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  Formands ord sommer 2016. 
 

Tre løb på stribe i Bededagsferien: Vi har 
nok haft det mest travle forår i klubbens 
historie, hvor vi i Bededagsferien afviklede 3 
store løb på stribe – først DM-sprint den 22. 
april i Haderslev Centrum – dagen efter den 
23. april sprint MIX-stafet samme sted og 
begge dage med aktiviteterne vist på 
storskærm og ”touch-free” EMIT-poster. 
Søndag sluttede vi så med DM-ultralang på 
Rømø – alle 3 løb havde rekorddeltagelse!  
Ved de 2 DM-er blev det både til RIS og ROS 
– men noget af den RIS vi modtog under og 
efter løbet var det svært, at tage højde for i 
planlægningen, da det var uden for vores 
rækkevidde – vores stævneledere havde i 
hvert fald ”sat barren høj” i håbet om nogle 
gode stævner, hvor der bl.a. blev udleveret 
ekstra nye kort til alle, samt frisk frugt til alle 

der kom i mål – roserne kom fra de store klubber! 
Sprint MIX-stafetten gav ROS til HTF! 
I fortsættelsen af sprint-stafet om lørdagen blev der også afviklet ”URBAN-SKILS”, 
hvor der til gengæld var en meget begrænset deltagelse, men nogle, som deltog 
her har meldt sig ind i HTF – så helt forgæves har det ikke været. Ja 4 løb på 3 
dage! 
Stor TAK til ALLE ca. 185 officials, som anvendte jeres Bededagsferie for 
HTF!  
Ligeledes en stor TAK til Haderslev Kommune og alle sponsorerne, som 
støttede os med det store stævne – uden jeres hjælp havde vi ikke kunne 
bære arrangementet! 
Sportslig blev det til mange medaljer til HTF – Maja levede op til 
favoritværdigheden og vandt GULD – det samme gjorde Lasse Skare Therkildsen 
i H-35-39 og Jette Klogborg i klassen D-45-49 år – for Jette var det hendes første 
DM GULD! 
Inger Marie Haahr vandt SØLV i D-65-69 og Betty Hansen vandt ligeledes SØLV i 
D-over 75 år. Vores passive medlem Caroline Finderup vandt BRONZE i D-17-20. 
Ved DM-ultralang på RØMØ forsvarede Maja sit GULD fra efteråret i Gribs skov 

javascript:jfa()


 
 
 

4 
 
 

og vandt med ca. 4 min. foran Emma Klingenberg – det blev til BRONZE ved Betty 
Hansen i D-over 75 år. 
Stort TILLYKKE til jer alle! 
 

Nye medlemmer i HTF: Vi kan i dette klubblad byde VELKOMMEN til en pæn flok 
nye medlemmer, som jeg vil bede de etablerede medlemmer i HTF om, at tage 
godt imod, således de hurtig føler sig, som en del af fællesskabet i vores klub. 
 

4 hurtige sprintløb i Haderslev: Umiddelbart efter DM i Bededagsferien afviklede 
vi 4 sprintløb i Haderslev og dette blev en succes – første gang kom der 34 ved 
Favrdalskolen - banelægger Lasse – næste gang ved Hjortebroskolen kom der 46 
– banelægger Jette og Lars Klogborg – næste ved Rævkær kom der 56 med Guri 
og Søren som banelægger og sidste gang i Haderslev Centrum med Ove Brix 
Therkildsen som banelægger kom der 67, hvoraf de 11 var fra OK-SYD, da det 
samtidig var SM mesterskab i sprint. Følgende blev mestre: Maria Bargmeyer D-
13-16, Sarah Bargmeyer D-17-20, Henriette Karlskov Clausen D-21-34, Guri Alm 
D-45-54, Anne Sophie Brodersen D-55-64, Edit Thomsen D-65 - Malthe Johansen 
H-13-16, Mathias Finderup Jessen H-17-20, Lasse Skare Therkildsen H-21-34, 
Kim Karlskov Clausen H-35-44, John Bargmeyer H-45-54, Jens Jørn Andersen H-
55-64, Jens Jørgen Kramer H-65-74 og Keld B. Nielsen i H-75 - TILLYKKE til jer 
alle 
Maja Alm gjorde det godt ved world-cup i Polen: Umiddelbart efter DM i 
Haderslev var der world-cup i Polen, hvor Maja blev nr. 2 i sprint – nr. 3 i MIX-
stafet og nr. 6 på mellemdistancen. TILLYKKE! 
 

