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  Formands ord vinter 2016!  
 

Anerkendelsen af Maja´s bedrifter i 
Skotland vil næsten ingen ende tage, hvor 
Maja blev nomineret til "Årets Idrætspris" - 
"BT´s GULD" - Årets kvindelige 
orienteringsløber i verden, som Maja vandt 
med 40% af stemmerne. 
Desværre fik Maja ikke de 2 første priser i 
Herning den 9 januar, men fik "kongelig 
skulderklap", samt masse af 
opmærksomhed. 
Nu er Maja også nomineret iblandt de 18 
bedste idrætspræstationer i verden 
igennem 2015! 
Vi har medvirket til, at Maja har fået en 
sponsorbil at køre i, således hun lettere 
kan komme rundt til alle hendes møder 
med medierne - klubberne - og ikke mindst 
hendes konkurrencer. 

 
Aldrig før har orienteringsløb fået så meget opmærksomhed. 
Forleden var jeg til møde med Miljøminister Eva Kjer Hansen i Stenderup-
skovene, hvor formanden for Kolding orienteringsklub Susanne Højholt gav 
en god information omkring orienteringsløb og især dens kvaliteter som 
familiesport. Takkede samtidig den lokale Skovfoged Claus Simonsen og 
Skovrider Inken Breum Larsen omkring samarbejdet ved det forestående 
påskeløb. Dette fik Miljøministeren til at udtrykke sin begejstring for O-løb 
og især Maja Alm´s præstationer i Skotland og Eva Kjer Hansen havde selv 
været tilstede ved Gallafesten i Herning og havde gerne set, at det var Maja, 
som havde fået priserne! 
Sidste: Maja er blevet kåret til "Årets Østjyske Sportsnavn"!  
Maja Alm er inviteret til "Galla fest" hos Dronningen i marts måned! 
 
STORT TILLYKKE Maja 
 
Den 25. oktober afviklede vi SM-stafet på Starup Hede: Vi havde 
rekordtilmelding med 33 hold til dette mesterskab, men vi havde også følgeskab af 
hold fra Kolding og MELFAR.  
Det var Søren F. Bertelsen, som var banelægger og stævneleder bistået af vores 
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dygtige EDB-folk Hans Erik Hansen og Peter Berg. 
HTF tog alle 3 sæt medaljer. Vinder blev Maja sammen med sin kæreste Oliver og 
onkel Lars - nr. 2 blev Mathilde Schrøder Larsen, Diana Finderup Jessen og 
Nicklas Finderup Jessen og nr. 3 blev Jette Honore Jensen, Ove Brix Therkildsen 
og Lasse Skare Therkildsen. 
 
TILLYKKE! 
 
Find vej i Sydbyen indviet den 25. november: Denne dato indviede vi det 8. 
"Find vej" i HTF med 150 elever fra Sdr. Otting skole. Det blev en super dejlig dag, 
hvor Maja klippede snoren efter Formanden for Sundhedsudvalget Preben 
Holmberg havde holdt indvielses tale og Jønne havde takket kommunen for 
midlerne hertil. 
Inden da, havde Maja fortalt om sit liv, som verdensstjerne i orienteringsløb og 
forestod også opvarmningen af eleverne - efterfølgende blev eleverne igen samlet 
i aulaen til autografskrivning, hvor de stod i en lang kø for at få den eftertragtede 
autograf af Maja - selv lærerne stod med i køen for at få det fine kort med Maja´s 3 
VM- medaljer på - begivenheder blev dækket af JV og radio Syd! 
 
Anden juledags løb fra Tørning Mølle: I år var det brødrene Juhl, som stod for 
denne opgave og det gjorde rigtig flot, hvor de afviklede som "Fidusløb" med 
mange sjove påfund. Desværre var vejret ikke med os, så det blev ikke til rekord i 
deltagerantal, men over 50 havde fundet vej til Tørning Mølle. 
Vinder blev Steffen Alm og Flemming Jessen - nr. 2 Caroline Finderup og Mathias 
Finderup (fætter og kusine) og nr. 3 blev Mads Basse Pedersen og Peter Sinding 
Poulsen. 
 
 TILLYKKE -  
 
TAK til Fam. Juhl - Eva og Michael samt Søren Kjær for arrangementet. 
 
Generalforsamling den 27. februar på Tørning Mølle: Traditionen tro afholder vi 
Gen. F. denne sidste lørdag i februar, hvor vi starter ud med at få lidt at spise kl. 
1200 - ca. 1245 hylder vi Danske medaljevindere - Verdensmester - samt 
klubmestre. 
Generalforsamling er berammet til at begynde kl. 1300. 
Kom og hør om det bedste år i HTF nogensinde! 
Tove Juhl har tilbudt at lave middagen til os - tilmelding til mig på tlf. 74 50 42 
63/22 84 86 63 eller mail på jfa@adr.dk senest onsdag den 24. februar af hensyn 
til maden. 
 
Divisionsløb i 2016: Vi starter ud den 10. april i Marbæk Plantage - anden runde 
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foregår i Kelstrup Plantage i det sønderjyske den 18. september - evt. op- og 
nedrykning den 23. oktober i Aabenraa  Nørreskov - altså alle 3 matcher tæt på. 
Hvis vi undgår matchen den 23. oktober er der Landsfinale i Svanninge Bjerge 
den 
9. oktober. Skriv datoerne ind i jeres kalender, da de er de alle vigtigste for HTF! 
 
Natcup den 30. marts i Stursbøl: Denne aften afholder HTF sidste afdeling af 3 
natløb i Sydkredsen, som foregår fra "Perleholm" i Stursbøl. 
 
"Det er altid fornøjeligt at være generøs, men meget kedeligt at betale regningen"! 
 
I ønskes et godt forår 2016! 
 Jønne 
 

  
 
     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/ 

http://www.froes.dk/
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Redaktørens side  
       

        Nu er et nyt år oprindet og HTF tager hul på det med vores 
generalforsamling på Tørning Mølle. Og som det er ved at blive en 
fast tradition er der fællesspisning før selve generalforsamlingen 
klokken 12:00.  
Bemærk at der er tilmelding til spisningen, for at madansvarlige 
ikke kommer med for lidt mad . Til Formanden på tlf. 74 50 42 63/22 84 

86 63 eller mail på jfa@adr.dk senest onsdag den 24. februar  
 
       Man kan godt deltage i Generalforsamlingen uden at deltage i 
fællesspisningen. 
 
      Læs Redaktørens beretning til Generalforsamlingen andet steds i 
bladet. 
      

 
    

 

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 
 
 
 

mailto:sfbertelsen@gmail.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.) 
 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

http://www.okhtf.dk/


 

8 

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.   

  Kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne hvis i 

gerne vil hjælpe. Al hjælp er velkommen og vil blive 

værdsat. Ikke mindst af deltagerne!         

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



 

9 

Formandens beretning for 2015. 
 

