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Formands ord efterår 2016. 
 

Maja Alm dobbelt Verdensmester: 
Det har været en fantastisk periode siden jeg skrev 
mine sidste formandsord både sportslig og 
klubmæssig. 
Maja levede op til favoritværdigheden ved VM i 
Strømstad i august, hvor Maja forsvarede sit VM i 
sprint fra Skotland sidste år og var, som så ofte før 
den som afgjorde MIX-sprint-stafetten på sidste tur 
til GULD for Danmark sammen med Cecilie Klysner, 
Søren Bobach og Tue Lassen.  
I damernes stafet blev det til en meget flot SØLV-
medalje og hvis stafetten havde varet 300 meter 
længere var dette givetvis også blevet til GULD i 
stafetten! 
På mellemdistancen var Maja blot 49 sekunder fra, 

at det også var blevet til metal her, hvor Maja fik en fornem podieplads, som nr. 5! 
I sandhed et forrygende VM for Maja i Strømstad i Sverige, hvor Maja nu er 5-
dobbelt Verdensmester! 
Vi hædrede Maja efter vores sprint på Wing Skrydstrup den 7. september, hvor 
der var 75 deltagere til sprint og der kom yderligere en ½ snes stykker til 
festlighederne, hvor der var taler af formanden for Kultur og Fritid i Haderslev 
kommune – Maja og Jønne. 
TAK til Wing Skrydstrup for gæstfriheden, hvor deltagerne blev budt 
VELKOMMEN på den store lystavle med en særlig velkomst til Verdensmester 
Maja Alm og vores TRU-formand Jens Andersen havde sørget for dannebrog ved 
indgangen til hans arbejdsplads, hvor vi kunne holde festlighederne i gode 
rammer! 
 

Stort TILLYKKE Maja! 
 

Læsø 3-dages: Umiddelbart efter Vikingedysten var vi 33 HTF-er til Læsø 3-
dages, hvilket var dobbelt så mange, som den næststørste klub Horsens og vi 
havde nogle herlige dage i udfordrende terræn – Mathias Finderup Jessen vandt 
alle 3 løb og blev kåret, som Læsømester i klassen H-13-16 år. Vi var en hel del, 
som fik en placeringspræmie. 
 

Dammen Rundt: Den 11. august afholdte vi vores traditionelle ”Dammen Rundt”, 
som i år samlede 178 løbere, hvilket var 20 færre end rekordåret 2015. Løbet blev 
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afviklet i godt vejr, hvor Jette Klogborg var speaker, da den vanlige Børge Koch 
var forhindret – Jens Jørgen Kramer og Ulla Arreborg, og deres hjælpere havde 
godt styr på arrangementet – TAK for dette! 
 

4 hurtige sprintløb: Vi har igen afholdt 4 hurtige sprint løb eller rettere sagt – vi 
har holdt 2 og vores naboklubber OK-SYD og KOK har holdt hver 1 løb og de har 
været rigtig populære, hvor over 100 forskellige navne fra HTF har deltaget – det 
sidste i Kolding samlede 50 HTF-er og det på wing Skrydstrup var der 75 
deltagere. Ved de 4 forårssprintløb blev følgende vindere: Lang: Lasse Skare 
Therkildsen og Guri Alm – kort: Mathilde Schrøder Larsen og Christian Schrøder – 
ved efterårssprintløb blev det ved lang: Nicklas Finderup Jessen og Diana 
Finderup Jessen – kort: Per F. Henriksen og Mathilde Schrøder Larsen. 
TILLYKKE!   

 
Grillaften hos Mona og Keld i Haraldsholm: 
I et flot sommervejr den 31. august havde vi klub- og grillaften ved Mona og Keld 
på deres herlige landsted ved Haraldsholm-skovene – der deltog 57 løbere og der 
var rigtig grill-hygge efter løbet – så bliver sådan en sensommeraften ikke bedre – 
TAK til Mona og Keld for gæstfriheden! 
 

DM-mellem i Mols Bjerge: 
Godt 20 HTF’ere deltog i dette DM, hvor Maja vandt GULD med hele 3 min. Ned til 
nr. 2 Cecilie Klysner – Mona L. Rasmussen vandt BRONZE i D-55-59 – Kristian 
Ørnsholt vandt BRONZE i H-35-39 blot 9 sekunder fra SØLVET – vores passive 
medlem Caroline Finderup vandt BRONZE i D-17-20 år. 
TILLYKKE! 
 

