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  Formands ord forår 2016. 
 

  Generalforsamling den 27. februar: Vi 
havde rekorddeltagelse til Gen. F. den 27. 
februar på Tørning Mølle med 40 deltagere, 
hvilket vi er meget taknemmelig over – TAK for 
den store opbakning til vores arbejde – i 
mange andre idrætsklubber kommer der kun 
ganske få til Gen. F! 
  Vi havde en god snak omkring det som er 
aktuel i klubben og nogle af forslagene drøfter 
vi på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
  Der var genvalg over hele linien: Jette Beyer, 
som sekretær, Jette Klogborg som 
Ungdomsformand, Søren F. Bertelsen som 
formand for Kommunikation og Jønne som 
”rorgænger” – TAK til 2 X Jette og Søren for, at 
I fortsætter med bestyrelsesarbejdet…. 
Priser: Ove Brix Therkildsen blev tildelt ”HTF-
trofæet” for energisk – sportslig og 

kammeratlig indsats – se motivation andet sted i bladet. 
  Lise Termansen blev tildelt ”Ungdomspokalen”, hvor det er de 3 forrige års 
vindere af denne pokal, som bestemmer og laver motivation for tildeling af denne. 
De 3 foregående års vindere var: Peter Klogborg, Mathias Finderup og Oskar 
Schrøder. 
  Mest aktive i træningsløb i 2015 blev Kaj Ove Rasmussen hos mænd og 
Ingerlise Finderup Andersen hos kvinderne. 
TILLYKKE til jer alle! 
 

Påskeløb med rekorddeltagelse: Vi havde rekorddeltagelse til Påskeløbet, hvor 
der odinært over de 3 dage deltog 63, hvilket gjorde os til den næststørste 
deltagende klub kun overgået af PAN i Århus, som var lidt flere end os – hertil 
kommer så dem som deltog på åbne baner, hvor vi i Fovslet kom op på 70 
deltagere – herudover var der også 8 passive HTF-medlemmer, som løb for andre 
klubber – så aldrig før har så mange HTF-ere deltaget i Påskeløbene. 
  Vi var vidne til nogle gode Påskeløb, som arrangørklubberne OK-MELFAR og 
Kolding fortjener ROS for arrangementet. 
 

Udvalgte resultater: Mathilde Frisgaard Pedersen nr. 3 i D-12-B, Maja B. Kristensen og Nicolina 
Klarskov Sørensen nr. 5 og 5 i D-21-34 AK, Kirsten Hansen, Solveig B. Nielsen og Jette Beyer 
nr. 3-4 og 5 i D-21-C, Helga Skøt nr. 5 i D-35-B, Jette Klogborg nr. 2 i D-45-49 A, Guri Alm nr. 3 
i D-50-54-A, Palle M. Pedersen nr. 2 i H-35-B, Finn Jørgensen Aaris nr. 6 i H-65-69 A, Keld B. 

javascript:jfa()
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Nielsen nr. 2 i H-80-84 A. 
TILLYKKE til jer ALLE! 
 

Nordjysk 2-dages og Danish Spring: 
Maja Alm og Lise Termansen er kommet godt igennem vintertræningen med flotte 
resultater ved NJ-2-dages, hvor Maja vandt begge løb og Lise Termansen blev 
bedste dansker, som nr. 4 i det store felt på over 40 deltagere i D-17-20 elite. Ved 
”Danish Spring” vandt Maja Sprint og mellemdistancen og blev nr. 2 på 
langdistancen. TILLYKKE! 
 
Lise Termansen vandt SØLV ved DM i natorientering! 
Lise Termansen tog en fornem Sølvmedalje i hendes debut i juniorklassen D-17-
20 ved DM i Hou skov ved Mariager blot 1.35 min. Fra guldet. 
  Vi havde blot en håndfuld deltagere med til dette mesterskab og tættest på en 
medalje kom Lasse Skare Therkildsen med en 4. plads i H-35-44. Vores passive 
medlem Janette Finderup fik en Bronzemedalje i klassen D-45-49 år. 
  Vi var vidne til et flot DM-stævne i et super teknisk godt terræn, hvor 
banelæggeren gav os gode udfordringer. 
TILLYKKE! 