I år 2015 blev den ordinære generalforsamling afholdt på det gode gamle 
kendte historiske sted Tørning Mølle den 21. februar. 
Der var mødt 32 medlemmer af HTF.  
Valgt som dirigent blev Ove Brix Therkildsen. Jette Beyer 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) 
I overensstemmelse med vedtægterne blev følgende valgt til bestyrelsen: 
Valgene:  Guri Alm,  Inge Grarup, Vagn Hansen og Søren F. Bertelsen - 
sidstnævnte tog over efter Søren Kjær, som takkede af efter mange års solidt 
arbejde med klubbladet. 
Som revisorer var der genvalg til Jørgen Thingvad og Maja B. Kristensen. 
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 F. 
Bertelsen som  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 Jens Jørn Andersen  for i årenes løb at have 
ydet en energisk, kammeratlig og sportslig indsats for træningsløb - i mange år 
som formand og efterfølgende, som en trofast støtte for Vagn. 
HTF´s jubilæumspokal blev tildelt  Oskar Schrøder Larsen  for ”årets 
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ungdomsløber” 2014, hvor Oskar  bl. a. har været meget flittig ved åbne løb og 
træningsløb. 
 
 

Eva og Michael Christensen, samt Vagn Hansen blev hædret af Haderslev 
kommune for 20 års trofast arbejde for HTF 
 

Maja Alm er blevet kåret til den bedste kvindelige orienteringsløber i 
verden i 2015 af det internationale medie "Worldofo" med 40% af 
stemmerne og nomineret til "Årets sports pris" - BT´s Guld og er nu 
nomineret til Årets atlet inden for en stor international paraplyorganisation 
i verden, som tæller mange idrætsgrene.  
Maja ligger nr. 1 på Verdensranglisten for sprint løb! 
Maja vandt den nationale rangliste "TRIMTEX-CUP"! 
Maja blev kåret til "Årets Østjyske Sportsnavn" af TV-2 Østjylland og 
Aarhus kommune. 
 
 

Maja Alm blev hædret den 19. september af Haderslev Kommune - FRØS 
og HTF for sine 3 verdensmesterskaber og blev samtidig udnævnt til det 9. 
æresmedlem i HTF! 
 

Stort TILLYKKE! 
 

Klubbens medlemstal. 
Den 31-12 2015 var der 233 medlemmer i HTF, som er 9 mindre end året før,   
Der har kun været en tilgang på 11 nye medlemmer. Som er det mindste 
antal i min formands tid. Til gengæld er der kun 2 vi har slettet på grund af 
kontingentrestance, som er det mindste antal nogensinde! 
Men vores medlemmer har aldrig været så AKTIVE som i 2015, hvilket jeg 
kommer tilbage til senere i denne beretning!  
  

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 12. august havde vi på vanlig vis Grill-aften på ”Holbækgård” med 64 
deltagere - Dejlig aften med god grill-hygge. 
TAK til Flemming og Tove Juhl, som stod  for dette arrangement. 
  

2. juledagsløbet  fra Tørning Mølle, hvor Brødrene Mads og Jakob Ellegård Juhl 
var banelæggere 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 Fam. Juhl - Søren Kjær, samt Eva og Michael. 
Selv om det var øsende regnvejr var der over 50 til arrangementet. 
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Vikingedysten har jo også udviklet sig til et klubarrangement med grill og 
deltagelse i VIKINGESPILLENE. Vi var ca. 50 til Grill og ligeså mange til 
Vikingespillene. Vældig hyggeligt, som deltagerne sætter pris på! 
 

Påskeløbene på Djursland: Her havde vi rekordtilmelding med 63 deltagere, 
hvilket gjorde os til een af de største deltagende klubber i stævnet - mange 
havde taget deres familie med, således vi kom over 70 deltagere og vi var 
indkvarteret på vandrehjemmet  i Gjerrild. TAK til Jette og Lars Klogborg. 
 

DM-mellem og Midgårdsormen: Vi var igen godt repræsenteret til disse 2 
stævner  i Munkebjerg Øst og Midgårdormen i Marielundskoven ved Kolding. 
TAK til Jette og Lars Klogborg, som satte de 3 10 M/K hold til Midgårdsormen. 
 
Pinsesprintløb på Ærø: Her var vi den største repræsenterende klub med over 
30 deltagere, hvor vi var indkvarteret på Marstal Vandrehjem. TAK til Jette og  
Lars Klogborg for organisering af denne tur.. 
 

Skawdysten: Her var vi også den næststørste repræsenterende klub med over 
40 deltagere.. 
 

Desuden har vi i 2015 samlet  rekord 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”. 
Se under beretningen for ”Brikken”. 
 

HTF arrangementer i 2015. 
 

Arrangementerne er som følger: 
 

21. marts: Nat-cup i Haraldsholm  med 79 deltagere, som var rekord i 
Sydkredsen siden disse natløb startede for ca.  7 år siden. 
Banelægger: Keld Rasmussen 
Banekontrol: Mona Rasmussen 
EMIT: Eva og Michael Christensen 
 

3-5. juli Vikingedysten i Gram Slotspark  med 233 deltagere  og Stensbæk 
nord og syd med hhv. 308  og 307 deltagere - rekord sammenlagt for de 3 
løb! 
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Banelæggere: Ove Brix Therkildsen, Flemming D. Andersen og Keld 
Rasmussen. 
Banekontrol: Niels Physant, Lars Klogborg og Niels Physant.. 
Stævnekontrol: Jørgen Rasmussen 
Stævneleder: Jørn Andersen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 

11. august ”Dammen Rundt” med 200 deltagere - rekord!  
Ulla Arreborg stævneleder - bistået af Jens Jørgen Kramer og Kedde Børge 
Kock var speaker og det blev nok den bedste "Dammen Rundt" hidtil. 
Tidtagning: Ib Stokkerbye 
 

16. august Jydsk Fynsk mesterskab på Rømø Nørreland med 355 
deltagere. 
Banelægger: Hans Nielsen 
Banekontrol: Lars Klogborg 
Stævnekontrol: Jørn Andersen 
Stævneleder: Arne Bertelsen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 

11. oktober Op og ned 2-3 Divisionsløb i Revsø  med 235 deltagere. 
Banelægger: Lasse Skare Therkildsen 
Banekontrol: Flemming D. Andersen 
Stævnekontrol: Jørn Andersen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 

25. oktobe SM-stafet på Starup Hede med 32 hold som var rekord. for dette 
stævne. 
Banelægger og stævneleder Søren F. Bertelsen 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 

14. november KM for OK-SYD og HTF i Stensbæk Nord med 70 deltagere. 
Banelægger: Kaj Ove Rasmussen 
EMIT: Eva og Michael Christensen 
 

Herudover har vi lavet nogle anderledes arr. for Haderslev Kommune og  
Forbundet. 
 

