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Dette er en nød-udgave af Klubbladet 
 

Da Bladredationen har haft et fatalt Nedbrud af sit IT-
systemet, har det været nødvendigt at lave en ny udgave i 
sidste øjeblik. 

 
Alle indlæg er lagt ind som de er modtaget uden 
indgående redigering. 
 
Såfremt at det originale Klubblad nr. 1-2017, som var klar 
til publisering, bliver genskabt vil det blive lagt ud på 
hjemmesiden. 
 
Redaktionen forventer at nr. 2-2017, der udkommer 
omkring d. 10. maj, vil være af den normale høje kvalitet. 
 
Redaktøren takker for medlemmernes forståelse og 
forståelse.  
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  Formands ord vinter 2017. 
 
Det er ikke fordi der er sket så meget siden 
sidst, men glædeligt er det, at vi har fortsat 
med rekorder i HTF! 
 
Klubmatchen i Kelstrup Plantage: Denne 
match imod OK-SYD vandt vi overlegent med 
238 point imod OK-SYD 150 point. 
 
Jule-sprint-løb i Åbenrå den 17. 
december: Vi havde rekordtilmeldelse med 
over 50 løbere, som var ca. halvdelen af de 
tilmeldte – super flot – vores dygtige 
junioreliteløber Lise Termansen havde lavet 
udfordrende baner i Aabenrå centrum og 
hendes forældre Helle og Michael stof for 
afviklingen – stor TAK for dette, som vi håber 
må blive en tradition optil julen hvert år. 
 

2. juledagsløb fra Tørning Mølle: Her var der også rekorddeltagelse med ca. 
75 løbere incl. Børne banerne. Det var Bendt Bossen, som stod for 
festlighederne, hvor Bendt havde fundet et ca. 100 år gammelt kort frem. Stor 
TAK til Bendt for banelægning, Søren Kjær for æbleskiver og gløgg, samt Eva 
og Michael for tidtagning. 
Vi havde besøg af JydskeVestkysten, som lavede god omtale af løbet, hvor vi 
var på forsiden og en hel side inde i bladet – TAK for dette!  
 
Lise Termansen har modtaget kr. 7.200 fra Haderslev Elitesport: Lise og 
HTF har igen modtaget penge fra Haderslev elitesport til hendes forberedelser 
på juniorlandsholdet i 2017 – TAK til Haderslev Elitesport! 
 
Stort TILLYKKE! 
 
Maja Alm og Jønne med i Danmarksindsamlingen: Den 30 januar havde 
radio syd lavet aftale med Maja Alm og formanden omkring 
Danmarksindsamlingen. Maja startede tidlig ud med at være i studiet, hvor 
opgaven lød på, at hvis der kom flere end 15 SMS-er skulle Maja komme til 
Julemærkehjemmet i Kollund for at fortælle de ca. 30 børn omkring Maja´s 
mange VM-medaljer og efterfølgende blev børnene budt på et lille 
orienteringsløb på deres matrikel Kollundvej nr. 20. 

javascript:jfa()
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Selvom vejret ikke var det bedste blev det til en succesfuld formiddag, hvor de 
30 børn fik en herlig orienteringstur med elektronisk tidtagning.  
Der kom 340 SMS-er på under 1 time og der blev indsamlet kr. 8.500 til sultne 
børn rundt om i verdenen! 
 
Vores træningsløb er startet ud i 2017 med stort deltagerantal: Sæson 2017 
er startet meget fornemt ud, hvor der ved det første løb i Vojens Idrætscenter 
var 44 delt. – i Stensbæk 55 delt. og i Haraldsholm den 28. januar var der 63 
deltagere, men årstiden taget i betragtning har vi været forgudet med godt vejr. 
Meget glædeligt for banelæggerne, at der kommer så mange til vore 
træningsløb!  
 
Vigtige datoer i 2017: Vi starter ud i divisionsturneringen den 9. april i det 
jomfruelige terræn Dejbjerg nord for Skjern med Esbjerg, som arrangør. 
Anden runde bliver i Rønshoved den 3. september. – Op- og nedrykning bliver 
formentlig i Årtoft den 22. oktober. Men hvis vi er rigtig dygtige skal vi til 
Landsfinalen for klubhold den 24. september i Finderup ved Viborg. 
 