Maja Alm vinder TIOMILA: I pinsen var Maja med til at vinde den store stafet i 
Sverige ”TOMILA” for sin internationale klub PAN i Århus, hvor Maja løb en 
forrygende sidste tur. Holdet bestod af Signe Søes – Stine Bagger Hagner – 
Josefine Lind – Ida Bobach og Maja Alm. TILLYKKE! 
 

Maja Alm vinder EM SØLV og BRONZE i Tjekkiet: Maja lagde ud med en 
SØLV- medalje i MIX-sprint stafetten sammen med Cicilie Klysner – Tue Lassen 
og Søren Bobach, hvor Maja skiftede som nr. 5 på sidste tur. Rusland vandt 
GULD og Schweiz vandt BRONZE. 
Ved den individuelle SPRINT et par dage senere blev det til BRONZE for Maja 
blot 10 sekunder efter GULDET! 
Ved mellemdistancen blev det til en fornem 4. plads! 
Stort TILLYKKE Maja! 
 

Sprint på Fyn: Den sidste weekend i Maj var vi et rekord stor antal deltagere på 
30 (den klub som havde flest med) til Sprint i Glamsbjerg og i Assens, hvor vi fik 4 
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gode løb på samme weekend. 
Den første afdeling i Assens var samtidig Jysk/Fynsk mesterskab i sprint og her 
vandt Lise Termansen klassen D-17-20 år og Lisbeth Callesen klassen D-35-39 
år! 
Mathilde Schrøder Larsen havde også et par vinderløb! 
Stort TILLYKKE! 
TAK til de fynske klubber! 
 

HTF vandt den 42. Grenzturnier i Lubeck! 
 
Det blev en dejlig dag for de ca. 30 HTF-ere, som havde taget den lange tur til den 
42. Grenzturnier i Lubeck, hvor vi igen blev det bedste Seigerteam - Nu har vi 
rigtig mange pokaler til det nye klubhus! 
Det blev til sejr for Mathias Finderup Jessen i H-13-16 med Louis Honore´ Jensen 
som nr. 3. Ligeledes sejr til Nicklas Finderup Jessen i H-17-20 med Peter 
Klogborg som nr. 3. Sejr til Jette Klogborg i D-45-54 med Guri Alm og Diana 
Finderup Jessen på de næste pladser. Sejr til Arne Bertelsen i H-55-64 med Peter 
Juhl og Jens Peder Jensen på de næste pladser. Sejr til Niels Erik Kofoed i H-65-
74 med Hans Nielsen og Jønne på de næste pladser. Astrid Henningsen blev nr. 3 
i D-12. Morten Klogborg vandt åben 6 og Solveig B. Nielsen med Ingerlise 
Finderup og Sonja Jørgensen på de næste pladser på åben 7 bane. 
Vi var vidne til et fint stævne i en ny udsprunget bøgeskov, hvor det var en dejlig 
skovbund og det foregik i det tidligere DDR! 
Vi fik masse af Marcipanbrød med hjem! 
TILLYKKE til hele holdet for indsatsen. 
 

Vejlestafet: Denne stafet er for nedadgående i antal deltagere – Horsens og HTF 
stillede med ca. halvdelen af ALLE løberne – min bøn til Sydkredsens klubber skal 
være, at hvis vi ikke støtter hinandens terminslisteløb i Sydkredsen går vi en trist, 
men en sikker skæbne i møde – vi er alle i samme båd! 
 

Læsø 3-dages: Her i den kommende uge deltager et rekordstort antal fra HTF på 
32 løbere i dette traditionelle sommerløb på Læsø, som afvikles der hvert andet 
år. 
Næststørste deltagende klub er Horsens med 18 deltagere iblandt de knap 400 
løbere, hvor over 100 af deltagerne kommer fra udenlandske klubber. 
 