I fortsættelse af DM-mellem blev der afviklet ”Midgårdsormen” i Ørnbjerg Mølle, 
hvor HTF havde 2 hold med – altså i alt 20 løbere, så HTF er med til at holde liv i 
denne stafet! 
 

DM-klassisk og stafet i Nordsjælland: 
Her var vi også ca. 20 deltagere fra HTF – vores damestafethold i D-45-49 
forsvarede deres SØLV-medalje fra sidste år – det var Jette Klogborg – Diana 
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Finderup Jessen og Mona L. Rasmussen (sidste år var Guri Alm på holdet). Jeppe 
Andersen – Peter Klogborg og Lars Klogborg vandt den åbne klasse. 
Ved DM-klassisk vandt Lise Termansen BRONZE i D-17-20 og Mona L. 
Rasmussen vandt BRONZE i D-55-59 år. 
Maja Alm deltog ikke, men Maja havde også forinden vundet 6 sejre i 
ranglisteløbene og blev en suveræn vinder her. I stedet løb Maja ”stafet for livet” 
sammen med sin sponsor ”DANSANI”, hvor Maja tilbagelagde 14 km på 1 time!  
 

TILLYKKE til jer alle! 
 

Følgende blev Sønderjyske mestre i Revsø den 14. september! 
D-10 Astrid Nørgård Henningsen HTF, D-11-12 Mathilde Schrøder Larsen HTF, D-
21-34 Isabella Toft HTF, D-35-44 Lisbeth Callesen HTF, D-45-54 Jette Klogborg 
HTF, D-45-54 Hanne Ljungberg OK-SYD, D-65- Inger Marie Haahr HTF, H-10 
Lasse Klogborg HTF, H-13-16 Mathias Finderup Jessen HTF, H-17-20 Peter 
Klogborg HTF, H-21-34 Lasse Skare Therkildsen HTF, H-35-44 John Bargmeyer 
OK-SYD, H-45-54 Karsten Jøhnk OK-SYD, H-55-64 Arne Bertelsen HTF, H-65-74 
Keld Rasmussen HTF, H-75- Keld B. Nielsen HTF. 
”Kriminal-Ove” var en kompetent banelægger i Revsø - Flemming BK og Søren F. 
Bertelsen stævneleder en varm sommeraften, hvor der deltog 75 og de 55 kom fra 
HTF, men vi var også så ubeskeden at tage de 15 af 18 mesterskabstitler! 
 

TILLYKKE til jer alle! 
 

Lise Termansen fik en flot podieplads ved EM i Skotland! 
Lise er godt på vej i Maja´s fodspor, hvor hun ved JEC=junior European cup i 
Skotland først blev nr. 13 på sprint – dernæst nr. 9 i stafetten på DK´s andet hold 
og så sluttede Lise med en fornem 6. plads på langdistancen – vel det bedste 
internationale resultat Lise har præsteret indtil nu! 
Vores passive medlem Caroline Finderup vandt BRONZE i stafetten. 
 

Stort TILLYKKE! 
 

480 skolebørn på orienteringsløb i Dyrehaven: 
Vi har et godt koncept med naturløb i Dyrehaven, hvor vi den 12. oktober samlede 
480 skolebørn fra nær og fjern – fjern var så langt væk fra, som friskolen i Kværs 
og Friskolen i Vejen. 
Vi laver en lærerinstruktion, hvor vi giver lærerne medansvar for afvikling af løbet, 
siden vi er begyndt på dette forløber det rigtig godt og uden problemer af nogen 
art. 
Egentlig var der også tilmeldt ca. 80 skolebørn fra Nustrup, men de kunne 
desværre ikke finde transport. 
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Vi havde en pragtfuld dag i Dyrehaven med godt vejr – modsat sidste år! 
De er igennem 2 discipliner – sprint og mange postløb – følgende faste stab fra 
HTF hjalp med afviklingen Else og Bent – Mona og Keld – Kaj Ove – Hans Jacob 
– Kriminal-Ove – Anders Bachhausen fra forbundet samt Ingerlise og Jønne. 
TAK for samarbejdet med Dorte Evald Sundhedsudvalget og Jens Fristed 
Sørensen fra Naturstyrelsen. 
 