Generalforsamling den 25. februar: Denne dag afholder vi Generalforsamling, 
hvor vi starter med at få lidt at spise ved 1200 tiden – i år bliver dette 
smørrebrød. 
Kl. ca. 1245 overrækker vi erkendtligheder til klubmestre – DM-medaljetagere 
m.v. 
Kl. ca. 1300 starter selve Generalforsamlingen. Vel mødt! 
 
Condes-kursus onsdag den 29. marts: Denne aften inviterer vi til kursus i 
banelægger-programmet CONDES – dette foregår i Svæveflyvegården på Wing 
Skrydstrup med Bendt Bossen, som instruktør. Dette kursus har været 
efterspurgt af flere – så ”VEL MØDT”! 
 
Find vej i Vesterskoven den 29. april: Vi afvikler ”Find vej” i Vesterskoven den 
29. april og de efterfølgende 4 tirsdage tilbyder vi sprintløb i Haderslev. 
 
 
 
 
" Godt med hemmeligheder, hvis de er positive - Husk - det vigtigste er det, som 
foregår imellem starttrekanten og den dobbelte målcirkel"! 
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I ønskes en god træning til forårets komme:  
 
Hilsner fra 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! 

 
  

 

 

 

http://www.froes.dk/
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Stævner der kan have interesse  

Mere info på: www.o-service.dk  
 

 

Se udbuddet af træningsløb på klubbens hjemmeside 

http://www.okhtf.dk/ 

 
 

Formandens beretning for 2016. 
 
I år 2016 blev den ordinære generalforsamling afholdt på det gode gamle kendte historiske 
sted Tørning Mølle den 27. februar. 
Der var mødt 40 medlemmer af HTF.  
Valgt som dirigent blev Keld B. Nielsen. 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:  Jørn F. Andersen, Jette Beyer, Jette Klogborg og Søren F. Bertelsen. 
Som revisorer var der genvalg til Jørgen Thingvad og Maja B. Kristensen. 
Til revisorsuppleant Ove Kaj Frederiksen. 

http://www.o-service.dk/
http://www.okhtf.dk/
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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 Ove Brix Therkildsen for i årenes løb at have ydet en 
energisk, kammeratlig og sportslig indsats. 
HTF´s jubilæumspokal blev tildelt Lise Termansen for ”årets ungdomsløber” 2015, hvor Lise 
har præsteret mange flotte resultater! 
 
Hans Erik Hansen og Peter Berg blev hædret af Haderslev kommune for 20 års trofast leder 
arbejde for HTF. 
 
 
 
Maja Alm blev hædret en varm sensommeraften den 7. september af Haderslev 
Kommune og HTF for sine VM og EM-medaljer. Hædringen foregik på Wing Skrydstrup 
med over 80 HTF-ere, hvor de fleste var til sprint-løb inden fejringen. 
 
Stort TILLYKKE! 

 
Klubbens medlemstal. 
Den 31-12 2016 var der 244 medlemmer i HTF, som er 11 mere end året før og er det 
højeste medlemstal nogensinde! 
Der har været en tilgang på 26 nye medlemmer, hvilket er længe siden vi har fået så 
mange nye ansigter i HTF! Til sammenligning fik vi blot 11 nye medlemmer i 2015. 
 

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 31. august havde vi på Grill-aften ved Mona og Keld i ”Haraldsholm” med 57 deltagere – 
Dejlig sensommeraften med god grill-hygge. 
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TAK til Tove og Peter Juhl, som stod for Grill og Mona og Keld for det øvrige. 
  
2. juledagsløbet fra Tørning Mølle, hvor Bendt Bossen var banelægger. Der blev anvendt et 
ca. 100 gammelt kort, som gav gode udfordringer, da der også var indlagt fidusløb - der var 
ligeledes lavet en god børne bane, som udløste godteposer til børnene og de voksne fik 
æbleskiver og gløgg. TAK til Bendt - Søren Kjær, samt Eva og Michael. 
Arrangementet havde rekorddeltagelse med ca. 75 deltagere i alt med børn. 
 
Vikingedysten har jo også udviklet sig til et klubarrangement med grill og deltagelse i 
VIKINGESPILLENE. Vi var ca. 50 fra HTF til Grill og ligeså mange til Vikingespillene. Vældig 
hyggeligt, som deltagerne sætter pris på! 
 