Den  25. april "Find vej dag ved Favrdalskolen. 
Der kom ca. 34 til dette arrangement  
Det er det eneste arr., som har været lidt skuffende for HTF i 2015, da vi havde 
forventet, at der efterfølgende kom nye medlemmer, men de udeblev! 
Vejret var OK! 
Samme formiddag  indviede vi "Find vej i Tange Bakker", sammen med Esbjerg 
O-klub med et lignende antal deltagere. 
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Jette Klogborg var "tovholder" på Find vej dagen ved Favrdalskolen. 
 

Den 7. oktober havde vi ca. 500 skoleelever på O-løb i Dyrehaven.  
det var en stor succes, at arrangere "Naturløb" i Dyrehaven for ca. 500 
skoleelever og lærere, hvor de både havde sprint ved Nørskovgård og 20 
valgfrie poster i Dyrehaven. 
Det blev afviklet i et blæsende og øsende regnvejr, hvor vi fik ødelagt 2 telte. 
TAK til Haderslev Kommune, som har erstattet disse. 
TAK til Naturstyrelsen ved  Jens Jakob Fredsted Sørensen for gæstfriheden og 
at vi måtte komme indenfor i laden i det voldsomme vejr. 
Eleverne tog vejrbetingelserne i stiv arm og det var en fornøjelse, at have med 
at gøre, som officials. 
 Hjælperne var Hans Jacob, Else, Bent, Keld og Mona, Ove Brix, Ingerlise og 
Jønne, samt Gert Nielsen fra forbundet. 
Vores tredobbelte Verdensmester Maja Alm var til stede ved 
præmieoverrækkelsen, som gav meget opmærksomhed fra eleverne og  fra 
pressen. 
Dette vil vi gentage her 2016, som formentlig bliver den 6. oktober! 
 

Den 25. november indviede vi et nyt "Find vej projekt" i Sydbyen med 
udgangspunkt fra Hjortebroskolen. 
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 det 8. "Find vej i HTF"! 
Det blev en fantastisk dag for eleverne, hvor der blev skrevet masse af 
autografer af Maja Alm! 
TAK til "Haderslev i Bevægelse", som har støttet dette projekt med ca. kr. 
23.000 og "Helhedsplan" med kr. 5.000! 
 

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 Skotland, samt  World-CUP løbene. 
 

Maja Alm er Verdensklasseløber! 
 

Lise Termansen har hele året ved fast udtaget til U-16 landsholdet og var 
udtaget til yngle-EM i Rumænien. 
Lise er blevet udtaget til juniorelitegruppen 2016. 
 

Vort passive medlem Caroline Finderup har også været udtaget til 
ynglinge EM  i Rumænien. 
Caroline er blevet udtaget til juniorelitegruppen 2016. 
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Stort TILLYKKE til jer alle! 
 

Resultater 
(Vindere, samt medaljetagere nævnes). 
 

Resultaterne i 2015 ved DM-erne! 
 

DM-nat i Marbæk den 21. marts: 
GULD til Lasse Skare Therkildsen i H-35-39, SØLV til Erland Skøt i H-75-79 og 
BRONZE til Inger Marie Haahr i D-65-69 år. 
 

DM-sprint den 30. maj i Roskilde: 
GULD til Lise Termansen i D-15-16, SØLV til Maja i D-21-34 og SØLV til vores 
passive medlem Caroline Finderup i D-17-20. 
 

DM-mellem den 29. august i Munkebjerg Øst : 
BRONZE til Jette Klogborg i D-45-54 og BRONZE til Betty Hansen i D-75. 
 

Midgårdsormen den 30 august i Marielund skov: 
Vi havde 3 hold med a 10 M/K med og det bedste hold blev nr. 9, hvor følgende 
var på holdet: Daniel Honore´Jensen, Lasse Skare Therkildsen, Søren Dall, 
Jette Klogborg, Arne Bertelsen, Mathias Finderup Jessen, Camilla Bevensee og 
Kristian Ørnsholt.  
 

Dm-stafet i St. Hjøllund den 13. september:  SØLV til D-21-34 holdet ved 
Camilla Bevensee, Lise Termansen og Maja Alm. SØLV til D-45-49 holdet ved 
Guri Alm, Diana Finderup Jessen og Jette Klogborg, SØLV til H-35-39 holdet 
ved Kristian Ørnsholt, Jakob Physant og Lasse Skare Therkildsen. 
BRONZE til H-75 holdet ved Erland Skøt og Keld B. Nielsen. 
Der var hhv. SØLV og BRONZE til vores 2 passive medlemmer Jeanette 
Finderup og Henriette Finderup Rosendahl. 
 

DM-klassisk den 14 september i Ålum: 
GULD til Maja Alm i D-21-34 og SØLV til Jette Klogborg i D-45-49 år. 
 

DM-ultralang den 31. oktober i Grib skov: 
GULD til Maja Alm i D-21-34 år og SØLV til Kristian Ørnsholt i H-35-39 år. 
 

Ialt 17 forskellige medlemmer af HTF har i 2015 vundet DM-medaljer, hvilket 
også er rekord! 
Stort TILLYKKE til jer ALLE! 
Resultaterne i 2014 ved JFM! 
 

JFM-sprint i Silkeborg den 5. juni: 
GULD til Lise Termansen i D-15-16. 



 

15 

 
JFM-stafet i Gødding skov den 15. august: 
BRONZE i H-65-69  til Flemming D. Andersen, Niels Erik Kofoed og Jønne.  
 

JFM-klassisk på Rømø Nørreland den 16. august: 
GULD til Lasse Skare Therkildsen i H-35-39, SØLV til Erland Skøt i H-75-79 og 
BRONZE til Betty Hansen i D-over 75 år. 
 

Fransk 4. -dages: Lise Termansen vandt D-17-20  elite ved Fransk 4. 
dages. 
 

Stort TILLYKKE til jer alle 
 

Resultater i 2015 ved  VM! 
 

Maja Alm vandt 3 Verdensmesterskaber i Skotland ingen anden atlet 
herhjemme har gjort dette kunststykke før! 
Disciplinerne var Sprint - stafetten sammen med Ida og Emma og MIX-
stafetten sammen med Emma - Tue og Søren. 
 

Maja Alm ligger på førstepladsen på verdensranglisten for Sprint. 
 

Maja Alm er den mest vindende VM-løber i Danmark og er den nye 
"Skovens Dronning" efter Simone Niggli fra Schweiz, som forøvrigt har 
været Maja´s forbilled! 
Maja Alm er inviteret til "Gallafest" hos Dronningen her i marts måned! 
 

Stort TILLYKKE Maja - du gør klubben stor ære! 
 

Resultater fra andre store løb 
 

Maja var med til at vinde den samlede sejr ved World-cup i Schweiz i MIX-
stafetten i sprint. 
 

Maja Alm vinder af nationalranglisten "TRIMTEX - CUP"! 
 

Det har virkelig været Maja´s år i 2015 - STORT TILLYKKE Maja! 
 

