafgifter og vi for første gang gik over de kr. 100.000 
(105.000)! 
Aldrig tidligere har vi haft så stort et gennemsnit til vores træningsløb - se TRU statistik 
! 
Aldrig før har vores korttegnere præsteret så mange HA korttegning, som i 2014, hvor 
vi er blevet flere til at løfte denne opgave - se kortberetning. 
Dammen Rundt var en succes med rekorddeltagelse på 191 deltagere! 
Naturløbet den 8. oktober med ca. 700 skolebørn var en stor succes! 
Vi er igen kommet i 1. division med blot 1 års fravær! 
Vi har vundet rigtig mange DM-medaljer ! 
Men ikke mindst 3 VM-medaljer i Italien og 1 EM-medalje i Portugal af Maja samt en 
EM GULD af Camilla i stafetten ved JEC! 
Maja har flere gange været gæst i Radio Syd i løbet af året, samt medvirket i TV-
udsendelsen "VERSUS", hvor hun hver gang har været en god repræsentant for vores 
dejlige sport! 
Lise Termansen er blevet tildelt kr. 10.000 af Haderslev Elitsport til hendes 
forberedelse til U-16 landsholdet, hvor hun er blevet udtaget, som fast deltager for 
hele 2015! 

 
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 40 deltagere. 
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2.   Haderslev i Bevægelse: Lige som sidste år har vi samarbejdet med   
      Haderslev kommune  og har i 2014 afviklet 2 arrangementer for SFO-   
      børn med ca. 200 hver gang i Dyrehaven. Vi har ligeledes  afviklet 
      Naturløb = orienteringsløb i Dyrehaven med ca. 700 børn. 
      Vi håber, at vi på denne måde har gjort os SYNLIG over for Haderslev     
      Kommune. 
 
 3.  Vikingedyst: Vi har afviklet den 38. Vikingedyst i super flot vejr, hvor 
 kortdistancen blev afviklet  på nyt kort over Haderslev NØ.  
    1. og 2. etape foregik i Hønning og Lindet. 
       
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 
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! 
Bladet udkommer ikke længere med posten, men lægges elektronisk på 
hjemmesiden. 
Dog vil det blive trykt i et mindre oplag til annoncører og enkelte andre. 
TAK til redaktøren for redigering og ikke mindst til alle dem der leverer stof til 
bladet - uden jeres medvirken ingen klubblad! 

       
      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 
           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, - 
historisk det største gennemsnit nogensinde! 
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       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 personel til vigtige poster - vil det ikke være 
noget for dig - eksempelvis Sydkredsens repræsentant i HB?? 

           Så hvis DU har interesse for dette vil det glæde os i HTF! 
  
    10. 1. divisionsløb i Sdr. Farup: Den 6. april afviklede vi for første gang 1. 

divisionsløb i HTF, som foregik i Sdr. Farup, hvor de bærende kræfter var vores 
lokale medlemmer der er bosat der. 

     
    11.  HTF løber i 1. division i 2015: Den 28. september vil gå over i historien, 

som den dag, hvor HTF efter  et enkelt års fravær ville tilbage i 1. division. 
 Selvom vi manglede ca. 15 af dem som normalt tæller med heriblandt Camilla 

trak vi det længste strå og Odense måtte køre slukøret hjem i bussen med 
forvisning om, at der i 2015 står 2. division på deres visitkort og 1. division på 
HTF visitkort! 

           Stor TAK skal lyde til ALLE, som deltog denne dag!  
  
    12. Klub tur til DM mellem og "Midgårdsormen" 23. - 24 august: 
     Vi havde en pragtfuld klub tur til Nordsjælland med fælles grill aften efter DM-

mellem og klubhygge samtidig med stafetten "Midgårdsormen" Vordingborg - 
stor TAK til Jette og Lars Klogborg for samling af holdene samt Vagn og Birte 
med grill aften.  

 Vi var den bedst repræsenterede klub vest for Storebælt! 
 
    13. Hjemmesiden: 
           Vi kan være stolte af vores hjemmeside når vi surfer lidt rundt og  
 sammenligner vores med andre hjemmesider i forbundet. 

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! 
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 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 bestemt dokumenterbart, at 2014 historisk set har været det bedste nogensinde! 

