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Formandsord forår 2015!  
 

HTF har startet det nye år helt vildt: Jeg 
sluttede mine sidste formands ord med 
ønsket om en god start på 2015 og jeg skal 
love for, at dette er det blevet. 
Vi er startet med den ene rekord efter den 
anden - med endnu større deltagelse i åbne 
løb end sidste år, hvor vi jo satte mange 
rekorder. Ved de 3 hurtige natløb i 
sydkredsen stillede HTF med ca. 1/3 del af 
alle deltagerne. Ved Nordjysk 2. dages 
stillede HTF også med rekorddeltagelse på 
23, hvor vi sidste år blot var 6 deltagere i 
dette arrangement - for også at sætte rekord 
ved påskeløbene på Djursland med 63 
deltagere og ikke mindst her for nylig med 75 
tilmeldte i divisionsløbet i Lunge Bjerge!    
 
Generalforsamling på Tørning Mølle: Vi 
havde en stille Gen. F. hvor der var mødt 32 

til fællesspisning, hvor vi gjorde status over det bedste år nogensinde! 
Til sammenligning var der 26 til Gen. F. i den store klub PAN, hvor der også er 
fællesspisning inden. Ove Brix Therkildsen var en rutineret dirigent. 
Søren F. Bertelsen afløste Søren Kjær, som klubbladsredaktør, hvor Ulla 
Arreborg vil være Søren behjælpelig. TAK til Søren Kjær og VELKOMMEN til 
Søren B. og Ulla! 
Der var genvalg til Guri Alm - Vagn Hansen og Inge 
Grarup. Mest aktive i tr-løb Michael Christensen og Kaj 
Ove Rasmussen - bedste dame Jette Beyer. 
Jens Jørn Andersen blev "Årets HTF-er" og Oskar 
Schrøder Larsen blev "Årets ungdomsløber” TILLYKKE 
- se motivation af de 2 andet sted i bladet. 
 
HTF-ere på kursus: Vi har været på 
korttegningskursus i Svæveflyveklubben i Skrydstrup, 
hvor følgende fik fornyet viden: Kaj Ove Rasmussen, 
Keld Rasmussen, Vagn Hansen, Ove Brix Therkildsen 
og Jønne. 
Instruktør var Flemming D. Andersen.  
 

javascript:jfa()
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Forsvarets Idrætspris: Mona Lene Rasmussen er blevet tildelt den 
fornemmeste idrætspris i forsvaret - nemlig "Forsvarets Idrætspris", hvor Mona 
især arbejder med Biathlon. TILLYKKE Mona! 
 
SM-nat i Gråsten skov den 25. marts:  
Orienteringsklubben HTF tog sig af 9 mesterskaber af 12 mulige ved de 
Sønderjyske mesterskaber i Gråsten-skovene. De sønderjyske mestre fra HTF 
blev: H-17-20 år Jakob Juhl, H-21-34 år Lasse Skare Therkildsen, H-35-44 år 
Peter Skovsgaard, H-55-64 år Peter Juhl, H-65-74 år Flemming D. Andersen, H-
over 75 år Erland Skøt, D-35-44 år Jette Klogborg, D-45-54 år Guri Alm, D-over 
65 år Inger Marie Haahr. Da løbet samtidig var HTF´s interne klubmesterskaber 
blev ud over de nævnte også Lars Klovborg klubmester i klassen H-45-54 år. 
For Peter og Jakob Juhl, samt Peter Skovsgaard var det deres første SM-
medalje! 
TAK til Sønderborg ved Birger Jønsson for et godt arrangement! 
TILLYKKE til jer alle!  

 
Maja Alm er kommet godt igennem vintertræningen: 
Først tog Maja 2 sikre sejre ved Nordjysk 2-dages og lidt senere scorede Maja 
HATTRICK ved Danish Spring på Sjælland i et stort internationalt felt 
over 3 dage! 
TILLYKKE Maja! 
 