Divisionsturneringen: 
 

Vi sikrede os vores forbliven i 1. division den 27. september i Aabenrå 
Nord, hvor vi havde rekordtilmelding med 75 løbere heriblandt vores 
studerende bosat i Aarhus. 
Fra Syd kredsens hjemmeside kan læses følgende, hvor vi kan tilføje, at 
det er kun i 2014 vi ikke var i 1. division siden 1992, hvor divisionsløb 
startede! 
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At bemærke 

I de seneste 15 sæsoner (2001-2015) er 1. division vundet af seks 

forskellige klubber: Odense OK 5, Kolding OK 4, OK Snab 3, OK Gorm 

1, H.T.F. 1, OK Esbjerg 1. 

OK H.T.F. er den klub, der oftest har løbet i 1. division. De har kun 

været fraværende i 2014. 

OK Snab løber i 1. division for 6. sæson i træk (2011-2016). 

 

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 
 
SM-indviduelt i Jørgensgård  2. september 
 
D-12 Mathilde Schrøder Larsen 
D-35-44 år Nicolina Karlskov Sørensen 
D-45-54 år Guri Alm 
H-17-20 år Jacob Juhl 
H-21-34 år Lasse Skare Therkildsen 
H-35-44 år Peter Skovsgaard 
H-55-64 år  Jens Jørn Andersen 
H-65-74 år Hans Nielsen 
H -over 75 år Erland Skøt 
 
SM-Natløb i Gråsten-skovene den 25. marts 
D-35-44 år Jette Klogborg 
D-45-54 år Guri Alm 
D-over 65 år Inger Marie Haahr 
H-17-20 år Jakob Ellegård 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 
 
Samtidig var dette på vanlig vis KM i natløb og udover de nævnte blev: 
H-45-54 år Lars Klogborg  
 
SM-sprint i Aabenrå by den 21. december: 



 

17 

 
D-35-44 Lisbeth Callesen 
D-45-54 Jette Klogborg 
D-over 65 Inger Marie Haahr 
H-11-12 Lasse Klogborg 
H-17-20 Peter Klogborg 
H-55-64 Arne Bertelsen 
H-65-74 Flemming D. Andersen 
 
HTF-klubmestre i dagløb over 3 afdelinger i Malente - Jørgensgaard skov 
og Stensbæk Nord blev følgende, hvor de 2 bedste af 3 løb tæller: 
 
D-optil 12 år Mathilde Schrøder Larsen 
D-21-34 år Henriette Karlskov Clausen 
D-35-44 år Nicolina Karlsskov Sørensen 
D-45-54 år Guri Alm 
D-55-64 år Lise Nielsen 
D- 65-74 år Inger Marie Haahr 
 
H-13-16 år Mathias Finderup Jessen 
H-17-20 år Jakob Ellegaard Juhl 
H-21-34 år Jens Peder Jensen 
H-35-44 år Jakob Physant 
H-45-54 år Lars T. Jensen 
H-55-64 år Arne Bertelsen 
H-65-74 år Flemming D. Andersen 
H-over 75 år Erland Skøt 
 
Klubmatch i Gråsten skovene den 7. nov. 
Vi vandt igen denne match imod de øvrige sønderjydske orienteringsklubber. 
 
Grænsedysten Kristi Himmelfartsdag den 14. maj i Malente: 
Denne vandt vi på vanlig vis - her i 2016 har vores venner i Lubeck ønsket at 
afholde dette, da de fylder 50 år - vi afvikler nok på vanlig vis 1. afd. af 
klubmesterskaberne i HTF der, som bliver den 5. maj. 
 
VM i Biathlon i Mikkili i Finland 13-16 aug.: 
Mona L. Rasmussen GULD i både klassisk og sprint i klassen D-55. 
 
TILLYKKE TIL JER ALLE! 
 
Andre resultater: 
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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 2015 (var det også i 2014) været  
Maja Alm´s år, hvor hun på vanlig vis været stjernen over ”ALLE 
STJERNER”.  
Lise Termansen har også præsteret på et højt niveau i 2015! 
 
Økonomi. 
Se regnskabet med de tilhørende kommentarer. 
Også på denne front har 2015 været en meget stor 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 2015 (ligesom 2014) historisk været det bedste nogensinde 
for HTF, hvor der i 2015 er taget et ekstra kvantespring opad! 
Alt hvad HTF har beskæftiget sig med i 2015 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 2015 
har betalt godt kr. 20.000 mere i startafgifter, hvor det blev til kr. 124.000! 
Aldrig tidligere har vi haft så stort et gennemsnit til vores træningsløb af 
HTFerne - se TRU statistik - når vi trækker det mindre antal løbere fra 
naboklubberne fra, giver det + 62 flere løbere fra HTF til statistikken! 
Nat-cup i Haraldsholm - Vikingedysten - Dammen Rundt og SM-stafet på 
Starup Hede havde rekorddeltagelse alle sammen! 
Naturløbet den 7. oktober med ca. 500 skolebørn var en stor succes! 
Vi forsvarede vores position i 1. division! 
Vi har ikke siden 2006 vundet så mange DM-medaljer, som i 2015, hvor vi  i 
2015 satte rekord ved DM i stafet og 17 forskellige var med til at vinde 
medaljerne! 
Men ikke mindst 3 VM-GULD medaljer i Skotland af Maja er historisk og 
uden sidestykke - også indenfor forbundet og dansk idræt iøvrigt! 
Hertil kommer også en samlet world-cup selr i MIX-stafetten i Schweiz. 
Maja har flere gange været gæst i Radio Syd i løbet af året, samt medvirket 
i flere TV-udsendelser, samt sørget for, at orienteringssporten er blevet 
eksponeret ved adskillige artikler i landets aviser! 
Vi har medvirket til, at Maja er blevet kørende i en sponsor bil - TAK til 
Lars Klogborg for dette! 
Lise Termansen er blevet tildelt kr. 5.000 af Haderslev Elitesport til hendes 
forberedelse, hvor hun er blevet udtaget til juniorlandsholdsgruppen. 
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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 deltog 32 - måske vi skal overveje, 
at holde Gen. F. en hverdagsaften, som de gør i flere andre store 
klubber?? 

 
 2.  Naturløbet: Dette løb blev afviklet i Dyrehaven i et frygtelig vejr  med   
 500 skoleelever , men de tog det med godt humør - heldigvis blev der  
 vist stor imødekommenhed fra Naturvejleder Jens-Jakob Fredsted  
 Sørensen, således vi kom inden for i Maskinladen  - TAK for dette - ! 
 Ligeledes en TAK  til "Haderslev i Bevægelse" ved Dorthe Evald og  
 Preben Holmberg for støtte og erstatning af de 2 telte vi fik ødelagt 
 i det ekstreme vejr. 
 
 3.  Vikingedyst: Vi har afviklet den 39. Vikingedyst i super flot vejr -, hvor 
 kortdistancen blev afviklet  på nyt kort over Gram Slotspark-Lunden.  
    1. og 2. etape foregik i Stensbæk. Der var rekorddeltagelse i 2015. 
       
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. 