Find vej projekter: Forleden blev jeg ringet op af en Præst fra 
Københavnsområdet, som skulle på lejr i det sønderjyske i en uge med ca. 50 
unge mennesker og de ville købe kort over RØMØ, således de kunne komme på 
orienteringsløb.  
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Vi har en politik i HTF, hvor vi ikke sælger kort over RØMØ for ikke at ødelægge 
det for os selv med de mange private lodsejere derude! 
Nævnte så vores ”Find vej i Vråby Plantage”. Han vidste intet omkring ”Find vej 
projekterne” rundt om i Danmark og der skete ligesom en ”åbenbaring” for ham, 
hvor han kom i ”den syvende himmel”, ved at kunne printe disse kort ganske gratis 
– ville også benytte vores gratis tilbud i ”Tange Bakker”! 
Så selv om ”Find vej i” bliver formidlet igennem face book er der lang vej igen med 
formidling af dette gode produkt! 
 

Lise Termansen fik en fornem 7. plads på langdistancen ved ynglinge EM 
ved Jaroslaw i Polen blot 2 min. Og 45 sekunder efter den polske vinder 
Zuzanna Morowska i det store felt på 90 deltagere. 
Stort TILLYKKE Lise! 
 

SM-stafet i Gråsten-skovene 11. juni: Vi var på vanlig vis godt repræsenteret 
ved dette stævne, selv om det kneb med at finde løbere til den lange bane. 
Vi blev næsten slået på målstregen af familien Johansen, men fik SØLV ved 
Mathilde Schrøder Larsen – Hans Nielsen og Arne Bertelsen. – TILLYKKE! 
 

Jubilæumsudgaven af Vikingedysten fik rigtig mange roser: 
 

Så har vi lige afviklet nr. 40 i rækken af vikingedyster og vi har under og især efter 
løbet modtaget rigtig mange ”roser” for et velafviklet stævne over 3 dage – så vi 
kan bryste os af, at jubilæumsudgaven måske var den bedst afviklede 
Vikingedyst! 
Vores banelæggere Ove Brix Therkildsen – Keld Rasmussen og Lars Klogborg 
havde også lagt sig i selen, at deltagerne skulle få en god oplevelse, hvilket de 
bl.a. har givet ”roser” for på OK Roskildes hjemmeside. 
Den første dyst blev afviklet i Jels-skovene i 1977, hvor der var individuelt om 
lørdagen og vi som arrangører sammensatte stafetholdene til om søndagen. Den 
gang var vi blot 2 familier, som stod for det hele – i år var vi lige ved 50 officials til 
at servicere de ca. 280 løbere. Det er især Nord- og Østkredsen, som holder 
Vikingedysten i gang – men i år var der også repræsentation fra 10 udenlandske 
klubber og mange af deltagerne kommer år efter år for at deltage kan vi se - TAK 
for dette! Vi havde nogle fantastiske stævnepladser alle 3 dage! 
Vores gamle formand og viking Anker Andersen var med til at gøre 
præmieoverrækkelsen festlig med hil og heja i kor fra alle deltagerne. TAK Anker! 
Anker bor i Juelsminde og løber i H-75 for Horsens og spillede i 1980 hovedrollen i 
vikingespillet ”STAKAD” i 1980, som i disse dage genspilles for fulde huse på den 
smukke scene ved Jelssøerne. 
Vi var til en hyggelig grill-fest på Jels skole sammen med vore gæster og mandag 
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aften var vi over 50 HTF-er til Vikingespil! 
For første gang anvendte vi ”SPORT-IDENT”, som tidtagersystem ved 
Vikingedysten – se hvad Edb-chefen Peter Berg skriver om dette på vores 
hjemmeside – der var i hvert fald INGEN ”døde poster og brikker” denne gang! 
For Ingerlise og jeg har det været en særlig glæde i år, at være så heldig at have 
været med til at arrangere dysten i alle 40 år…… 