 
Divisionsløb i 2016: Så har vi lige løbet 1. divisionsløb i Marbæk Plantage – vi 
kunne ikke stille fuldt hold, men manglede en ½ snes stykker af de bedste og som 
ventet tabte vi alle 3 matcher – om end det var med beskedne cifre – vi var blot 7 
point fra at have slået Odense anden runde foregår i Kelstrup Plantage i det 
sønderjyske den 18. september - evt. op- og nedrykning den 23. oktober i 
Aabenraa Nørreskov - altså begge matcher tæt på… 
Vi var tilmeldt 57 løbere i Marbæk – TAK for indsatsen! 
Skriv datoerne ind i jeres kalender, da de er de alle vigtigste for HTF! 
 

Natcup den 30. marts i Stursbøl: Denne aften afholdt vi sidste afdeling af 3 
hurtige natløb i Sydkredsen, hvor der var et beskedent antal på 42 løbere med. 
TAK til supporterne Eva og Michael, samt Flemming og Niels Erik. 
 

Grænsedysten den 5. maj i Lübeck: Da klubben dernede i Tyskland fylder 50 år 
har de ønsket, at være arrangør af denne traditionelle dyst, selvom Malente stod 
for denne sidste år. Traditionen tro bliver det 1. afdeling af klubmesterskaberne i 
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HTF 
 

DM i Bededagsferien: Lige for øjeblikket arbejder vi på højtryk med vores DM-
stævner i Bededagsferien. Selv om det er masse af konfirmationerne lige netop i 
Bededagsferien har vi rekordtilmelding til vores 2 DM-stævner – Ved DM-Sprint 
fredag den 22. april er der tilmeldt ca. 550 og aldrig før har der deltaget så mange 
udlændinge, hvor der kommer deltagere fra Skotland – England – Tyskland – 
Norge – Sverige – Polen og Ukraine. Ved DM i ULTRALANG på Rømø 
Sønderland er der også over 500 tilmeldt – så mange har der heller ikke været til 
dette stævne før – meget glædeligt! 
  Ved MIX-stafetten er sidste tilmelding først den 14. april, men mon ikke der også 
bliver god deltagelse der – derimod er der ikke meget søgning på Folkeløbet 
”Urban Skills”, hvor vi her på det seneste har besluttet, at inviterede skolebørnene 
gratis med. 
 

Der bliver 4 sprintløb i Haderslev efter DM: I fortsættelse af vores DM-sprint har 
vi planlagt 4 sprintløb i Haderslev, som vi vil bruge til rekruttering af nye 
medlemmer i HTF. Vi starter ud tirsdag den 26. april i Varbergparken/Favrdal – 
den 3. maj i Rævkær i Sydbyen – 10. maj ved Hjortebro og så slutter vi med SM-
sprint i Haderslev Centrum – altså på DM-kortet. 
 

Vikingedysten 2016: Indbydelsen til den traditionelle dyst er ved at være klar, 
hvor vi jo i år fejrer 40 års jubilæum – det føles mærkeligt når man har været med 
til at arrangere denne i 40 år og fra sin spæde start med 2 familier som officials nu 
er et 3 dages stævne med op imod 50 officials. 
Løbsområderne i år bliver Sprint i Sydbyen i Haderslev fredag den 1. juli med Ove 
Brix Therkildsen som banelægger – den 2. juli i Haraldsholm med Keld 
Rasmussen, som banelægger og så slutter vi i Stursbøl med Flemming D. 
Andersen, som banelægger – hvis du har lyst til at hjælpe så send en mail på 
jfa@adr.dk 
 

Hæder til mestre 2015 ved Haderslev kommune er den 26. maj. 
  Denne aften har kommunen indbudt til at hædre af mestre og foreningsjubilarer, 
som foregår i Vojens is-arena. 
 

"Mest spildt af alle vore dage er den, hvor vi ikke har grint"! 
 

I ønskes et godt forår 2016!  
 
 
 
 
 
 

mailto:jfa@adr.dk
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PÅSKELØB 2016 

Fovslet og Stenderup Skovene 
  Årets påskeløb var i år henlagt til skovene omkring Kolding, så en gentagelse af klubtur 

kom ikke rigtig på tale, da de fleste HTF’ere bor indenfor kort køreafstand til skovene. 

  Påskeløbene er bygget op, så man på 1. og 3. etape løber normal distance og på 2. etape 

løber mellemdistance, som er lidt kortere end de andre dage. På 3. etape er der så også 

samtidig jagtstart, hvilket vil sige, at man ligger tiderne for de første 2 etaper sammen og 

den løber, som har bedste samlet tid, starter først ud og man starter så ud i den rækkefølge, 

som man ligger sammenlagt. 

