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Redaktion 
Søren Bertelsen  
Kontakt: sfbertelsen@gmail.com      
 

Næste deadline 
01/02-2016 (udkommer ca. 10/02-
2016)  

HTF’ S BESTYRELSE : 

POST NAVN / ADR. TELEFON E-MAIL 

Formand 
og kort 

Jørn F. Andersen 
Tågerupvej 42, 6560  
Sommersted 

7450 4263 
2284 8663 

 formand@okhtf.dk 

Næstformand Guri Alm 
Hamisgårdvej 11, Hammelev, 
6500 Vojens 

2032 7413 loebstilmelder@okhtf.dk 

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 traening@okhtf.dk 

Træner Jens Peder Jensen 
Kærsmindevej 2, Marstrup,  
6100 Haderslev 

7457 5094 jenspederjensen@bbsyd.dk 
 

Kommunikation 
 
Ungdom 

Søren Bertelsen  

Lænkebjerg 13, 6100 Haderslev 
Jette Klogborg 
Kornvang 8, 6520 Toftlund 

2091 6869 
 
2320 7147 

klubblad@okhtf.dk 

 
ungdom@okhtf.dk 

 

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)  loebstilmelder@okhtf.dk 

 

Klubhjemmeside http://www.okhtf.dk  
Jørgen Hvenekær  
Jens Jørgen Andersen (websekretær) 

E-mail : webmaster@okhtf.dk 
            
 

DOF’s 
hjemmeside 

http://www.dk.orienteering.org/ E-mail : dof@do-f.dk  

 
 

 

Forsiden: 

”Som en ledestjerne står O-posten i sneen” 
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Redaktørens side  
       

        Nu er det tæt på julen og 2015 haster nu mod enden, for at blive  
    afløst af 2016. 
         

        Derfor dette klubblad som en afslutning på et indholdsrigt år, fuldt 
   af begivenheder. 
 

       Husk at der stadig er en vigtig begivenhed i dette år! Det er vores 
   traditionsrige Juleløb ved Tørning Mølle 2. Juledag. Mød op med  
   familien og få noget frisk luft og ikke mindst, Gløgg, æbleskiver, 
   godtepose, samt socialt samvær. 
      

I ønskes alle en glædelig jul fra Redaktøren  
    

 

Husk generalforsamling d. 27/02-2016 
    

   Har i en historie om et andet i føler skal trykkes, send mig en Word-
fil eller billede-fil på e-mail: sfbertelsen@gmail.com hvis i har noget til 
bladet 

 

   Husk ! Den 26. december OK-HTF´s Jule-Tradition 

                                       Jule  O-løb ved Tørning Mølle 

                        Tag familien med ! 

mailto:sfbertelsen@gmail.com
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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! 

 
  

 

 

 
Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

 

     Det første i 2016 træningsløb vil være i HYTTERKOBBEL den 

2. januar 

 

http://www.froes.dk/
http://www.okhtf.dk/
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Traditionen tro byder HTF velkommen til juleløb 2. juledag klokken 09:30 ved 
Tørning mølle.  

Der vil være fælles start klokken 10:00 og alle skal derfor være omklædte og 
klar til start, da du ellers risikere at misse vigtig instruktion.  

Løbet vil i modsætning til sidste år være et fidusløb med masser af fiduser, hvor 
der løbes i par som opgives på trappen ved møllen. Løbet vil blive løbet på tid, 
det er derfor vigtigt at medbringe løbe ur. Der ud over skal der også medbringes 
EMIT-brik. 
Tilmelding skal ske til mail: jakob_j_e@hotmail.com eller mobil: 21460292, hvori 
der skal indgå navn og normal løbeklasse. Senest den 20 december 2015.  
Der vil også for de mindste være en børnebane på 1-2km. Denne bane kræver 
ingen tilmelding.  
 
Julehilsner Mads og Jakob Juhl. (Banelæggere)  
 
 
 
 
 
 
 
     Efter løbet vil der i stuehuset være lidt julehygge med æbleskiver og gløgg.         
Og godteposer til alle børn. 
Hele arrangementet forventes at tage et par timer, så julefrokosten kan sagtens 
nås bagefter – så mød op til et hyggeligt løb i julens tegn, og det er gratis det 
hele – klubben giver  

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:jakob_j_e@hotmail.com
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Generalforsamlingen bliver på Tørning Mølle 27. februar 2016 kl. 12:00 
 

 Kl. 12 starter vi med hyggelig fælles middag, og ca. 12:45 hylder vi 

klubmestre 

 – DM medaljetagere – EM og VM medaljetagere.  
 

Selve generalforsamlingen begynder kl. 13:00 
 

 Dagsorden efter lovene: 
 

1. Valg af dirigent og stemme op-tællere. 
  

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.( Eventuelle forslag til generalforsamling 

                    tilsendes bestyrelsen senest 7 dage før.) 
 

 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.  (Alt kan  tages op og snakkes om, men intet kan besluttes      

                    under dette punkt.) 

 

Dette er den officielle indkaldelse til Generalforsamling, men vær opmærk-

som på, at der kan komme yderlige informationer på hjemmesiden eller i 

næste Klubblad, For eksempel angående spisningen før Generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen  

Redaktøren 
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DM weekend i april 2016 

       Kære medlemmer som i nok har hørt, afvikler klubben flere 

forskellige løb d. 22. 23. og 24. april 2016 i Haderslev og på 

Rømø. 

     

      Hjælp en af dagene eller flere, så deltagerne kan få nogle 

fantastiske oplevelser i Sønderjylland.           
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 På gensyn i det nye år  
 
 
 
 

   