 
Det kommende år. Vi får temmelig travlt i 2015, 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 Natcup i Haraldsholm den 18. marts. "Find vej den 25. april" fra 
Favrdalskolen.  Den 1. maj skal vi arrangere SM-stafet på Starup Hede.  
Vikingedysten bliver i år i Gram-området, hvor kortdistancen skal løbet ved Gram slot 
den 3. juli og klassisk i Stensbæk nord og syd den 4-5 juli. 
"Dammen rundt" har vi ikke fastsat dato på endnu. 
Vi skal arrangere Naturløb igen, som bliver den 7. oktober. 
Vi skal arrangere op- og nedrykningsmatch i Revsø skov den 11. oktober. 
Herudover skal der nok dukke andre ting om, som sprint med SFO-børn og et andet 
interessant arrangement er under forberedelse med TRI-2000 lørdag den 25. maj, 
som hedder "Alt om sport", hvor Ove Brix Therkildsen er tovholder! 
Herudover vil året også gå med forberedelserne til de 2 DM arrangementer vi skal 
arrangere i Bededagsferien 2016 - DM-sprint i Haderslev by lørdag den 23 april og DM 
ultralang på Rømø Sønderland søndag den 24. april. 
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 2015 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 - Niels er udpeget af DIF og jeg af DOF! 
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, hvor 
der var stor aktivitet, da Naturstyrelsen ville indføre P-afgiften.  
Jeg har anvendt en del tid på udarbejdet høringssvar til Driftsplaner både i 
Trekantsområdets skovdistrikt og Vadehavets skovdistrikt. 
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 2014, som ikke nødvendigvis skal trykkes og bredt ud! 
 
Slutbemærkninger. 
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Jeg vil til slut i denne beretning sige en stor tak til mine bestyrelseskolleger for 
et godt, frugtbart og loyalt samarbejde i 2014. 
Tak til alle de medlemmer der på den ene eller anden måde har lavet et stykke 
arbejde for vores klub HTF. 
TAK til alle - korttegnerne - stævneledere - banelæggere og IT-folk. 
TAK til vores hovedsponsor ”Frøs Herreds Sparekasse”. 
TAK til Karsten Richard fra Køge, som var hovedsponsor ved Vikingedysten. 
TAK til Niels Erik Kofoed for styring af databasen. 
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 Jens Andersen, som webmaster assistent og hjælp til TRU med ansøgninger til 
skovdistrikterne om vore løb m.v. 
TAK til Bendt Bossen, som har serviceret os med trykning af kort 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. 
TAK til Kaj Ove Rasmussen for kasserer opgaven ved vore arrangementer - hvor han 
for øjeblikket er vikar i 2 måneder for vores kasserer Inge Grarup.  
Kaj Ove er også revisor i Forbundet - TAK for dette. 
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 

 
Træningsudvalgets beretning for året 2014 

 
I 2014 har vi tilbudt lidt færre træningsløb end i de tidligere år, nemlig 31, hvoraf et var 
natløb. Et af løbene afholdtes parallelt med Find vej i...Dagen. To af de 31 løb måtte 
desværre aflyses, og fra et af løbene mangler indberetning af deltagerantal, så de 
nedenstående tal kunne have været en smule større. 
 
Der afholdtes således 29 HTF træningsløb, og ved disse var der løbere i skoven 1191 
gange, hvilket kun er ganske lidt færre end sidste år; og der var deltagelse af HTF-
medlemmer 962 gange, hvilket er ca. 30 færre i forhold til sidste år. Fra 
naboklubberne havde vi besøg af AaIG-løbere flest gange, nemlig 56, mens Kolding 
OK, Sønderborg OK og Ribe OK besøgte os henholdsvis 49, 25 og 12 gange. 27 
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gæsteløbere uden klubtilhørsforhold tegnede sig for i alt 52 starter, og hele 133 HTF-
medlemmer deltog i mindst et træningsløb. 
 
Kaj Ove Rasmussen, Flemming D. Andersen og Jens Andersen stod for 
banelægningen til hver tre løb, og Per Henriksen og Inge Marie Haahr tog sig af to løb. 
I alt 18 medlemmer stod for banelægning ved mindst et træningsløb. Desuden hjalp 
Ribe OK's medlemmer med banelægning to gange, og til natløbet anvendtes poster 
sat ud af Flyvestationen. Herudover brugte vi de faste poster på Rømø til et enkelt løb. 
 