  Den første etape foregik i Fovslet, som en 

del af os kendte på godt og ondt fra DM 

stafet i 2014. Skoven er lidt mildere stemt på 

denne årstid, men banelæggeren havde sørget 

for nogle udfordrende baner. Personligt 

lavede jeg en stor fejl til post 1, som viste sig 

at koste mig 8 min.. Min første indskydelse 

var at løbe med en sti rundt for at få et 

sikkert indløb til posten, men ret hurtigt 

ombestemte jeg og ville løbe lidt lige på og 

så følge en sti (troede jeg). Det viste sig, at 

jeg havde læst kortet forkert og at stien var et 

dige igennem en tæthed. Post 1 blev herved også særdeles vanskelig at fange rigtig. Det 

lykkedes mig dog stadig at slå min lillesøster med et halvt minut. Jette Klogborg havde 

heldigvis ikke de samme problemer som jeg, så hun løb en flot 2. plads hjem lige efter 

Ulrikka Ørnhagen, som er en mester i o-sporten. Keld B. debuterede i H-80 med en 1. 

plads og Kirsten Hansen og Solveig toppede D21 C, hvor klubben havde hele 6 ”unge” 

damer til start. Endelig blev Guri vinder i D-50 og Helga nr. 3 i D 35B. 

  På anden etape flyttede vi længere østpå, hvor stævnepladsen lå ned til Kolding Fjords 

udmunding i Lillebælt. Flot skue for publikum og et sejt målopløb for de aktive. Der var 

en lille flok HTF’ere, som havde valgt at stå forholdsvis tidligt op og sørge for, at vi fik de 

bedste pladser på stævnepladsen. Det satte vi pris på. Stenderup bød på grøfter, grøfter og 

så lige et par grøfter mere. Banelæggeren havde dog igen udnyttet skoven optimalt og 

etapen bød på nogle udfordrende baner, hvor det var nødvendigt at have kortkontakt hele 

vejen rundt. Dagen bød ikke på 1. pladser, men Kirsten Hansen blev nr. 3 i D21C, Palle nr. 

2 i H-35B og Keld B. nr. 3 i H 80. Endelig fik Anne Bertelsen en flot 1. plads på åben2-

banen og Allan Hessel en 2. plads på åben8-banen, som er udenfor 

påskeløbskonkurrencen. Udover D21C havde HTF også mange deltager i klasserne H55A, 

H65 og H70, med 5 løbere i hver. Her var der tale om tætte dyster og det lykkedes Peter 

Juhl at opnå den bedste samlede tid i H55A til jagtstarten, men med korte intervaller ned til 

Søren Dall, Jens Peder og Arne. 
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  Tredje etape bød på sol i Danmark, men dagen startede med tåget og råkoldt vejr på 

stævnepladsen. Solen kom dog frem hen på formiddagen. Det var igen Stenderup-skovene 

som bød os op til dans. Banerne var knap så svære, som de første to dage, men jeg synes 

alligevel, at banelæggeren havde formået at kringle nogle varierede baner. Jette Klogborg 

skulle ud og forfølge Ulrikka, hvilket, hun selv mente, var en meget svær opgave. Hun fik 

ikke indhentet hende, men efterfølgende har det vist sig, at Ulrikka havde et bom på banen, 

hvor Jette er meget tæt på hende. Jette løb i mål på en meget flot 2. plads. I samme klasse 

startede jeg ud som nr. 9, 2 min. efter min lillesøster, som havde slået mig på 2. etape. Jeg 

ser hende klippe post 7, som hun havde bommet, men jeg når ikke helt op til hende og 

bommer efterfølgende post 10. I mål må jeg se mig slået, men 

har bedre tid end søster. Dejligt når man kan løbe 3 

jævnbyrdige løb mod sin søster. Palle løb sig ind på en 2. 

plads. Guri løb sig op på 3.pladsen, Keld B. holdt sin 2. 

plads og Mathilde Frisgaard fik en flot samlet 3. plads. 

Endelig sluttede Kirsten Hansen også på en samlet 3. 

plads. I H 55A var der stor spænding til det sidste, da vi 

kunne spotte 4 HTF’ere rundt på sletten ind mod mål. Peter Juhl var i front, men nogle 

godt kæmpende klubrivaler åndede ham tungt i nakken. Peter klippede sidste posten først, 

men så kom evigunge Arne Bertelsen i en stærk slutspurt og nuppede 1. pladsen i den 

interne klub-fight. I H 65 løb Finn Aaris Jørgensen med sejren foran Flemming D. 