Påskeløbene ved Kolding: Her havde vi rekordtilmelding med over 70 deltagere, hvilket 
gjorde os til den næststørste deltagende klub i stævnet kun overgået af PAN, som havde en 
½ snes flere med, men vi var jo også i nabolaget. 
 
Sprintløb på Fyn: Her var vi den største repræsenterende klub med 33 deltagere, hvor der var 
4 gode løb på en weekend i Glamsbjerg og Assens.  
 
Læsø 3 dages: Her var vi den størst repræsenterede klub med 33 løbere, som var ca. dobbelt 
så mange, som den næststørste klub. 
 
Sprintløb i HTF: Denne disciplin er meget populær i HTF, hvor vi ved de første 4 sprintløb i 
foråret var over 100 forskellige navne der deltog – det samme gentog sig ved en serie på 4 
sprintløb i august september, hvor de 2 blev placeret ved naboklubberne OK-SYD og Kolding 
med lige så stor succes! 
Herudover var der 65 til sprintløb i Vejen i forbindelse med Keld B. fyldte 80 år!  
Desuden lavede Lise Termansen sprintløb fra familiens bopæl i Rødekro med 75 deltagere. 
Lise Termansen lavede også baner til ”julehjerteløb” i Åbenrå, hvor der var over 50 deltagere 
fra HTF! 
 
Endvidere har vi i 2016 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 2016. 
 
Arrangementerne er som følger: 
 
30. marts: Nat-cup i Stursbøl med blot 42 deltagere. 
Banelægger: Niels Erik Kofoed 
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Banekontrol: Flemming D. Andersen 
EMIT: Eva og Michael Christensen 
 
22. april: Dm-sprint i Haderslev Centrum med 604 deltagere. 
Banelægger: Lars Lindstrøm  
Banekontrol: Michael Termansen  
Stævnekontrol: Kell Sønnichsen 
Stævneledere: Guri Alm og Søren Dall 
EMIT touch free: Lars Ole Koop 
 
23. april: FM-MIX-stafet i Haderslev Centrum med 264 deltagere. 
Banelægger: Jesper Lundsgård  
Banekontrol: Bendt Bossen 
Stævnekontrol: Jørn F. Andersen 
Stævneledere: Guri Alm og Søren Dall 
EMIT touch free: Lars Ole Koop 
 
24. april: DM-ultralang på Rømø Sønderland med 636 deltagere. 
Banelægger: Hans Nielsen 
Banekontrol: Henrik Hansen  
Stævnekontrol: Mogens Thomsen  
Stævneledere: Arne Bertelsen og Lars Klogborg 
EMIT: Hans Erik Hansen og Peter Berg 
 
1-3. juli Vikingedysten i Haderslev Sydby  med 170 deltagere  og Haraldsholm og 
Stursbøl med ca. 280 deltagere ved hver etape.  
Banelæggere: Ove Brix Therkildsen, Keld Rasmussen og Lars Klogborg. 
Banekontrol: Lasse Skare Therkildsen, Niels Physant og Jette Klogborg. 
Stævnekontrol: Jørgen Rasmussen 
Stævneleder: Jørn Andersen 
EMIT: Michael Termansen og Peter Berg 
 
11. august ”Dammen Rundt” med 178 deltagere.  
Ulla Arreborg stævneleder - bistået af Jens Jørgen Kramer. Jette Klogborg var speaker og det 
blev nok den bedste "Dammen Rundt" hidtil. 
Tidtagning: Ib Stokkerbye 
 
Den 14. september SM-indviduelt i Revsø med 75 deltagere. 
Banelægger: Ove Brix Therkildsen 
Banekontrol: Flemming D. Andersen 
Stævneleder: Søren F. Bertelsen 
EMIT: Eva og Michael Christensen 
NB: Løbet blev dagen efter anvendt til politiløb. 
 
Herudover har vi lavet nogle anderledes arr. for Haderslev Kommune og  
Forbundet. 
 
Den 23. april lavede vi URBAN Skills, som var et publikumsløb for borgerne i Haderslev 
by – desværre kom der kun ca. 25 til dette løb.  
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Den 12. oktober havde vi ca. 480 skoleelever på O-løb i Dyrehaven.  
Det var en stor succes, at arrangere "Naturløb" i Dyrehaven for ca. 480 skoleelever og 
lærere, hvor de både havde sprint ved Nørskovgård og 20 valgfrie poster i Dyrehaven. 
TAK til Naturstyrelsen ved Jens Jakob Fredsted Sørensen for gæstfriheden og Dorte Evald 
fra Haderslev i bevægelse for samarbejdet. 
Hjælperne var Kaj Ove, Hans Jacob, Else, Bent, Keld og Mona, Ove Brix, Ingerlise og Jønne, 
samt Anders Bachhausen fra forbundet. 
Dette vil vi gentage her 2017, som formentlig bliver den 10. oktober! 
 