HTF blev begavet af Karsten: Vores trofaste deltager i vikingedysten Karsten 
Richardt fra Køge skænkede HTF et flot Vikingeskib, som blev fundet i Roskilde i 
1996 – udstillet første gang på Nationalmuseet i København i juni 2013. Karsten 
var hovedsponsor af Vikingedysten for 2 år siden, hvor han skænkede alle 1. 
præmier, som var et halssmykke med et vikingeskib på – stor TAK Karsten! 
Horsens havde flest deltagere med og hjemførte igen Vikingehjælmen – desuden 
genvandt Horsens også Vikingesværdet med de 3 bedste placering hos ungdom, 
som var Ella Klærke Mikkelsen D-10, Anne Sofie Hartoft Thyssen D-13-16 og 
Lasse Fenger Vad i H-13-16. 
Vikingeøksen med de 4 bedste placering gik i år til OK-PAN i Aarhus, som havde 
4 førstepladser ved Jeanette Finderup i D-45, Elisabeth Borchorts i D-65, Kell 
Sønniksen i H-45 og Jan Thomsen i H-50. 
Vi havde selv en pæn flok med, hvor der var 25 HTF-er ved sprinten i Haderslev 
Syd og her var der 1. plads til Arman Hvenekær Rasmussen i H-10 og Jakob 
Ellegård Juhl i H-17-20 år. Der var 2. plads til Lisbeth Callesen i D-35-44 og Inger 
Marie Haahr i D-65. Ved de klassiske 2 løb i Haraldsholm og Stursbøl til sammen 
var der 1. plads til Nicolina Karlskov Sørensen i D-35-39 år. Keld B. Nielsen blev 
nr. 2 i H-80 og datteren Maja B. Kristensen blev nr. 3 i D-21-34 år. 
TILLYKKE til jer alle! 
 

Det skal lyde en stor TAK til alle officials, som var medvirkende til en god 
Vikingedyst! 
Næste års vikingedyst bliver weekenden 30. juni til den 2. juli. Hvor der skal løbes, 
er endnu en hemmelighed, men vikingerne i Jels spiller stykket ”Thor, hammer og 
kærlighed”! 
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Dammen Rundt den 11. august: Denne aften afholder vi vores traditionsrige 
motionsløb ”Dammen Rundt” i samarbejde med vores hovedsponsor FRØS! 
Ulla Arreborg er stævneleder på dette arrangement og har tillige Jens Jørgen 
Kramer og Kedde Schrøder i ledelsen - meld dig gerne til Ulla, hvis du vil hjælpe 
med afviklingen af dette – Ulla har tlf. 61 68 07 28 eller ulla.arreborg@bbsyd.dk 
 

Grill-aften den 31. august i Haraldsholm: Onsdag den 31. august afholder vi tr-
løb i Haraldsholm med efterfølgende grill hos den dejlige boplads hos Mona og 
Keld, hvor løberne i Vikingedysten også nød omgivelserne der. Vel mødt! 
 

SM individuelt i Revsø den 14. september: Denne aften afholder vi SM-
individuelt i Revsø skov, som samtidig er 2. afdeling af HTF klubmesterskaber. 
Ove Brix Therkildsen er banelægger og Søren F. Bertelsen er stævneleder – 
Flemming D. Andersen opdaterer kortet til lejligheden, hvor der er løb for politiet 
dagen efter. 
 

Meget stor tilslutning til vores træningsløb: Vi har især siden vores DM-er 
oplevet en meget stor deltagelse i vores tr-løb, hvor der forleden deltog 60 løbere 
på Starup Hede og heriblandt en del nye ansigter – men det forpligter også vi 
andre til at tage os godt af de nye - dejligt for 
vores banelæggere med denne store 
tilslutning. 
 

 
     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! 

 
 

Vi gentager 4 sprintløb her i august -september: Vi har besluttet, at tilbyde 4 
sprintløb 4 gange, hvor vi lægger ud mandag den 22. august – 29. august – den 7. 
september på det planlagte ved Wing Skrydstrup og slutter mandag den 12. 
september. I onsdags var vi til sprintløb hos familien Termansen i Rødekro, hvor 
der var 77 deltagere, hvoraf de 37 kom fra HTF, så det er meget populært, at løbe 
sprint. Vi vil bruge løbene til rekruttering! 
 