Andersen og Hans Nielsen har håneretten i H 70, da han vandt foran Jønne i den interne 

HTF-dyst.  

  Altid skønt med et arrangement, hvor vi som klubkammerater kan hygge os før og efter 

løbet og diskutere vejvalg og sammenligne stræktider. Der bliver hyggesnakket og man 

joker med hinanden. Der var mange højdepunkter i år, men hvis jeg skal nævne nogle 

stykker, så er det fejring af Guri og Sørens bryllupsdag med wienerbrød fra Lagkagehuset, 

den interne dyst i H 55A og ikke mindst Kims stunt hen over vadestedet mod sidste-posten 

på 3. etape. Kim var så venlig og spørge Flemming Jessen, om det ikke var tiden for et 

kram, men det mente Flemming nu ikke, så Kim valgte at skylle ”skidtet” af i fjorden. 

  Tak til alle HTF’ere for nogle skønne påskedage. 

O-hilsen Diana 
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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! 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokalen for sportslig, kammeratlig og energisk indsats 2015! 
 

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 2015 igennem længere tid har 
gjort en meget stor og vital indsats for HTF, som er uundværlig, hvis vi fortsat 
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: 
 

http://www.froes.dk/
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Det bliver for år 2015 vores medlem Ove Brix Therkildsen 
 

Ove 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! 
 

Ove: - du har i rigtig mange år ydet en solid indsats for HTF, hvor dine 
spidskompetencer er banelægning, som bliver tilrettelagt med omhu, således 
banerne næsten altid resulterer i ROS! 
Du var hurtig til at melde dig igen som banelægger til årets Vikingedyst 2016. 
 

Du er også en kompetent banekontrollant og har også begyndt at lære at tegne 
kort i klubben. 
 

Du er den som har lavet flest træningsløb i 2015, nemlig 3 stk., hvis man fulgte 
dit eksempel ville det aldrig være et problem i HTF med en banelægger til 
træningsløb! 
 

Du er sammen med din kone Herdis een man aldrig går forgæves til om hjælp 
ved vore arrangementer - det gælder også nedgravning af pæle til "Find vej 
projekter" - hjælpe med det årlige NATURLØB i Haderslev Dyrehave og meget 
mere. 
 
Du er også den, som står for præmier hver gang vi har et arrangement, hvor du 
har været fast bestanddel af officials truppen ved Vikingedysten i mange år. 
 
Du er HTF en god ambassadør når der skal laves sponsoraftaler eller træffes 
aftaler med lodsejerne, hvor dit store netværk uden for klubben kommer HTF til 
gode. 
 
Her i Bededagsferien er du den, som står for aftalerne med de mange lodsejere 
i byen Haderslev. 
 
Ove - 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 du må have energi til at hjælpe HTF i mange år endnu! 
 

Hjertelig TILLYKKE Ove  med HTF-trofæet for 2015 - Du har fortjent det! 
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Motivation på årets Ungdomsløber 2015 Lise Termansen. 
 

Lise er super god til at løbe orienteringsløb. 
 

Fra første dag i HTF har hun været en del af 
klubben og er god til at spørge de andre 
ungdomsløbere, hvordan det er gået. 
 

På kurser har hun været god til at tage godt 
imod Mathias og Oscar på deres første U2 
kursus. 
 

Lise er blevet udtaget til 
juniorlandsholdstruppen. 
 

Lise er blevet uddannet træner. 
 

Lise har allerede vundet en DM- sølvmedalje i seniorklassen sammen med 
Camilla og Maja i stafet. 
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Redaktørens side  
       

        Så har jeg kreeret et nyt klubblad, som jeg håber, falder i jeres 
smag. 
       Jeg mangler altid indlæg til Klubbladet, så i må meget gerne 
sende mig noget. Det behøves ikke nødvendigvis kun være om O-løb.  
 
    

     

  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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OK-HTF PÅ   

  Som i alle ved har vi en Facebook-side; 
https://www.facebook.com/groups/544037729024481/?ref=br_
rs  
  Hvor vi som medlemmer kan komme med indlæg, billeder og 
kommentarer. Det kræver så at man bliver godkendt før man 
kan komme ind på den. 
  Men der er også en anden OK-HTF Facebook-side; 
https://www.facebook.com/okhtf/?ref=br_rs der er blevet 
oprettet for nyligt.  
  Som medlemmer er i selvfølgeligt hjerteligt velkomne til at 
ligge alt hvad i ønsker op på disse sider af billeder, 
kommentarer og lignende, men husk, at holde en sober tone! 