Maja til World-cup løb i Schweiz: 
Så har Maja Alm lige haft en forrygende 
weekend i Schweiz ved de afsluttende 
world-cup løb – først blev det til en samlet 2. 
plads i sprint stafetten sammen med Cecilie 
Klysner – Søren Bobach og Tue Lassen. 
Dernæst blev det til en podieplads som nr. 6 
i langdistancen for at slutte som nr. 2 i sprint, 
hvilket gav en samlet 3 for alle discipliner i 
orienteringsløb i world-cuppen efter Judith 
Wyder fra Schweiz på 2. pladsen og Tove 
Alexandersson fra Sverige på 1. pladsen. 
Stort TILLYKKE Maja! 
 

Klubnyt: Vores tidligere TRU-formand Jens Andersen har igen overtaget ansvaret 
og koordineringen af vore træningsløb, således Vagn kan koncentrere sig om 
vores materiel. 
 

Klubmatch og 3. afd. Af klubmesterskaber er den 12. november:  
Vi har besluttet at 3. afd. Af klubmesterskaberne bliver sammen med klubmatchen 
i Kelstrup Plantage den 12. november. 
 

Divisionsløb i 2016: Anden runde foregik i Kelstrup Plantage den 18. september 
–  
Vi tabte til Kolding og SNAB i Vejle, men vandt over Odense med hele 35 point! 
Op- og nedrykning den 23. oktober i Aabenraa Nørreskov – her slog vi igen 
Odense -denne gang med 129-111 og FROS/MELFAR med 132-93 og tabte 
knebent til GORM med 122-117 – kun 48 sekunder skilte os fra GORM – vi var 73 
tilmeldte og 70 af dem fik godkendt deres tid – Jakob Physant havde taget turen 
hjem fra Lillehammer i Norge for at hjælpe os - super flot moral vi har i vores klub 
TAK for jeres indsats! 
Det vil sige, at vi meget sikkert cementerede vores plads i 1. division også i 2017 – 
TILLYKKE til jer ALLE med dette! 
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Påskeløb 2017 nord for Thisted: 
Vi har reserveret 50 pladser på Thisted Vandrehjem med 2 x morgenmad og 
aftensmad meld hurtigt tilbage til Lars Klogborg på larsklogborg@hotmail.com 
efter først til mølle – princippet – priser kommer senere. 
 

Juleløb fra Tørning Mølle 2. juledag:  
Bendt Bossen har meldt sig til, at stå for vores traditionelle ”julemavedelleløb” fra 
Tørning Mølle 2. juledag kl. 1000 – vel mødt! 
 

"Alle vil herre være, ingen vil sækken bære, men husk også, at det vigtigste er det 
som foregår imellem starttrekanten og den dobbelte målcirkel"! 

I ønskes en god jul og god vintertræning!  
 

Hilsner fra Jønne 
 
 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

 
 

 
 

                  VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER! 
 
 

Tina Brøchner Grosbøl        Haderslev 
Michael S. Juhl                     Haderslev 
Lena Brøchner Nielsen        Jels 
Benny Christensen              Jels 
Sigrid S. Kerrigan                Arnum 
 

 
Håber i må trives i HTF! 

mailto:larsklogborg@hotmail.com
http://www.okhtf.dk/
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     Jeg har på mit arbejde snakket med en kollega, som er uddannet 
sportsmassør. 
Han kan tilbyde 
medlemmerne af OK-HTF 
massage, hvis man behøver 
dette, til en nedsat pris. 
    Kenneth er selv aktiv 
sportsudøver og han har af 
og til deltaget i OK-HTF´s 
arrangementer. Han 
arbejder på Flyvestationen 
og har sin Massør-forretning 
i fritiden. 
   SørenB. 
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Beretning om en fantastisk dag 

80 års fødselsdag

 
Beretning om surprice orienteringsløb i Vejen onsdag den 24. august 2016. 

Skrevet af Keld Brøchner Nielsen – i anledning af min 80 års fødselsdag samme 

dag. 

Allerførst: Mange tak til HTF’ere for deltagelsen i arrangementet og gaverne. 

Der var mødt 65 løbere op – helt overvældende – og de havde heldigvis en god 

aften her i Vejen (efter udtalelser fra deltagerne). Vejret var med os: Solskin og 

varmt: Perfekt til et aftensarrangement. 