Divisionsløb i 2016: 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 vores boplads – ALLE kan være med – slut op om 
disse 2 vigtige løb, således der også i 2017 står 1. division på visitkortet i HTF! 

mailto:ulla.arreborg@bbsyd.dk
http://www.froes.dk/
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"Sig aldrig noget om andre, som du ikke vil sige til dem selv, men husk også, at 
det vigtigste er det som foregår imellem starttrekanten og den dobbelte målcirkel"! 
 

I ønskes et godt efterår 2016!  
 
 

 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER! 
 

Anne Skovsgaard                Haderslev 
Marcus Skovsgaard            Haderslev 
Anni Tønder                         Haderslev 
Hans Henrik Tønder           Haderslev 
Ejner Nielsen                       Haderslev 
Lone Nielsen                        Haderslev 
Simon Baun Nielsen           Haderslev 
Morten Berwald                 Haderslev 
Anette Riis Svendsen      Haderslev 
Astrid Henningsen             Sommersted 
Henrik Skytt Juhl                Sommersted 
Emma B. Kristensen           Vejen 
Mikkel B. Kristensen          Vejen 
Marianne Qvesel               Ribe 
Else Sølling                         Fredericia 
Peter Sølling                       Fredericia 
 

Håber i må trives i HTF! 
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Mindeord! 
Det er med sorg, at jeg må meddele, at HTF har mistet et trofast medlem - nemlig vores 

4. Æresmedlem og tidligere Formand Ove Kaj Frederiksen. 
 

Han døde den 15. juli 2016, efter at have tabt kampen til 
kræften. 
 

O.K., som han blev kaldet i Skovkarlekredse og i HTF har 
ført klubben videre over 2 omgange med den nødvendige 
ledelse - først var han formand fra 1973 til 1975. Dernæst 
fra 1985 til 1990! 
Hans interesse for skovens idræt startede i 1954 i 
flyvevåbnet. Han var medstifter af Haderslev  
Terrænsports Forening (i 1976 om døbt til OK-HTF) i 1962. 
Listen over priser som O.K. har taget er lang, specielt 
indenfor Terrænsport og Feltsport. 

Personlig har jeg haft den glæde, at vinde DM i Terrænsport i A-klassen sammen 
med OK i 1971, hvor vi løb sammen og de 2 andre på holdet (2 mands stafet) var 
Tauno Jappinen og Finn Frederichsen – løbet foregik i Blåbjerg Klitplantage. 
 
O.K. var altid i godt humør og var god til at sprede moro iblandt 
klubmedlemmerne. 
 
O.K. har været Materielmester både for HTF og for Forbundets Sydkreds i en lang 
årrække. 
Hans arbejde har altid været præget af stor omhyggelighed og akkuratesse – når 
O.K. lavede noget så var det altid OK! 
 

Langt op i en høj alder var O.K. den, som HTF anvendte til det omhyggelige 
arbejde, som "kortplotter" ved vores mange terminslisteløb og han var en god 
hjælp for vores banelæggere. 
 
O.K: blev 83 år - "et stort træ er segnet"! 
 
Vi vil savne ham i klubben, og det er med vemod, vi har sagt farvel til ham, men 
hans minde skal leve iblandt os. 
 
Æret være OK´s minde! 
                                         På klubbens vegne Jønne 
 



 
 
 

11 
 
 

      To be or not to be? 
 
 Her er nogle af de tanker som Maja Alm havde, da hun sammen med 340 andre 

Celebrities fra det Danske kulturliv var til Bal hos Dronningen I marts. 
 

Jeg er iført min gulvlange paillet-kjole, fødderne er 
klemt inde i et par sorte-stilletter, min bordherre har 
lige skubbet min stol ind for mig, hvor jeg nu sidder 
og kigger rundt i den store balsal. Hvis jeg kigger til 
højre sidder Medina, Rasmus Seebach og MØ. Kigger 
jeg til venstre sidder Nikolaj Lie Kaas og Christopher. 
Alle ser lige så beklemte ud ved situationen 
som jeg. 
 