 
  Siderne er ikke kun bestyrelsens talerør, men åbne for alle 
med interesse i OK-HTF. 

  At  kan bruges til andet end sladder, jokes, skøre 
billeder og lignende, kan jeg bevidne ved at min anden 

https://www.facebook.com/groups/544037729024481/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/544037729024481/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/okhtf/?ref=br_rs
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sportsklub, HIF, bruger Facebook til op-dates af træning, 
kommende arrangementer, samkørsel og meget andet.  
   Så kære klub-venner, ”læs Klubbladet”, ”Check Facebook” 
og ”check Hjemmesiden” 

 
 
 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

DM weekend i april 2016 

       Kære medlemmer i weekenden går det løs, klubben er klar til 

at afvikle de 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!         

http://www.okhtf.dk/
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Første divisions-match i 2016 
 

    Som bekendt var klubben ude i sin første Match i år d. 10. april, som foregik i 
MARBÆK PLANTAGE nord for Esbjerg. Og det gik ikke resultatmæssigt særlig 
godt for klubben, vi tabte mod alle vores konkurrerende klubber. 
 

   Derfor skal vi allerede nu gøre os klar til den næste og sidste og afgørende 
match i KELSTRUP PLANTAGE d. 18. september, sæt kryds i kalenderen. 

 

  Men tilbage til min historie. Søndag d. 10. 
var en dejlig dag med sol og arrangørerne, 
Esbjerg OK, havde fundet et rigtig fint sted til 
stævneplads, hvor man rigtigt kunne nyde 
foråret.  
 

 
 

 
 
  Jeg selv løb ikke, da jeg passede vores 
plejebarn Asta, støttede klubben op moralsk  

ved at tage en Børne bane sammen med hende. Og nød samtidigt naturen nær 
ved stævnepladsen. 
  Husk at læse om dagen i Formandens beretning andetsteds i bladet. 
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    Jeg løb første gang i MARBÆK PLANTAGE i august 1991, hvad anledningen 
var husker jeg ikke, men jeg har kortet endnu. 
 
 
 

    Men husker følgende helt klart, 
som var det sket i dag. Jeg 
passerede en mark med nogle sorte 
græssende køer, jeg kan godt lide 
køer og synes de er nogle rigtig 
sympatiske og nyttige husdyr. 
 
  

  Men da jeg kom tæt på disse 
fouragerende ”damer” opdagede jeg at 
det vist ikke var køer, men en hel flok 
tyre!! Så jeg bestemte mig for at dreje 
af og passere dem i en stor bue, mens 
jeg holdt et skarpt øje med dem. 

 
   Efter at have passeret marken og heldigvis ikke havde hidset tyreflokken op, 
kunne jeg løbe videre ind i skoven. 

 
 
   Nu tænkte jeg på, at her var 
terrænet en ideal habitat for hugorme, 
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et øjeblik efter ser jeg en hugorm på omkring 125 cm. (måske lidt kortere!) Nu er 
jeg ikke bange for hugorme, men jeg må indrømme at denne her er nok den 
største jeg nogensinde har set!  
    

   Måske er det på grund af disse adrenalin-kick med den lokale fauna, som gør 
at jeg ikke husker resten mit første møde med MARBÆK PLANTAGE for godt 
og vel 25 år siden. 
 

    Søren Bertelsen 
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Hvem er det? 

    Rigtigt!     Det er Redaktøren efter sit 

første O-løb i OK-HTF´s område. LINDET-

HØNNING i 1985 
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Stævner der kan have interesse  
Følg links for mere info 

 
 22/4- 24/4 DM-WEEKEND i Haderslev og på Rømø 
 http://dm.okhtf.dk/ 

 5/5 GRÆNSEDYSTEN i Lübeck nede i Tyskland (Det er marcipanens 

hovedstad, MUMS!) 

28/5-29/5 FYNSK SPRINT CUP og JFM-SPRINT i Assens og Glamsbjerg 

http://www.fynsksprintcup.dk 

 

19/6 KLITLØBET i Bøgsted Rende og Tvorup Øst 

http://www.nordvestok.dk/Klitloebet2016.html 

 

24/6-26/6 VESTJYSK 2-DAGES i Lemvig og Husby Plantage. 

 

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

 
  

http://dm.okhtf.dk/
http://www.fynsksprintcup.dk/
http://www.nordvestok.dk/Klitloebet2016.html
http://www.o-service.dk/
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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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