Natcup i Haraldsholm den 18. marts. 
Det blev en SUPER dejlig aften i Haraldsholm med rekorddeltagelse ved nat-
cup med 79 deltagere!  
Vi indviede et helt nyt kort over Haraldsholm-skovene, hvor der ikke har været 
terminslisteløb i denne skov siden 1999, altså i 16 år! 
Værtsparret i aften Mona og Keld Rasmussen stillede deres maskinhus til  
rådighed til deltagerne. Keld har det sidste års tid tegnet et nyt flot kort over 
statsskoven og Keld var banelægger og Mona banekontrol ved aftenens løb, 
som fik ROS af deltagerne. Per Eg fra Kolding skriver på hans FB: "Natløb i 
Haraldsholm - det er eddermane SPORT!" 
Når så den rutinerede Michael Christensen står for tidtagning og hans kone Eva 
serverer grillpølser til ALLE deltagerne ganske gratis bliver sådan et natløb ikke 
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bedre og så endda på Eva´s fødselsdag - derfor blev deltagerne budt 
VELKOMMEN med et flag ved indgangen til maskinhuset 
TAK til værtsparret! 
 
DM-nat i Marbæk plantage den 22. marts: 
Her fik HTF både GULD-SØLV og BRONZE! 
Lasse Skare Therkildsen gik for første gang helt til tops og vandt sin første 
GULD-medalje, som var i klassen H-35-39 år. 
Erland Skøt vandt SØLV i klassen H-75-79 år og Inger Marie Haahr vandt 
BRONZE i klassen D-65-69 år blot 1.40 min. fra guldet. For både Inger Marie og 
Erland var det deres første DM-medalje. Jette Klogborg var også tæt på med 
blot 1½ min fra BRONZE-medaljen.  Maja Alm følte sig dårlig ved opvarmningen 
og valgte derfor, at stå over konkurrencen. 
HTF havde også rekordtilmelding ved dette stævne med 18 tilmeldte. 
Stort TILLYKKE til medaljetagerne ved årets første DM! 

 
63 HTF-ere, samt familie havde en pragtfuld Påske i Mols Bjerge! 
Der var rigtig påskehygge iblandt HTF-medlemmer og god motion i Mols Bjerge 
-- super fint vandrehjem I Gjerrild med god mad - TAK til Jette og Lars Klogborg 
for at arrangere turen, samt alle der bidrog til rigtig god påskehygge! 
Mange HTF-ere fik fornemme placeringer - især de unge, hvor 3 piger gik helt til 
tops sammenlagt - Camilla Bevensee vandt D-21-AK, Lise Termansen vandt D-
16-AK og Solveig B. Nielsen vandt D-21-C. Oskar Schrøder Larsen blev nr. 2 i 
H-16-B (nr. 1 1. etape), Nicklas Finderup Jessen blev nr. 3 i H-20-AM (nr. 1 
sidste etape), Lasse Skare Therkildsen nr. 3 i H-35-39-A, Birgitte Bevensee nr. 
2 i damer begynder, Morten Klogborg nr. 4 i H-21-B, Hans Nielsen nr. 4 i H-70-
74-A og Jette Klogborg nr. 5 i D-45-49-A. 
For ca. 10 HTF-ere var det deres debut ved Påskeløbene og som det kan ses 
ovenfor blev det til flotte plc. til Oskar, Morten og Birgitte - HTF var en af de 
største klubber i deltagerantal! 
TILLYKKE til jer alle! 
 
 
1.divisionsløb den 12. april i Lunge Bjerge: 
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Vi havde rekordtilmelding med 75 tilmeldte, men desværre rakte det ikke helt til 
2 sejre, da vi havde for mange sygemeldinger på dagen. 
Vi vandt over GORM Jelling, som vi i øvrigt tabte til i oprykningskampen i 
efteråret, men vi manglede 10 point i, at slå Kolding for at få et godt 
udgangspunkt til Landsfinalen i Allerød på Sjælland til efteråret. 
Lise Termansen var den eneste banevinder fra HTF, men mange gjorde det 
rigtig godt for holdet - TAK for indsatsen! 
Næste match finder sted den 23. august i Oksby og evt. op- og nedrykning 
finder sted i Aabenraa Nord den 27. september - meget vigtige datoer, at sætte 
X i Kalenderen ved! 
 