 
Dette lyder måske som noget fra en drøm? Ikke desto mindre var det, hvad jeg 
oplevede til Dronningens bal for et par uger siden. Invitationen kom ind af døren 
en grå-efterårsdag og det var meget overvældende, at jeg som en sports-nørdet 
orienteringsløber, skulle få lov til at sidde blandt de største kendisser der findes i 
lille Danmark. Men da man sad der i Dronningens glamourøse riddersal, fandt 
man lige pludselig ud af, hvor ’små’ vi alle sammen var. Det var Dronningen der 

bestemte, hvornår middagen skulle stoppe, hvornår der 
skulle danses Les Lanciers og hvornår ballet lukkede. Alle 
kendisserne jeg har hørt i radioen eller set i tv, var lige 
pludselig lige så meget på udebane jeg selv. Dér gik det op 
for mig, at ens status, kun afhænger af hvem man 
omgives. Når jeg er til orienteringsstævner kan jeg se folk 
sende blikke og hviske ’det er Maja Alm’, mens jeg kan gå 
morgen-grim ned og handle en søndag morgen, uden at 
folk bemærker andet end mine grimme joggingbukser. 

 
Der er heldigvis en status passende til hvert miljø man omgås i. Jeg er selvfølgelig 
bragende stolt, når folk genkender mig til orienteringsløb, for jeg ved de gør det, 
fordi jeg har opnået noget. På den anden side er jeg nu glad og godt tilfreds med, 
at jeg ikke altid behøver at leve op til den gode rollemodel, men også til tider kan 
få lov til at være hende den ’almindelige’ og lidt skøre Sønderjyde, som jeg nu det 
meste af tiden er. 
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Afdelingsudflugt for Haderslev Kommunes Borgerservice. 
En fortælling om en god oplevelse. 
Borgerservice i Haderslev Kommune havde i længere tid været i en planlægningsfase, 
hvor vores årlige afdelingsudflugt skulle gå hen. 
Det blev besluttet at turen efter arbejdstids ophør skulle gå til Gram Slot med et besøg i 
Cafeen og derefter have et orienteringsløb i Gram Slotspark. 
Datoen blev mandag den 13. juni 2016 og der 
deltog 23 af mine kollegaer. 
Vi startede først med en shoppetur i Gram Slots 
Cafe. De har bl.a. et sortiment af økologiske varer. 
Derefter gik turen over til Gram Slotspark, hvor 
mine kollegaer skulle ud på et orienteringsløb. 
Kaj Ove havde lavet en lille fin bane rundt i 
parken til os, ikke så lang og han havde sat 
rigtige orienteringsposter ud. 
Jeg havde lavet et spørgsmål til hver post, hvor mine kollegaer blev udfordret i parat 
viden om Haderslev Kommune. 

De blev delt op i hold med 4 på hvert hold og blev 
sendt afsted med 5 min. mellemrum. De fik 
udleveret et orienteringskort hver og hvert hold fik 
en tipskupon til deres svar på spørgsmålene. 
De fik at vide at for at vinde hovedpræmien (en 
æske chokolade) skulle man være hurtigst og med 
flest rigtige svar. 
Mine kollegaer gik op i det med liv og sjæl og de 
synes det havde været en rigtig sjov oplevelse 
med et orienteringsløb i parken. 

Så hermed er ideen givet videre til andre der vil have lidt sjov på arbejdspladsen. 
 
Med O- løbs Hilsen 

Jette Beyer 
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  Lars Klogborg har lavet noget research på en eventuel klubtur til Tjekkiet til sommer 
næste år, hvor der kan trænes orientering i spektakulære områder, som er anderledes 
end dem vi normalt bruger. 

   
  Der er ikke tale om et konkurrence-stævne, men 1-2 
træningsløb om dagen, i 5 dage, som gennemføres i et 
tempo og med intensivitet efter eget valg. 
 En lokal O-klub vil kreerer banerne, vi skal dermed kun selv gøre det sjove, løbe i 
skovene. 