     Desværre er Skovridergården nu solgt til en privat investor! 
 Da Mona Nørgård  i 1974 blev Verdensmester i orienteringsløb fik 
 klubben PAN et nyt klubhus af Aarhus kummune - vi ønsker blot et 

enkelt klubhus! 
     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. 

http://www.froes.dk/
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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! 
 
       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 en terminslistefører, 

 som er piskende nødvendig for at vi kan komme ud og løbe! 
           Så hvis DU har interesse for dette vil det glæde os i HTF! 
  
     
     
    10.  HTF løber i 1. division i 2016: Vi er den klub i Sydkredsen, som har 

været længst i denne fornemmeste række, hvor vi bortset fra 2014 har 
været der siden turneringen begyndte med divisionsløb og forøvrigt den 
klub i Sydkredsen, som har vundet flest medaljer i Landsfinalen med 
højdepunktet GULD i 1995 - SØLV i i 1993 og 1996 og BRONZE i 2003. 

  
  
    11. Klubture: Vi havde en pragtfuld klub tur til sprint på Ærø, hvor vi var den 

største repræsenterede klub ligesom vi var den næststørste klub ved 
"Skawdysten" med godt 40 løbere. Stor TAK til Jette og Lars Klogborg for 
organisering af disse ture.  
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    12. 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! 
 
Lise Termansen har gennemgået forbundets træneruddannelse! 
 
TILLYKKE Lise 
 
 

 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 2015 historisk set har været det bedste 
nogensinde i HTF! 

 
Det kommende år. Vi får temmelig travlt i 2016, 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 Stursbøl den 30. marts.  
I Bededagsferien afvikler vi "Trippel-DM"! 
Fredag den 22. april har vi DM i SPRINT i Haderslev Centrum. 
Lørdag den 23. april har vi laver vi MIX-stafet, efter samme mønster, som ved 
VM og på samme kort og i fortsættelse af stafetten afholder vi Folkeløbet 
"URBAN SKILLS", som også foregår på samme kort! 
Søndag den 24.april har vi så DM-ULTRA-LANG på Rømø Sønderland. 
Vikingedysten bliver i år i Jels-området, hvor dog kortdistancen skal løbes på 
det nye sprint kort over Syd byen i Haderslev den 2. juli og klassisk i 
Haraldsholm den 3. juli og så slutter vi ved "Perleholm"  i Stursbøl den 4. juli. 
"Dammen rundt" har vi ikke fastsat dato på endnu. 
Vi skal arrangere Naturløb igen, som formentlig bliver den 6. oktober. 
I fortsættelse af "Folkeløbet" laver vi de følgende 4 tirsdage sprint i Haderslev - 
med 2 stk. i Sydbyen - 1 ved Favrdalen og slutter i Centrum/Damparken, som 
bliver SM-sprint.  
Vi vil bruge "Folkeløbet" til rekruttering og har så til gengæld valgt "Find vej-
dagen" fra! 
Herudover skal vi arrangere SM-klassisk, som ikke er endelig fastsat dato Ove 
Brix Therkildsen er vores tovholder ved DM i Trathlon og ""Original" i 
weekenderne 28-29. maj og 3.-5 juni i Haderslev! 
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Der er flere ønsker fra forskellige aktører om "Find vej projekter" - Starup skole - 
Christiansfeld skole - Gram Slotspark og i Haderslev Centrum omkring 
kulturminderne i Haderslev by. Vi må se i hvilken rækkefølge disse kan 
realiseres! 
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 2016 i HTF! 
Divisionsløb i 2016: Vi turner ud den 10. april i Marbæk Plantage - næste løb er 
den 18. september i Kelstrup Plantage og Op- og nedrykning er den 23. oktober 
i Nørreskoven i Aabenrå - altså alle løb i det sydlige jylland. 
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 skov bruger råd.  
Mødevirksomheden i Friluftsrådet er ret stor, men interessant, at arbejde med. 
Sidder i Hjortevildtgruppen for de midtjyske skove. 
Har også plads i Forbundets arbejde omkring "Foreningsliv", hvor vi arbejder 
med  klubudvikling og fastholdelse - her holder vi møderne på Skype. 
Sidste: Er lige trådt ind i Sydkredsen "Terminslisteudvalg", da der ikke har 
været mulig, at finde en afløser for Mogens Nielsen fra WEST, som efter mange 
års hæderlig arbejde har valgt at stoppe - TAK for indsatsen Mogens! 
 
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind på andre 
Aktuelle ting fra år 2015, som ikke nødvendigvis skal trykkes og bredt ud! 
 
Slutbemærkninger. 

Jeg vil til slut i denne beretning sige en stor tak til mine bestyrelseskolleger 
for et godt, frugtbart og loyalt samarbejde i 2015. 
Tak til alle de medlemmer der yder en flot og uegennyttig indsats for klubben, 
som muliggør, at de mange aktive kan dyrke orienteringssporten og derved føle 
glæde og sammenhold i OK-HTF. 
TAK til alle - korttegnerne - stævneledere - banelæggere og IT-folk. 
TAK til vores hovedsponsor ”Frøs Herreds Sparekasse”. 
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. 
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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 også har været vikar for Hovedkasserer Inge Grarup under hendes 
arbejde i udlandet. 
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. 
 
 TAK for året 2015 til bestyrelsen og ALLE medlemmerne for et fantastisk 
år  - dette bliver næsten umulig, at leve op til i 2016, men husk så: "at det 
vigtigste i orienteringsløb er det som foregår imellem starttrekanten og 
den dobbelte mål cirkel. 
 
Jørn F. Andersen/formand 
 

 

 KORT-UDVALGSBERETNING 2015. 

 
 

År 2015 har igen været et rigtig godt år på korttegningsområdet! 
 

Heldigvis er vi blevet flere i HTF, som i år 2015 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! 
Vi har i 2015 hyret en dygtig korttegner fra Litauen, som hedder Gediminas 
Trimakas der har tegnet Haderslev Centrum og Sydbyen, som sprintkort. 
Haderslev Centrum bliver indviet Bededag den 22. april, hvor det skal anvendes 
til DM i sprint og dagen efter til MIX-stafet og folkeløbet "URBAN SKILLS"! 
Sydbyen blev indviet ved et tr-løb den 1. juli med 74 deltagere. 
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Flemming D. Andersen har efterrekognosceret kortet over Centrum, således det 
er klar til brug i Bededagsferien. 
Flemming D. Andersen har tegnet et skolekort til Sct. Severin skolen. 
Jens Jørn Andersen har efterrekognosceret det store område over Arrild 
Plantage - Lovrup og Lovrup Skrub. 
Flemming D. Andersen har opdateret Stursbøl og Revsø. 
Kaj Ove Rasmussen har nytegnet Gram Slotspark og Lunden, som blev indviet 
ved Vikingedysten den 3. juli med rekorddeltagelse. 
Flemming D. Andersen, Hans Nielsen og Jønne opdaterede Stensbæk Nord og 
Stensbæk Syd til Vikingedysten. 
Hans Nielsen opdaterede Rømø Nørreland til de Jydske-Fynske mesterskaber 
den 16. august. 
Keld Rasmussen har nytegnet noget af den private del af Haraldsholm-skovene, 
som skal indvies ved Vikingedysten den 2. juli. 
Flemming D. Andersen har været klubben en god kortsupervisor - TAK for dette. 
Klubben er registreret til at have 49 kort og det er kun 2 klubber i DK, som har 
flere. 
 