Gediminas Trimakas fra 
Litauen tegner kort for 
HTF: Flemming D. Andersen 
har for tiden en dygtig 
korttegner indkvarteret på 
Holbæk Gaard, Gediminas 
tegner sprintkort i Haderslev, 
som skal anvendes til DM 
sprint i Bededagsferien 
næste år. og han har tegnet 
et fantastisk flot kort over den 

indre by med Damparken og Sct. Severin skolen.  
For øjeblikket er Gediminas i gang med at tegne et nyt kort over Sydbyen til 
brug for bl.a. Hjortebroskolen og hvor der er planer om, at etablere "Find vej 
projekt" med 40 poster til glæde for hele Sydbyen. 
 
Grænsedyst den 14. maj i Tyskland: Den traditionelle Grænsedyst finder i år 
sted på den anden side af grænsen - nærmere betegnet i Bergengeholz i 
Slesvig Holsten. 
Vi har bestemt, at dette skal være 1. afd. af vore klubmesterskaber. 
"Original-sport" i Haderslev fra den 29.-31. maj: I denne weekend 
præsenterer vi vores sport i Haderslev. TRI2000 står bag en festlig weekend i 
sportens tegn, hvor alle sportsgrene forsøges, at sætte sit præg på byen! 
 
SM-individuelt i Jørgensgård skov den 20. juni: Dette bliver så samtidig 2. 
afd. af HTF´s klubmesterskaber. 
 
Vikingedysten den 3.-5. juli: Indbydelsen er i "O-service" og det er nogle fine 
skove vi tilbyder vores gæster i år. Hvis du gerne vil tage del i officials team, så 
send en mail til jfa@adr.dk eller ring på 22 84 86 63. 
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”Hvad mange af os mest af alt behøver er nogen, som for os til at gøre det, vi 
kan”! 
 
I ønskes en god sommer 2015! 
 Jønne 

 

 
 
 

Information fra kasseren. 
Velankommet hjem fra udsendelse, 
og med stor hjælp fra Kaj Ove 
Rasmussen, som har indbetalt alle 
jeres løbstilmeldinger, så har jeg 
været i gang med at bogføre til den 
store guldmedalje. 
Så stor tak til Kaj Ove.  
Det vil også sige, at 
kontingentopkrævning, startafgifter, 
køb af løbebluser, m.m. snart er på 
vej. 

Husk at påføre jeres medlems / kundenr. på indbetalingen. 
 
Mange hilsner fra  
Inge Grarup, kassere. 
 
 
 
 
 

Pokalen for sportslig, kammeratlig og energisk indsats 2014! 
 
I HTF er der utrolig mange der laver en stor indsats uden for bestyrelsen. 
 
De fortjener en pokal eller en stor hyldest.  
 
 I år har vi også fundet en person, som fortjener HTF-trofæet. 
 
Bestyrelsen har vurderet, at årets modtager for 2014 igennem længere tid har 
gjort en meget stor og vital indsats for HTF, som er uundværlig, hvis vi fortsat 
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skal være helt fremme i skoene med at arrangere de mange løb vi laver i HTF 
og ikke mindst vores mange trænings løb 
 
Inden jeg kommer ind på den nærmere begrundelse for tildeling af denne, vil jeg 
afsløre hvem årets modtagere  bliver: 
 
Det bliver for år 2014 vores medlem Jens Jørn Andersen. 
 
Jens du har i høj grad levet op til de 3 overskrifter for denne pokal, hvor du 
igennem det seneste mange år har ydet en SPORTSLIG- KAMMERATLIG og 
ENERGISK INDSATS for HTF! 
 
Jens: - du har siden 2005 ydet en solid indsats for HTF, hvor du de første 8 år 
var en skattet TRU-formand, som havde rigtig godt styr på dine pligter med at 
søge løbs tilladelser og ved Naturstyrelsen både til trænings løb og til alle vore 
terminsliste løb, samt få vore medlemmer motiveret til at lave de mange tr-løb. 
Dette arbejde fortsatte du heldigvis med, selv om du holdt som TRU-formand for 
2 år siden, hvilket vi er dig meget taknemmelig for Jens. 
 
Du er også en dygtig WEB-assistent på klubbens hjemmeside. 
 
Siden du holdt som TRU-formand har du nu kastet dig over en anden vital del af 
HTF´s virke, nemlig som en dygtig korttegner. 
Du har allerede været med til at opdatere Vojens Fritidscenter, samt kortet over 
Wing Skrydstrup, som du på det seneste har udvidet med en del mere. 
De sidste 1½ år har du anvendt meget tid på at nytegne det store område 
syd/vest for Arrild ferieby, som hedder Arrild Plantage - Lovrup, samt Lovrup 
Skrøb!  
 