   
  Der vil også blive tid til slappe af, være social, tage på udflugter, udforske Tjekkisk 
kultur (Der er et stykke Tjekkisk kultur som er meget værdsat i Danmark, Øl brygnings-
kulturen, bemærk at den Tjekkiske by Plzen har givet navn til en særdeles velnydt 
Dansk læskedrik, en Pilsner!)  
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  Indkvarteringen vil blive på ”Penzion Brada”, et pænt gæstgiveri der ligge i 
naturskønne omgivelser. Der er forskellige muligheder for værelser og der serveres 
morgenmad, frokost og aftensmad, hvis det ønskes. Der er mulighed for leje af 
Mountainbike.  http://www.penzion-brada.cz/ 

 
    Rejsen til og fra området vil være af egen foranstaltning, der er godt 900 kilometer 
fra grænsen, dermed kan det også kombineres med rejse til og fra et andet sted man 
eventuelt også vil besøge og måske kan man kun blive 3 eller 4 dage. Vi bliver mere 

http://www.penzion-brada.cz/
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fleksible og kan tage ud til flere forskellige aktiviteter, nogle vil ud og se et slot, andre 
vil finde et sted og bade og nogen vil hellere tilbage til Pensionen efter 
træningsaktiviteten. 
   Bestyrelsen føler at dette skal undersøges nærmere, om der stemning for en sådan 
tur hos medlemmerne, der skal være omkring 25 for at der kan planlægges træningsløb 
og laves en god aftale med Pensionen. 
  Der skal også findes et tidspunkt til næste sommer, hvor flest muligt kan deltage.  
OK-HTF har tidligere haft klubture til stævner i Belgien, Tyskland, Portugal, Tyrkiet og 
Irland, så vi kan sikkert også få en træningstur op og stå . 
 

  Vi vil derfor snarest få en dialog i gang om det mellem jer medlemmer, 
ligesom i er velkommen til at komme 
med kommentarer og andet til Lars 
eller bestyrelsen.  
 
        Hilsen Bestyrelsen        

 
 
 

 
 
 
 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.okhtf.dk/
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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.  
 
    

 
  Der er hele tiden brug for nye historier til Klubbladet. Klubbens 
medlemmer er jo meget aktive rundt omkring til stævner i såvel 
Danmark, som i udlandet. 
  Klubbladet er her jo et godt sted at berette om sine oplevelser til de 
medlemmer der desværre ikke har deltaget. 
  I Klubbladet er det også muligt at berette mere uddybende, end blot 
et billede og en kommentar på Facebook. Og husk billeder til en 
artikel giver den et stort løft! 
    

  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 
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” 

 
 

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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Stævner der kan have interesse  
Følg links for mere info 

 
11/8 Dammen rundt. OK-HTF motionsløb 
  www.dammenrundt.okhtf.dk/ 

28/8 Munkebjerg. Divisions match 2. division og C-løb. 
 http://ok-snab.dk/aabneloeb/2016/vejlestafet/indbydelse.pdf 

03/9 Mols Bjerge. DM-mellem. 
 http://okpan.dk/dm2016/indbydelse.html 
 
03/9 og 04/9 Ørnbjerg Mølle. Midgårdsormen, 10-turs stafet. 
 http://okpan.dk/orm2016/indbydelse.pdf 
 
10/9 og 11/9 Gribskov Nord og Harager Hegn. DM-stafet og DM-lang. 
 http://dmstafetlang16.dk/indbydelse/ 
 
14/9 Revsø. SM lang. (2. løb gældende til klubmesterskabet.)  
 
18/9 Kelstrup Plantage. Divisions match 1. division (Vigtig for OK-HTF!) 
 http://oksyd.dk/arrangementer/arr2016/kelstrup.html 
 
25/9 Gørding Skov. Divisions match 3. division og C-løb. 
 http://okgorm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Indbydelse-DIV-MATCH-
G%C3%B8dding-25.09.16.pdf 
 
09/10 Svanninge Bjerge. DM-hold (Kan blive aktuel for OK-HTF) 
 
23/10 Aabenraa Nørreskov.  Divisions match 1. og 2. division op/ned. 
                                                 (Kan blive aktuel for OK-HTF) 
  http://oksyd.dk/arrangementer/arr2016/aabenraa-norreskov.html 
 