Planer og opgaver for år 2016. 
Vi er i gang med at opdatere Rømø Sønderland, som skal bruges til DM i 
ultralang den 24. august. Det er Jens Peder Jensen, Hans Nielsen og Jønne, 
som har påtaget sig dette arbejde. 
Vi skal have opdateret Tørning Mølle-kortet, hvor vi har fået lov til, at lave "Find 
vej projekt". Vi har jo 20 faste poster i området primært lavet til Hammelev skole, 
men vil nu gøre det mere offentlig ved at opgradere dette til "Find vej"! 
Den Kristne Friskole har ønske om et skolekort af området omkring skolen. 
KURSUS: Vi havde følgende med på kortegningskursus i 2015. 
Vagn Hansen og Jens Jørgen Andersen har været på rentegningskursus i 
Fredericia, hvor Flemming Nørgård var underviser.  
Vi har afholdt et lokalt korttegningskursus på Wing Skrydstrup, hvor 
følgende deltog: Keld Rasmussen, Ove Brix Therkildsen, Kaj Ove 
Rasmussen, Vagn Hansen, Jens Jørn Andersen og Jønne - Flemming var 
underviser. 
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 ansøgt og modtaget kr. 10.000 i korttegningstilskud i 2015 

fra Haderslev Kommunes Prioriteringsudvalg. 

Desuden har vi ansøgt og fået godt kr. 17.000 til korttegning i Haderslev Centrum og 

Sydbyen til hhv. DM i sprint og Find vej i Sydbyen! 
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Vi har også ansøgt midler (kr. 20.000) i en pulje, som administreres af Friluftsrådet, 

hvor formålet er at understøtte +60 (pensionister) i aktiviteter til gavn for almenheden. 

De har bevilliget disse penge, hvor vi har fået a conto beløb på kr. 15.000 af disse.  

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. 
 

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 2015, 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! 

”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 
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Årsberetning ungdomsudvalget 
 

Der har i 2015 været virkelig flotte præstationer hos ungdommen i HTF. 
Vi har ifølge O-service 17 ungdomsmedlemmer 8-20 år. Det er meget forskelligt 
hvor ofte vi se disse til træningsløb eller stævner. Dem som vi ser ofte gør det til 
gengæld godt.  
Her skal vi selvfølgelig nævne Lise Termansen som er blevet udtaget til 
juniorlandsholdstruppen og som var med til at vinde sølv for HTF i D-21 på trods 
af at hun kun var D 15-16 løber på det tidspunkt.  
I TC-syd som arrangerer talenttræning i sydkredsen har både Lise og Peter 
Klogborg deltaget i 2015. Desværre har DOF valgt at sætte kriterierne op i 2016 
så løbere som ikke har ambitioner om at opnå landsholdsniveau ikke længere 
må deltage i træningerne. Det var ellers et rigtig godt tilbud til de 
ungdomsløbere som havde behov for mere seriøs træning end vi kan tilbyde til 
klubtræningen. Lise Termansen fortsætter selvfølgelig i TC-syd. 
Vi har også lagt mærke til Oskar og Matilde Schrøder har fået fine placeringer i 
flere lokale stævner og Lasse Klogborg er nu begyndt at løbe uden skygge i H-
10 og klarer sig flot 
2015 har været et super år med 
rigtig mange tilmeldte HTF-ere til 
stævnerne. Vi mangler 
desværre lidt på ungdomssiden 
men de kommer ikke af sig selv. 
Lad os håbe at nogle hænger 
ved pga af et af de mange fine 
arrangementer HTF tilbyder til 
børn i SFO eller dem som 
prøver o-løb i skolen gennem 
”findvej” posterne.  
Vi har dog set nogle enkelte nye 
samt nogle HTF-børn som har 
været aktive til træningsløb 
 

Her er det Astrid Nørgaard Henningsen 
som jeg skygger til træningsløb 

. 
Jeg glæder mig til at se jer i skoven til træningsløb og stævner. 
Husk der er kredsens ungdomskurser igen i marts. 
 
 Hilsen Ungdomstræner Jette Klogborg 
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Beretning fra klubblads redaktøren 

 
   Undertegnede overtog pladsen i bestyrelsen efter Generalforsamlingen i 2015. 
  Jeg har siden opsat og redigeret 5 klubblade for klubben. Jeg har brugt en del 
tid på at finde ud af hvordan ”noget” bliver mangfoldig gjort på nettet, da jeg må 
indrømme at indtil min indtrædelse i bestyrelsen har jeg kun brugt internettet 
som ”download”, men nu også har fået et lille indblik i ”upload”. 
  Jeg har brugt en del tid på, uden held, at finde ud af hvordan klubbladet kan 
printes ud som et blad og ikke kun som ”A4 sider”, både privat som på arbejde, 
klubben har siden fået hjælp til dette fra et andet medlem. 
  
  Jeg må erkende at de tanker jeg havde med klubbladet da jeg indtrådte ikke 
helt er blevet opfyldt. 
  Min intention var, at da klubbladet kun udkommer 5 gange årligt, kan det være 
svært at formidle nyheder, opdate og lignende i bladet, da internettet, 
hjemmesiden og Facebook bringer dette øjeblikkeligt. Ligeledes findes 
træningsløbsprogrammet på vores hjemmeside og stævner og åbne løb findes 
på O-service, hvor også tilmeldinger gøres. 
 Derfor ville jeg udgive klubbladet som et mere uddybende blad, hvor 
medlemmerne kunne fortælle deres oplevelser og historier, som ikke kom på 
Facebook, da dette ikke er et uddybende medie. 
  Jeg må erkende at jeg er blevet skuffet! Jeg har faktisk kun modtaget 3 
uopfordret artikler til bladet i det sidste år.  
  Og det er jo ikke fordi at der ikke har været aktiviteter i klubben eller at 
medlemmerne har været inaktive med vores sport, at der ikke er noget at skrive 
om. Men såfremt at medlemmerne ikke selv vil fortælle om deres oplevelser har 
jeg svært ved at skrive noget. 
    
  Jeg kan helt sikkert godt finde en hel masse at skrive om, men hvis det kun er 
mig som skriver noget vil det mest af alt blive nærmest en blog for mig. 
  Jeg har sagt ja til at stille op for en ny periode som ansvarlig for klubbladet, 
men jeg vil gerne have tilbagemelding fra jer om i hvilken retning at klubbladet 
skal kører. 
  På gensyn til Generalforsamlingen  

Søren Bertelsen 
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Træningsudvalgets beretning for året 2015 
 

  På træningsløbsområdet ligner året 2015 meget det forgående år 2014 på godt og ondt. Der 
er i hvert fald nogle ligheder, der springer i øjnene. 
I såvel 2015 som i 2014- 

 Tilbød vi et lidt mindre antal træningsløb i forhold til året før, men måtte aflyse to af 
dem. 