I forbindelse med Bendt Bossens udsendelse har du overtaget hans opgaver, 
som klubben skylder dig en stor TAK for! 
 
Jens - du er altid en man kan regne med og stole på - altid hjælpsom - ydmyg - 
saglig - seriøs -akkurat - positiv -  og du er meget vellidt i HTF! 
 
Vi håber, at i må have energi til at hjælpe HTF i mange år endnu! 
 
Hjertelig TILLYKKE Jens, med HTF-trofæet for 2014 - Du har fortjent det! 
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     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! 

 
  

 

Årets Ungdomsløber blev Oskar Schrøder Larsen! 
 
Ud over Træningsløbene som HTF arrangere har Oskar også deltaget i rigtig 
mange konkurrence løb, hvor han også har vundet en del.  
Oskar løber sammen med sin far Christian og giver ham for det meste baghjul 

ude i terrænet 
.  
Oskar er meget seriøs med sin sport og han har vist 
talent for sporten lige fra start. 
Oskar har spillet badminton og gået til spejder - derfor 
fangede han hurtigt, hvordan et kort skulle løses. 
Oskar er altid glad og smilende når han er til løb og 
derfor rar at være sammen med.  
Hjertelig TILLYKKE med titlen, som årets 
ungdomsløber Oskar!  
 
Det er de 3 forrige års modtagere, som finder frem til 
den som skal modtage denne jubilæumspokal! 

 

 

Nye medlemmer i klubben 
Anni Tønder                           Haderslev 
Allan Hessel                           Kibæk 
Nanna Hessel                        Kibæk 
Isabella Skøt                          Kibæk 
Helga Skøt                             Kibæk 
Henriette Karlskov Clausen   Jels    
Kim Karlskov Clausen            Jels 
Peter Jensen                          Tirslund 
Jens Jensen                           Frederiksberg 
  
Vi håber i må trives med vores dejlige sport i NATUREN! 

http://www.froes.dk/
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Stævner der kan have interesse  

Følg links for mere info 
 

 Kristi himmelfart dag d. 14. maj er der Grænsedyst i Tyskland 

http://www.bruno-online.de/2015/02/13/41-graensedyst-14-mai-2015/ 

 Traditionen tro er der Sprintløb i det Fynske, denne gang på Ærø 23.-24. maj i 

Pinsen  

http://www.fynsksprintcup.dk/pdf/Indbydelse_FynskSprintCup2015_v3.pdf 

 I 2015 er der Skawdyst  i det nord Jyske, i dagene 10. til 12. juli. Det plejer altid 

at være godt, ikke mindst at besøge Skagen. 

http://www.skawdysten.dk/ 

 Der er også vores eget store sommer stævne, den første week-end i juli 

http://vikingedyst.okhtf.dk/?visaar=2015 

Se efter andre stævner på hjemmesiden http://www.o-service.dk/ 

Se udbuddet af træningsløb på på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

 

 

http://www.bruno-online.de/2015/02/13/41-graensedyst-14-mai-2015/
http://www.fynsksprintcup.dk/pdf/Indbydelse_FynskSprintCup2015_v3.pdf
http://www.skawdysten.dk/
http://vikingedyst.okhtf.dk/?visaar=2015
http://www.o-service.dk/
http://www.okhtf.dk/
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        Forårets fødselsdage           

1. Marts     Daniel Honoré Jensen 26  

2. Marts     Klaus Staugaard 55  

2. Marts     Lars Tykær Jensen 49  

14. Marts   Ingerlise Andersen 65  

18. Marts   Eva Christensen 63  

19. Marts   Peter Berg 52  

20. Marts   Søren Bertelsen 55  

21. Marts   Anne Sophie Brodersen 55 

 

2. April       Peter Klogborg 18  

3. April       Heinz Schneider 74  

4. April      gretha villadsen 73  

7. April       Morten Klogborg 22  

11. April    Benny Pilgaard Jensen 48  

 

2. Maj        Erland Skøt 75  

3. Maj        Tatyana Prokhorova 48  

6. Maj        Harald Schultz 62  

10. Maj      Inger Marie Haahr 66  

12. Maj      jønne 69  

15. Maj      Per F. Henriksen 71  

29. Maj     Jette KLogborg 45  

 