Surpricen (overraskelsen) er beskrevet fint af Jønne på HTF-hjemmesiden, så 

det vil jeg ikke beskrive nærmere her, men koncentrere mig om at fortælle, 

hvordan ideen til løbet er opstået. 
Min fødselsdag ”faldt” i år på en onsdag, og 

det er jo her i sommerhalvåret træningsløb i 

HTF. Jeg havde udmeldt, at jeg agtede at 

deltage i træningsløbet, der måske heldigt 

nok var placeret til Frøslev plantage. Det er 

langt fra Vejen. Derfor havde jeg sagt til 

Jønne, at jeg – sammen med mine børn og 

Solveig - gerne ville være banelægger m.v. på 

et træningsløb (sprint) i Vejen by, hvis der var 

et rimeligt kort over området. Det var der 

imidlertid ikke. Der er et bykort, men det fandt 

jeg ikke anvendeligt. Så jeg opgav ideen og meddelte, at jeg i stedet tog til 

Frøslev medbringende kaffe/kage og øl/vand til deltagerne. Jeg mente ikke, at 

der skulle ske noget særligt på min fødselsdag, idet der var indbudt til fest om 

lørdagen for familie og nærmeste venner på Skibelund krat restaurant. 
Maja og Lena havde hørt om min ide – og besluttede at der skulle etableres et O-

løb på min fødselsdag. Dvs. mit ønske skulle opfyldes og som en overraskelse 

for mig. Sådan blev det. Maja var banelægger og tovholder på projektet, og 

Lena, Tina, Lars og Solveig var medhjælpere. Guri udsendte en mail til HTF’ere 

om løbet og Ingerlise tog sig af indsamling af gave til mig – samt af indkøb af 

samme. 

Kortet blev ordnet af Flemming D. Andersen – efter nogle luftfotos over Vejen, 

og Michael og Eva ville komme og ordne tidstagningen via EMIT. 
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Den 24.august oprandt og projektet løb af stabelen – og var perfekt som 

surprice 

Orienteringsløb. Jeg var naturligvis ikke orienteret om arrangementet. Men det 

var selvfølgelig vanskelig for løbslederne at holde det hemmeligt for mig, idet 

stævnepladsen var på den store græsplæne ved vort hus på Kirsebærvej 63. 

Jeg anede at der var ”ugler i mosen”, men forholdt mig rolig. Jeg blev placeret 

på vor haveterrasse på husets sydside og måtte ikke komme over til husets 

nordside. 

Stor var overraskelsen for mig, da jeg kl. 17.30 blev hentet om til husets 

nordside, hvor de 65 HTF’ere var ankommet, var blevet forsynet med flag, og der 

blev sunget fødselsdagssang for mig. Det var fantastisk at opleve og ganske 

rørende for mig. 

Det var en fantastisk oplevelse – og et stor fødselsdagsgave til mig. 

Nå – løbet kom i gang. Det forløb fint. Efter løbet var der opsat bord og stole til 

alle og serveringen startede med 
champagne/øl/vand og pålægskagemand med 

efterfølgende Othello lagkage. HTF’ere sørgede 

for, at der blev spist op, så det betragtede 

arrangørerne som, at serveringen var 

tilfredsstillende. 

Jeg fik overrakt gaven fra HTF’ere. Det var en 

Christiansfeld 

gavekurv suppleret 

med en fin Whisky og Amerone rødvin samt en 

”stift” til Sport Ident-løb og et gavekort på kr. 400 til 

Sport24-butik. Alt i alt en flot gave, jeg blev meget 

glad for. 

Jeg fik også overrakt en liste over de, der havde 

vist opmærksomhed. Jeg siger hermed igen mange 
tak til alle for, at I tænkte på mig på denne dag, der 

var helt uforglemmelig og en fantastisk fødselsdag. 

En sådan dag er der ikke mange, der oplever. Men det gjorde jeg, takket være 

Jer, der planlagde arrangementet og Jer der deltog. 

Tak er jo et fattigt ord - men det indeholder alt. 

Vi ses til O-løb - næste gang. Keld B. 
 

 
 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 
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Klubtur til Tjekkiet /Jicin     
i uge 29 2017 
OK HTF planlægger, at lave en klubtur til Tjekkiet/området 
ved byen Jicin, i uge 29 2017. 
Vi har forhåndsbooket et pensionat der hedder Brada og der kan være 60 
personer. 
 