 Fik vi nye områder at løbe i. 

 Havde vi god tilstrømning af HTF’ere til træningsløbene men færre gæster. 

 Fandt vi næsten altid en banelægger, men det var ofte i 11. time. 
I det efterfølgende vil tallene fra 2014 vises i parentes. 
 

Træningsløb og deltagerantal 
  I 2015 havde vi 29 (31) træningsløb på kalenderen, hvoraf to var natløb. To af løbene måtte 
aflyses; det ene på grund af storm og det andet på grund af manglende banelægger. Ved de 
27 afholdte løb deltog 1101 (1191) løbere, hvoraf de 951 (962) var fra HTF. I gennemsnit 
deltog 41 (41) løbere i træningsløbene. Både dagløb og natløb er talt med i statistikken. 
Af gæsteløbere kan nævnes: 

 AaIG  33 (56) 

 KOK  30 (49) 

 SOK    8 (25) 

 Uden klub 49 (52) 
  Man kan konstatere, at klubbens løbere holder træningsniveauet, men vi får færre besøg fra 
naboklubberne. 
 

Banelæggere 
  På banelæggersiden fik træningsløbene tilført nyt blod. (Hvor er det dejligt at kunne skrive 
det!) Ingen kom op på siden af Peter Skovsgård, hvad angår banelægning til tr-løb. Tre løb 
blev det til, på Starup Hede, i Pamhule og i Tormaj. Desuden meldte Jakob Juhl sig også ind i 
den eksklusive klub med et løb i Revsø. 16 (18) medlemmer var ude med poster inden et 
træningsløb, (hvor mange i øvrigt hjælper til, uden at det registreres). Lad os ud over Peter 
Skovsgård nævne: 

 Ove Brix  2,5 

 Kaj Ove Rasmussen 2 
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 Jens Jørn Andersen 2 

 Lars Klogborg  1,5 

 Kedde Schrøder  1,5 
  Grunden til, at man er noteret for et halvt løb er, at man har delt løbet med en anden. 
Vores gode naboer fra Ribe OK lagde baner til et af vores tr-løb, og vi anvendte de af 
Flyvestationen udsatte poster til de to natløb. 
 

Skove og løbsområder 
  Klubben råder over kort til et ganske stort antal skove. Det gælder dog ikke for alle disse 
kort, at de er tilstrækkeligt opdateret til, at de kan anvendes til løb eller træningsløb. Det er 
alligevel lykkedes klubben at udbygge mængden af kortmateriale med tre nytegnede 
områder, som vi således kunne anvende til træning, nemlig Haderslev Nord, Haderslev Syd 
samt Gram Slotspark/Lunden. Samtidig er flere af de ”gamle” kort blevet opdateret, så gode 
kort skorter det ikke på, og vi anvender gerne mange områder, så der dukker færre 
gengangere op i løbet af året. 
  De mest anvendte skove er nævnt her: (Skov, antal gange, antal løbere.) 

 Stensbæk  3 151 

 Vesterskoven  3 118 

 Stursbøl  3 116 

 Revsø  2 111 

 Pamhule  2   83 
  De øvrige 14 skove blev kun besøgt én gang. Flest løbere til et enkelt løb, nemlig 74, var 
der, da vi søsatte det nye kort over Haderslev Syd en dejlig, varm aften i juli. 
 

I øvrigt 
  Samarbejdet med Flyvestationen resulterede i 14 løb, hvilket gav mulighed for at hente kort 
på vores hjemmeside og løbe på egen hånd fra mandag til fredag. Denne aktivitet tæller ikke 
med i ovennævnte statistik. 
Flittigste løber/banelægger blev igen ikke uventet Kaj Ove Rasmussen, der deltog i 23 
træningsløb og var banelægger ved to. 
Vores data om træningsdeltagelse bliver leveret af Michael Christensen, som sammen med 
Eva forsyner os med tidtagning og velassorteret kiosk til hvert eneste løb, hvilket betragtes 
som, men ikke er, en selvfølge. Påskøn det. Det er guld værd! 
Nok er der kommet nye banelæggere til, men det er ikke en opfordring til eller et tegn på, at 
de gamle kan læne sig tilbage og se til. Og der må rigtig gerne melde sig andre nye 
banelæggere. Selv Henry Jacobsen på over 80 år var banelægger i 2015. Kom bar’ do! 
 

TRU 
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Stævner der kan have interesse  
Følg links for mere info 

 
 Søndag d. 28. februar Vinterlangdistance i Vejers-Tranedal-Kærgård 
http://okwest.dk/Joomla1522/documents/2016/events/langdistance28.02.16/Orie
nteringsklubben%20WEST%20indbyder%20til%20Langdistance.pdf 
 
 Onsdag d. 9. marts SM-NAT i HJELM SKOV, Aabenraa 
 Nærmere information vil tilgå. 
  
 NATCUP SYD d. 4/3, 17/3 og 30/3. Ok-GORM, OK-SNAB og OK-HTF 
 http://okgorm.dk/wp-content/uploads/2016/01/Natcupsyd2016-indb-4.pdf 
 
 PÅSKELØB 2016  
 http://ok-melfar.dk/paaske2016/?page_id=164 
 
 Lørdag d. 2. april DM-NAT i HOU SKOV 
 http://www.mariagerfjordok.dk/Staevner/DMnat16/DMnat16.html 
 
 Søndag d. 10. april 1. Divisions Match i Marbæk Plantage. (Vigtigt 
Stævne!)  
 http://www.okesbjerg.dk/2016/Marbaek/Indbydelse.pdf 
 
 22/4- 24/4 DM-WEEKEND i Haderslev og på Rømø 
 http://dm.okhtf.dk/ 

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

 

http://okwest.dk/Joomla1522/documents/2016/events/langdistance28.02.16/Orienteringsklubben%20WEST%20indbyder%20til%20Langdistance.pdf
http://okwest.dk/Joomla1522/documents/2016/events/langdistance28.02.16/Orienteringsklubben%20WEST%20indbyder%20til%20Langdistance.pdf
http://okgorm.dk/wp-content/uploads/2016/01/Natcupsyd2016-indb-4.pdf
http://ok-melfar.dk/paaske2016/?page_id=164
http://www.mariagerfjordok.dk/Staevner/DMnat16/DMnat16.html
http://www.okesbjerg.dk/2016/Marbaek/Indbydelse.pdf
http://dm.okhtf.dk/
http://www.o-service.dk/
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   En særdeles vigtig del af vores sport er Banelægning og 
banelæggeren er nok den vigtigste person i udfoldelse af vores sport, 
da det er dennes kreativitet der skaber banerne. 
   Det skal ikke være en hemmelighed, at vores klub jævnligt mangler 
banelæggere til vores træningsløb og denne artikel er mit forsøg på at 
skabe interesse for at nogen nye kan få lyst til at prøve at lave et 
træningsløb. 