 
    

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

 
 

http://www.dammenrundt.okhtf.dk/
http://ok-snab.dk/aabneloeb/2016/vejlestafet/indbydelse.pdf
http://okpan.dk/dm2016/indbydelse.html
http://okpan.dk/orm2016/indbydelse.pdf
http://dmstafetlang16.dk/indbydelse/
http://oksyd.dk/arrangementer/arr2016/kelstrup.html
http://okgorm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Indbydelse-DIV-MATCH-G%C3%B8dding-25.09.16.pdf
http://okgorm.dk/wp-content/uploads/2016/06/Indbydelse-DIV-MATCH-G%C3%B8dding-25.09.16.pdf
http://oksyd.dk/arrangementer/arr2016/aabenraa-norreskov.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. 
 

  



 
 
 

20 
 
 

 
 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

  

Køb, salg og bytte 
 

  
"Størrelse 41, lettere brugt, men i orden. Med den 
rette løber ovenover, kan der opnås hurtige tider. 
Nypris: 1400 sv/kr. Sælges for kun kr. 400,- Per F. 
Henriksen. 21523112. E-
mail: malte107@hotmail.com"  
  

http://www.okhtf.dk/
mailto:malte107@hotmail.com
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Risikoerne ved Elektronisk stempling!! 
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    SM Lang 2016 i 
          Revsø 

                            Onsdag d. 14. september 
 

Arrangør  HTF indbyder hermed til Sønderjysk Mesterskab i klassisk 
orientering i Revsø. 

 

       
        Revsø Skov                                                    En lille beboer i Revsø 
  
Stævneplads Nordlig del af skoven. Afmærkning på Vojumvej ved 

Holbækgårdvej 
 

Parkering På mark uden for skoven, tæt på start og mål. 
 

Kort  REVSØ 1:7.500, Revideret 2016. 
 

Postbeskrivelser:         IOF-symboler, ingen løse postbeskrivelse. 
 

Klasser og  
 banelængder:              Bane 1 ca. 7.5 km. svær - H17-20, H21 og H35-44  
                                       Bane 2 ca. 6 km. svær - D17-20, D21, D35-44, H45-54, H55-64 
                                       Bane 3 ca. 4.5 km. svær- D45-54, D55-64 og H65-74 
                                       Bane 5 ca. 4 km. MS- D13-16 og H13-16 
                                       Bane 6 ca. 3 km. let - D12 og H12 
                                       Bane 7 ca. 2.5 km.  - begynder D10 og H10 
 

Start ”Put and Run” start, fra 17:30 til 18:00. Kom tidligt, så starten 
kan afvikles hurtigt! 

 

Tidtagning Elektronisk tidtagning med Emit-system. 
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Resultater:                    Bliver ophængt på stævnepladsen, samt lagt ud på OK-HTF 

hjemmesiden; http://www.okhtf.dk/ 
 

Bad Ingen. 
 

Præmier                    Medalje til alle klassevinder. 
 

Kiosk                             Der vil være kiosk med et fint udvalg af drikkevare, søde sager 
og lignende. 

 

Tilmelding Klubvis tilmelding senest 09. september 2016. til; 
                                       Michael Christensen. Tlf: 61 30 34 98 

E-mail: mc@miva.dk 
Eget briknummer oplyses ved tilmelding. 

                                        Der er ingen eftertilmelding, men det vil være muligt at tilmelde 
sig ved stævnet, så længe der er kort til rådighed og til samme 
pris.  
 

 

Startafgift:                     Løbere til og med 20 år kr. 30,- og 21 år og derover kr. 40,-  
Betaling samtidig med tilmelding til  Frøs Herreds Sparekasse 

                                       reg. nr. 9737 kontonr. 1884395. 
                                        Leje af brik 10 kr.   
 

Stævneledelse Stævneleder Søren Bertelsen (tlf. 20 91 68 69) 
 Email: sfbertelsen@gmail.com  
 Banelægger Ove Brix Terkildsen 
 Banekontrol Flemming D. Andersen 
 Tidtagning Michael Christensen 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.okhtf.dk/
mailto:sfbertelsen@gmail.com
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