Af skove og øvrige løbsområder spredte vi os ud over 19 forskellige områder. Revsø 
og Vesterskoven blev anvendt til tre træningsløb, og vi kom til Jels, Stensbæk, 
Stursbøl, Pamhule og Lindet to gange. Flest løbere vovede sig ud i Revsø, nemlig 
133, og dernæst kom Vesterskoven med 123 besøg, Pamhule med 107, Stursbøl med 
82 og Stensbæk med 81. Flest løbere på en enkelt dag, nemlig 71, var der i Lovrup d. 
8/11, hvortil OK SYD havde henlagt deres klubmesterskabsdag. 
 
Flyvestationen og Haderslev Kaserne sørgede for træningsbaner 16 gange i 2014. 
Disse løb tæller ikke med i den ovenstående statistik, og der er da heller ingen tal for, i 
hvor stor udstrækning tilbuddet anvendes af vore medlemmer. 
 
Adgangen til de anvendte skove gav heller ikke i 2014 anledning til væsentlige 
bemærkninger. Ansøgning om skovtilladelser sker på Naturstyrelsens brugervenlige 
hjemmeside. Vi fik en ny skov at løbe i, nemlig Lovrup. Både skoven og kortet fik en 
blandet modtagelse. Skoven kan vi jo ikke lave om på, men med hensyn til kortet er 
der da mulighed for forbedringer, og det arbejdes der på. 
 
Vores data om træning bliver leveret af Michael Christensen, der (sammen med Kaj 
Ove Rasmussen) fik flest point i træningskonkurrencen på hjemmesiden. Michael og 
Eva er det faste omdrejningspunkt ved træningsløbene, hvor emit-tidtagning og 
velforsynet kiosk er en selvfølge, og det skal vi huske at påskønne! 
 
TRU 
 
 
Årsberetning ungdomsudvalget 
 
Der har i 2014 været både opture og nedture hos ungdommen i HTF. 
Det har stået meget stille med ungdomstræningen da antallet af løbere som mødte op 
til træningsløb var under 5 og min motivation som træner til at lave et større arbejde 
derfor ikke var tilstedeværende. 
Til gengæld har der været enkelt personer som har formået at lave nogle fantastiske 
præstationer. 
Vi har fået 2 nye medlemmer som virkelig mener det alvorligt. Lise Termansen 
(tidligere ÅIG) er blevet udtaget til ungdomslandsholdstruppen. FLOT, FLOT. 
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Oskar Schrøder er kommet virkelig godt i gang og møder trofast op til træningsløb. 
Hans fighterevne og hurtige indlæring i o-teknik har allerede givet ham nogle flotte 
placeringer. Vi glæder os til at se hvad det kan udvikle sig til. 
Til en del træningsløb og andre arrangementer har vi set helt unge løbere under 
skolealderen komme med deres forældre eller bedsteforældre. Stadig lidt for små til at 
modtage decideret træning men forhåbentlig kan vi starte op med noget leg for de 
yngste så de synes det er sjovt at komme til o-løb og så deres forældre kan få en god 
tur i skoven. Til det formål overvejer jeg at lave en aktivitetsgruppe, så det ikke er de 
samme hver gang som må undvære træningsløb. Man må godt melde sig til 
nedenstående, hvis man er interesseret i at hjælpe.  
Jeg glæder mig til at komme i skoven i 2015 og håber de unge mennesker kan lokkes 
væk fra de digitale medier og ud i naturen når foråret kommer. 
 
Ungdomstræner Jette Klogborg 
 
KORTUDVALGSBERETNING 2014. 
 
År 2014 har igen været et rigtig godt år på korttegningsområdet! 
 
Heldigvis er vi blevet flere i HTF, som i år 2014 har taget del i dette vigtige arbejde, 
hvor vi har fået nytegnet og opdateret en hel del kort !  
Rigtig dejligt med denne store aktivitet på dette vitale område i klubben! 
Vagn bistået af Ove Brix og Flemming har nytegnet et nyt kort over Favrdalen til "Find 
vej projekt" der og som blev indviet med Maja, som primus motor og 150 elever fra 
Favrdalskolen. 
Jens Jørgen Andersen har nytegnet det store område over Arrild Plantage - Lovrup, 
samt Lovrup Skrøb - det midterste blev indviet ved OK-SYD´s klubmesterskaber. 
Flemming D. Andersen har opdateret Stursbøl. 
Erland Skøt har opdateret Sdr. Farup Bjergplantage til vores 1. divisionsløb der. 
Hans Nielsen har nytegnet Hønning - Kaj Ove Rasmussen har nytegnet Lindet og 
Jønne har nytegnet den midterste del af dette store område. Flemming D. Andersen 
har bistået med dette. 
Keld Rasmussen har nytegnet den statslige del af Haraldsholm-skovene, som skal 
indvies ved natcup her den 18. marts. 
Hans Nielsen har opdateret Tange Bakker, hvor Esbjerg har fået lov at låne dette til 
"Find vej Projekt" med faste EMIT poster og som bliver indviet ved "Find vej dagen" 
her i foråret den 25. april. 
Flemming D. Andersen har været klubben en god kortsupervisor - TAK for dette! 
Aldrig før har vores korttegnere præsteret så meget som i 2014 og vi er blevet flere til 
at løfte denne vitale del for klubbens ve og vel som i skal have en stor TAK for! 
Klubben er registreret til at have 47 kort og det er kun 3 klubber i DK, som har flere. 
 