Ugens program vil se nogenlunde sådanne her ud: 
Ankomst lørdag i uge 28 
Søndag fri til at se sig lidt omkring i området 
Mandag 2 x træningsløb i løbet af dagen 
Tirsdag 2 x træningsløb i løbet af dagen 
Onsdag fridag (tur til Prag måske) 
Torsdag 2 x træningsløb i løbet af dagen 
Fredag 1 x træningsløb i løbet af dagen 
Afslutningsfest og underholdning fredag aften. 
Lørdag afrejse til flere løb eller hjem til Danmark 
 

Pensionat Brada vil, sørger for morgenmad, 
frokost og aftensmad, som vil være en  
del af prisen, på opholdet. Man kan komme til, 
at sove 6 på et værelse og nogle  
værelser, har bad og toilet på gangen. 
Orienteringsklubben i Jicin vil stå for  
træningsløbene, det vil sige, de laver kort og 
sætter poster ud og samler dem  
også, ind igen. Prisen på alt dette vil koste 
220,00 euro pr. person alt inkl. 
 

Dem som kunne tænke sig, at komme med skal inden 1. december 2016 
tilmelde  
sig til mig, så jeg ved om turen kan blive til noget. Hvis der er flere end 60 der  
tilmelder sig, så er det efter først til mølle princippet. 
Håber I medlemmer, synes det er en god ide og at mange af Jer, synes det 
kunne være spændende. 
 

Mange hilsner 
Lars Klogborg 
 



 

 
 

12 
 
 

 

 

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 såfremt  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 

 
23/10 Aabenraa Nørreskov.  Divisions match 1. og 2. division op/ned. 
         http://oksyd.dk/arrangementer/arr2016/aabenraa-norreskov.html 
 
12/11 Kelstrup Plantage.                         Klubmatch 2016 
      http://oksyd.dk/arrangementer/arr2016/klubmatch.html 
 
 26/12  Tørning Mølle.              OK-HTF´s traditionsrige Juleløb 
 
 
    

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

 

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. 

 

http://oksyd.dk/arrangementer/arr2016/aabenraa-norreskov.html
http://oksyd.dk/arrangementer/arr2016/klubmatch.html
http://www.o-service.dk/
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   INFO FRA KASSEREREN 
 
Hej alle 
 

Jeg har lavet en aftale med Kaj Ove, at han er midlertidig kasserer, mens jeg er 
sydpå igen. Alle mine mails bliver automatisk videresendt til ham, så vi begge 
får dem. 
Jeg regner med, at jeg er hjemme inden jul. 
 

Hilsen Inge, kasserer 

 

(Orienteringsløb på Finsk) 
 

     Da jeg skulle med mit arbejde i Finland i september, fandt jeg ud af at der var 
mulighed for O-løb på faste poster i nærheden. Jeg blev straks opsat på at løbe 
en tur, som ville blive den første gang jeg kunne få chancen for at lære Finsk 
terræn at kende. Jeg havde derfor medbragt løbesko og kompas. 
 

    Jeg fik kontakt til en Finne der var ansvarlig for løbskortet og spurgte til 
banen, han spurgte mig på fint engelsk og et bekymrende blik ”Har du erfaring i 
orientering i terræn som dette?”. Jeg kunne berolige ham med et ”Ja, det har 
jeg!”. 
   Han fandt så et O-kort til mig, KOKKOVUORI hedder terrænet og der efter 
spørger han til ” hvor lang tid jeg regnede med at bruge til banen”. Jeg tænkte 
5,8 km nordisk terræn lige som i Sverige, ”1 
½ time!”, men forsatte hurtigt ”Det kan 
måske godt tage 2 timer!”. 
   Jeg skulle medbringe en telefon og vi 
udvekslede telefonnumre og jeg skulle 
melde når jeg var tilbage. 
 