4. Juni      Jens Peder Jensen 57  

10. Juni    Lasse Skare Therkildsen 39  

15. Juni    Hans Nielsen 72  
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Redaktørens side  
      Jeg overtog jo efter generalforsamlingen Søren Kjær’s plads i 
bestyrelsen og jeg er dermed nu den ansvarshavende for klubbladet 
indhold. 
     Jeg har haft nogle tanker om hvad klubbladet skal indeholde. Da vi 
på vores Facebook-side og internet-side lynhurtigt får de sidste nye 
nyheder og sejre omtalt, vil det jo nok være lidt kedeligt at læse i 
bladet, at vi vandt en Divisions-match for en måned siden, derfor vil 
det nok være mere interessant, at der kom en mere uddybende 
fortælling fra en eller nogle, der deltog i en sådan Divisions-match.                                                              
  Derfor vil jeg appellerer til jer medlemmer at, i sender mig nogle små 
historier fra jeres oplevelser, gerne med et foto vedhæftet. Jeg vil ikke 
garantere at alt bliver trykt, men for eksempel kunne 3-4 historier fra 
det samme stævne godt blive til en fin artikel. 

 
   Jeg vil også være interesseret i om andet end O-løb, Mountainbike-
orientering og O-Biathlon, kunne der jo godt skrives lidt om. 
   Måske har i en historie om noget helt andet i føler skal trykkes, 
derfor send mig en Word-fil eller billede-fil på e-mail:     
sfbertelsen@gmail.com hvis i har noget til bladet. 

 

  

mailto:sfbertelsen@gmail.com
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    Mange af klubbens medlemmer deltog i dette år´s Påskeløb som foregik i 
det flotte naturområde Mols Bjerge. Jeg tror at vi alle havde en fin tur til stævnet 
og ikke kun brugte tiden til O-løb, iskiosken ved Kalø-slotsruin var i hvert fald 
velbesøgt af O-løbere. 
    Hanne og jeg boede i Aarhus og vi brugte rigtig meget tid til at besøge det 
nye barnebarn der. 
   Terrænet var som det kunne forud ses af navnet, ujævnt og bakket, en fin 
blanding af græsslette og skov og det gav os løbere gode udfordringer, både 
tekniske, som fysiske. At vi samtidigt havde et flot solrigt og tørt vejr ved 
stævnet, gav kun en bedre oplevelse. 
  Jeg har selv tidligere besøgt Mols Bjerge jævnligt som turist, men kun engang 
tidligere, i 1991,  løbet O-løb der. Jeg kan kun sige, at jeg havde et godt gensyn 
med området. 
  Her følger lidt billeder fra Påskeløbet; 
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 Husk at, til næste år vil der blive arrangeret Påskeløb i vores nærområde, da 
Kolding OK og MELFAR står for det, med blandt andet løb i Stenderup-skovene. 
 
  Hilsen Redaktøren 
 

”De første O-løb” 

`Orienteringssporten har sit udgangspunkt som en militær disciplin i 

1890'erne. I Sverige blev der D.28. maj 1893 afholdt orientering som 

en del af Stockholms garnisonens årlige idrætsarrangement. 

Det første civile orientering blev afholdt den 31. oktober 1897 fra 

Grøttum gård i Sørkedalen nær Oslo. Herefter bliver sporten gradvist mere 

udbredt i Norge og Sverige. Det første natorientering fandt sted i Danmark i 

1915. I 1919 står svenskeren Ernst Killander for et større arrangement med 155 

deltagere. Ernst Killander fortsatte med at udvikle sporten og anses i dag for at 

være sportens oprindelig "fader". 

Sporten voksede i popularitet efter 1. verdenskrig og spredte sig uden for det 

skandinaviske område i 1960'erne. Det Internationale Orienterings Forbund blev 

stiftet i 1961. I Danmark nærmest eksploderede sportens popularitet efter 1974, 

hvor VM blev holdt ved Silkeborg og hvor OK Pan-løberen Mona Nørgaard 

vandt kvindernes VM-titel. 
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En anden af skovens brugere. 

 

Brug klubbens sponsorer De støtter os 