Planer og opgaver for år 2015 
Kaj Ove er i gang med at nytegne Gram Slot og Lunden, hvor vi skal afvikle 
Vikingedystens kortdistance. 
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Vi skal i gang med at opdatere Stensbæk Nord og Syd, hvor vi skal afvikle 
Vikingedystens klassiske distancer, som vi påbegynder snarest! 
Vi skal også have opdateret Rømø Nørreland, hvor vi skal have JF-mesterskab i 
august. 
I 2016 skal vi afvikle 2 DM-er i Bededagsferien.  Den 23. april afvikler vi DM-sprint i 
Haderslev by. Til dette stævne har vi lavet aftale med en korttegner fra Litauen om at 
tegne dette. Vi har ansøgt Udviklingspuljen ved Kultur og Fritid og fået bevilliget kr. 
10.000 til dette formål. 
Dagen efter den 24. april skal vi afvikle DM-ultralang på Rømø Sønderland. 
Her er der truffet aftale med min gode ven og kortkonsulent i Nordkredsen Erik Flarup 
fra Skive om at hjælpe med korttegningen der. 
Keld Rasmussen vil også tegne den private del af Haraldsholm her i 2015. 
Sidste: Der er et ønske fra en koordinator, som hedder Michael fra Haderslev 
kommune, at vi også kortlægger hele Sydbyen i Haderslev, som vi er ved at kikke på! 
KURSUS: Vi havde følgende med på kortegningskursus den 2. juni  - Jens Peder 
Jensen - Flemming D. Andersen - Keld Rasmussen og Vagn Hansen. 
Flemming Nørgård var underviser.  
Vagn Hansen og Jens Jørgen Andersen var den 26. jan i år på 
rentegningskursus i Fredericia, hvor underviserne var Flemming Nørgård.  
Vi planer på her i foråret, at holde et lokalt korttegningskursus, som bl.a. 
omhandler, hvordan vi tegner kort ved hjælp af "I-fone"! 
HTF kan glæde sig over, at der er så mange der tager del i dette vitale arbejde, som 
er en forudsætning for, at vi kan afvikle de mange stævner vi har i HTF på 
kvalitetskort. 
Korttegnings tilskud: Vi har modtaget kr. 5.000 i korttegningstilskud i 2014 fra 
Haderslev Kommunes Prioriteringsudvalg. 
Vi vil søge igen her i 2015. 
Vi har også ansøgt midler (kr. 15.000) i en pulje, som administreres af Friluftsrådet, 
hvor formålet er at understøtte +60 (pensionister) i aktiviteter til gavn for almenheden. 
Desværre løb de tør for penge inden de nåede til vores ansøgning, men vi har fået at 
vide, at den vil lægge øverst i bunken når der forhåbentlig her i 2015 bevilliges flere 
penge fra NORDEA-fonden. 
Vi er jo en pæn flok +60 pensionister, som er drivkraften i HTF´s korttegning! 
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. 
Da vi afviklede divisionsløbet i Sdr. Farup var det udelukkende private lodsejere, som 
stillede deres skov til rådighed - 16 stk. ialt! 
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 2014, 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! 
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”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 
 
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.  
Facebookgruppen på Bendt Bossens initiativ 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 fortsætter med at udkomme som elektronisk udgave på hjemmesiden, men 
spiller ikke længere nogen større rolle i klubbens kommunikation.  
Undertegnede takker af som redaktør og formand for udvalget. Det varslede jeg at jeg 
ville gøre sidste år, og bestyrelsen stiller en god kandidat til min plads.  
Tak til alle bidragydere til bladet – både annoncører og skribenter.  
 
Søren Kjær 
 
 