   Så var det bare med at komme i gang, 
Start/Mål var på en P-plads. Østpå af en 
asfaltvej, der hvor en bæk løber under 
vejen stik syd mod post 1, en Høj og 
posten stod rigtigt! Jeg ser her at de 
bruger EMIT.  Så er mod sydøst op 
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gennem en slugt, ramme en sti og følge denne mod syd, pludseligt kommer jeg i 
tanke om, ”At en sti her nok ikke var så tydelig som en i Danmark!” og jeg 
erkender, at jeg nok har passeret stien. En sti i denne type terræn er nærmest 
blot genkendelig ved at græs og mos blot er slidt ned til klippegrunden.                                             
  Men jeg finder nogle holdepunkter i terrænet og finder post 2, en Sten. Så ud 
på en grusvej til et transport stræk forbi et forbudt område, ved østlige gavl af en 
”Lade-bygning” skal jeg sydøst over en slugt op på en udløber mod post 3. Da 
jeg kommer til slugten går der 2 mænd i orange tøj og fælder træer, jeg vil ikke 
have et træ i skallen så jeg forsætter længere ud før jeg drejer af, men jeg 
kommer ikke langt nok mod syd og passere udløberen for langt nede, så jeg må 
kravle opad igen til posten, en Sten. 

  Nu skal jeg finde en ”sti” der skal følges 
til et vådområde, hvor post 4, en 
Grøfteende, er placeret. Men jeg løber 
efter kompasset gennem terrænet og 
rammer lige ind i posten. Delstrækket 
mod post 5 er et transport stræk forbi et 
forbudt område, det er nogle bebyggelser 
og et landbrug, her står en mand og 
kigger på mig, han tænker nok ”Hvem 
pokker er ham der?” Post 5 var en fin 
Sten. 
  Strækket til post 6 er banens længste og 
selv om der er mange ”stier” er de fleste 

nærmest mest som spor efter en løbende kanin, dog er 
der faktisk lige før posten et par hundrede meter tydelig 
sti. Navigeringen er dog mest se efter lysninger, slugter, 
lavninger, spanger og lignende. Post 6 er en pæn lille 
Høj. 
  Mod post 7, find en sø og fra sydvestlige kant, løb 
nordvest til der rammes et grusvej-sammenløb, derfra er 
der ikke langt til posten, en Udløber. Den var nem! 
 Det næste stræk begynder nemt, ud til en grusvej der 
følges godt 150 m, så ind i terrænet mod vest her er en 
del slugter, klippesider og sten, post 8, en Slugt, finder 
jeg efter en forsigtig og langsom navigering. 
 Så er det op igennem en slugt, finde en lysning, derefter 
en ”sti” og følge den til 2. knæk, så stik vest til post 9, et 
Plateau, det var faktisk et nemt stræk. 
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  Derefter følger jeg groft sagt, et elkabel gennem terrænet til en grusvej hvor 
post 10, en Lavning, ligger tæt ved. Så er det bare at spæne tilbage til P-
pladsen hvor jeg startede 1time og 22minutter tidligere.  
 

  Jeg kontaktede så Finnen som aftalt, ”Du har gennemført og fik alle posterne” 
spurgte han begejstret, måske var han ligeså glad for at jeg havde gennemført, 
som jeg for at have prøvet ”hans” kort.  

  Det var sikkert godt nok at jeg skulle udveksle 
telefonnumre og angive en forventet løbstid, som 
i kan læse mødte jeg kun 1 person på min vej og 
i dette terræn kan man jo godt 
komme ud for et uheld der gør at 
man ikke kan komme videre, 
samtidigt er der ret øde og 
uvejsomt, måske blev man bortført 

af en Mumi-trold! De lever jo som bekendt i Finland. 
 Men var det kendt at jeg var i området og forventede at komme tilbage efter 1 
½ til 2 timer. 
 Terrænet passede mig rigtig fint, ingen brombær og andet fnidder der 
kradsede, ingen uigennemtrængelig bevoksning, men masser af gode kurver. 
 

   Efter jeg var kommet tilbage til mit hotel og fået et bad og 
rent tøj på, gik jeg ned på ”K-Bar”, der non-stop sendte 
sportsreportager på storskærm, dette må jo nok være det 
rette sted at fejre en god sportslig præstation . 
  Jeg fejrede det i hvert fald med et stort krus ”Bjørne-Bryg” 
fra et lokalt bryggeri. 
 

 Slutteligt vil jeg sige, at mine forventninger til Finsk terræn 
blev opfyldt og ser denne træning som et højdepunkt på min 
tur til Finland, ærgerligt at det er så langt væk fra Danmark. 
 

 SørenB 
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Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.okhtf.dk/