  Der er ingen fast skabelon på at lægge en 
god O-løbs bane, men er der er nogle 
rammer omkring sværhedsgrader, hvad man 
ikke skal gøre og hvad der er en god idé at 
gøre. Det vigtigste er faktisk den enkelte 
banelæggers kreativitet, 2 banelæggere kan 

lave 2 vidt forskellige og rigtig gode stævner i den samme skov, til 
glæde for deltagerne. 
  Min egen vej som Banelægger. Cirka et år efter at jeg var begyndt 
at træne O-løb i en klub oppe i Midtjylland, spurgte et 
bestyrelsesmedlem mig en dag, ”Om jeg ikke havde lyst til at prøve at 
lave et træningsløb ?”   
  Jeg svarede ”At det kunne jeg nok ikke finde ud af og jeg har slet 
ikke været på kursus i det !” Han sagde så ”Det skal du ikke tænke på, 
du får nogle kort og så prøver du at lave nogle baner du synes er 
gode, og så kigger jeg på det !”  
  Jeg prøvede så at lave 2 svære, 1 mellemsvær og 1 let bane i 
”Havredal Plantage”, jeg synes at de var rigtig gode . Min kontrollant 
kiggede på mit arbejde og fandt det grundlæggende rigtig fint, me...n 
der var et par delstræk som var enten lidt for svære eller lidt for lette 
og med en kop kaffe fik vi lige rette dette.   
   Efterfølgende lavede jeg flere træningsløb i klubben og på mit 
arbejde i Flyvevåbnet, jeg fik endda et lille kursus i Forsvaret omkring 
at planlægge terrænsport. 
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  Så en dag spurgte en fra bestyrelsen, ”Om jeg ikke ville være 
banelægger til klubbens forstående stævne?” Det var et 
Divisionsmatch stævne, og det ville jeg da godt prøve. Og skoven var 
”Havredal Plantage”, den kendte jeg jo også . Jeg fik en erfaren og 
hård, men retfærdig kontrollant, som til slut godkendte mine baner. 
  En stor forskel på træningsløb 
og stævner er, at det betyder 
ikke så meget at der er en 
”hovsa” i banelægningen ved 
træning, oftest vil løberne blot 
grine lidt af det, men til et 
stævne må der ikke være fejl, 
da det er placeringer og point 
der er på spil. 
 

  Derefter blev jeg tilmeldt et Banelægger-kursus i DOF, som blev 
afviklet ved Gammel Ry, nær Silkeborg, over nogle dage. Og så er 
resten bare historisk !  
 

  Et par gange har jeg nævnt en ”Kontrollant”, det er 
en erfaren bane-lægger der opfanger eventuelle 
uregelmæssigheder og står for det formelle ansvar af 
banernes kvalitet. Kontrollanten skal ikke lave 
banerne, men rådgive og vejlede, alt det kreative står 
banelæggeren for. 

 
  Hvordan laves banerne. I ”gamle dage” brugte man kort, papir, 
blyant og lineal til at lave baner og beregne længderne, og 
postbeskrivelserne blev tegnet i hånden med et skabelon-værktøj. 

  Men i dag bruges computer og med programmet 
”CONDES” laves banerne digitalt og kan sendes til 
trykning uden at man behøves at have haft et kort 
fysisk i hånden. Det er kun teoretisk, for selvfølgeligt 
skal man ud og se på banerne i skoven med et kort, 
før et løb er færdig planlagt. 
  CONDES er en rigtig stor hjælp i planlægningen, 

men programmet laver ikke selv banerne, det gør banelæggeren. Men 
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CONDES beregner banelængder, med et klik tilføjes eller slettes en 
post, post-beskrivelsen er kun nogle museklik. Jeg vil sige ”At ved 
hjælp af CONDES bruger jeg kun nogle timer til alt det ”administrative” 
i stedet for nogle aftener. 
 

  Fodarbejdet er stadigt det samme som det altid har 
været, man skal have sko og trøje på og ud i skoven 
for at se om de poster og delstræk der er planlagt 
holder i virkeligheden. Det gør det ikke altid! 
Skovarbejde og vejret er de største faktorer til at kort 
og terræn ikke passer sammen. 
   

  Tilbage fra skoven er det tid til den sidste finpudsning, 
der er altid et par poster der skal flyttes og det er først 
på det stadie at jeg laver postbeskrivelsen. Og nu er planlægningen 
færdig. 
  På selve dagen for løbet skal der iværksættes noget benarbejde, da 
alle poster skal sættes ud og senere hentes ind igen, det giver noget 
motion. 
 

  Et træningsløb og et Danmarksmesterskab har faktisk de samme 
grundelementer for en banelægger. Et træningsløb er træning både 
for en løber som for en banelægger.   
 

  Når man bliver øvet i banelægning, lære man også at se kort og 
terræn på en anden og mere nuanceret måde, og kan dermed måske 
forbedre sine resultater. 
 

 
Husk at; ”Glade løbere giver en glad banelægger.” 
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  Nogle gode råd.  En post skal ikke stå gemt og være svær at finde, 
det er delstrækket der har betydning for sværhedsgraden. En post kan 
godt bruges til både en meget svær og en meget let bane. 
 

   Postplaceringer i kurve billedet er generelt godt, det kræver 
nærmest en gravemaskine at ændre naturens bakker, slugter og 
lavninger. 
 

   Da naturen er levende, er der en god chance for at vegetationen 
hurtigt ændre sig. Skovdrift og en god orkan kan pludseligt forandre 
en skov. Derfor skal man være meget påpasselig med poster i og ved 
det grønne på kortet. Ligesom delstræk igennem noget meget grønt 
kræver omtanke. 
 

   Poster på stinettet er nødvendigt for de uøvede løbere, bemærk at 
utydelige og tilgroede stier ikke er gode for deres oplevelse. Der imod 
kan disse stier godt benyttes af erfarne.   
 

  Blev du inspireret? Hvis du synes at dette ser interessant ud og har 
du lyst til at prøve at være banelægger, så giv lyd fra dig. Klubben har 
et par stykker der er gode til at instruerer i CONDES og måske godt vil 
lave en kursus-aften hvis der er interesse.  
   Man kan også starte med at hjælpe en erfaren banelægger og på 
den måde prøve om dette er noget.  
                                                                      Redaktøren. 
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Information fra kasseren. 
 
Hvis man vil, så må man meget gerne indbetale mere end det skyldige beløb.  
Så har man noget til gode, når man tilmelder sig nye løb eller køber løbebluser 
mm.. 
 
Husk stadig at påføre jeres medlems / kundenr. på indbetalingen, som står i 
øverst højre hjørne af fakturaen. 
 
Bank kontonr.: 9737 1617907. 
 
Mange hilsner fra  
Inge Grarup, kassere. 
 

 
 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

   

http://www.okhtf.dk/
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