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 Sverige, samt World-CUP løbene. 
 
Maja Alm er Verdensklasseløber! 
 
Lise Termansen har deltaget ved ynglinge EM i Polen og ved JEC= junior Europan Cup 
i Skotland. 
Lise er blevet udtaget til juniorelitegruppen 2017. 
 
Vort passive medlem Caroline Finderup har deltaget ved Junior VM  i Schweiz og JEC i 
Skotland. 
Caroline er blevet udtaget til juniorelitegruppen 2017. 
 
Stort TILLYKKE til jer alle! 
 
Resultater 
(Vindere, samt medaljetagere nævnes). 
 
Resultaterne i 2016 ved DM-erne! 
 
DM-nat i Hou den 2. april: 
Sølv til Lise Termansen i D-17-20, BRONZE til Jeanette Finderup i D-45-49. 
 
DM-sprint den 22. april i Haderslev: 
GULD til Maja Alm i D-21-34, GULD til Jette Klogborg i D-45-49, GULD til Lasse Skare 
Therkildsen i H-35-39, SØLV til Inger Marie Haahr i D-65-69, SØLV til Betty Hansen i D-75 og 
BRONZE til Caroline Finderup i D-17-20. 
 
DM-ultralang RØMØ den 24. april: 
GULD til Maja Alm i D-21-34, BRONZE til Betty Hansen i D-75. 
 
DM-mellem i Mols Bjerge den 3. september: 
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GULD til Maja Alm i D-21-34, BRONZE til Mona L. Rasmussen i D-55-59, BRONZE til Kristian 
Ørnsholt i H-35-39. 
 
Midgårdsormen den 4. september i Ørnbjerg Mølle: 
Vi havde 2 hold med a 10 M/K med og det bedste hold blev nr. 9, hvor følgende var på holdet: 
Jette Klogborg, Daniel Honore´Jensen, Jens Peder Jensen, Arne Bertelsen, Peter Juhl, Marie 
H. Jensen, Jeppe Andersen, Nicklas Finderup Jessen, Peter Klogborg og Maja Alm. 
 
Dm-stafet i Grib skov Nord den 10. september:  SØLV til D-45-49 holdet ved Jette 
Klogborg, Diana Finderup Jessen og Mona L. Rasmussen. 
 
DM-klassisk den 11. september i Grib skov Nord: 
BRONZE til Lise Termansen i D-17-18 og BRONZE til Mona L. Rasmussen i D-55-59. 
 
Stort TILLYKKE til jer ALLE! 
 
Resultaterne i 2016 ved JFM! 
 
JFM-sprint i Assens den 29. maj: 
GULD til Lise Termansen i D-17-20, GULD til Lisbeth Callesen i D-35-39, SØLV til Inger 
Marie Haahr i D-65-69, BRONZE til Inger Munck i D-75. 
 
JFM-stafet i Torsted skov den 20. august: 
BRONZE i H-13-16 ved Louis H. Jensen, Mathias Finderup Jessen og Oskar Schrøder 
Larsen.  
 
JFM-klassisk i Linå Vesterskov den 21. august: 
BRONZE til Mona L. Rasmussen i D-55-59, BRONZE til Erland Skøt i H-75-79 og BRONZE til 
Keld B. Nielsen i H-80-85. 
 
Kredsmesterskab i Gødding skov den 25. september: Her vandt Lise Termansen D-17-20 
år. 
 
Stort TILLYKKE til jer alle 
 
Resultater i 2016 ved EM og VM! 
 
Maja Alm vandt 2 Verdensmesterskaber i Strømstad i Sverige og en fornem SØLV-
medalje i stafetten. 
Diciplinerne, hvor Maja vandt GULD var Sprint - og MIX-stafetten sammen med Cecilie - 
Tue og Søren. 
VM-SØLV-medaljen i stafet var sammen med Signe og Ida. 
 
Maja Alm kom hjem med en SØLV og en BRONZE-medalje fra EM i Tjekkiet – SØLV i 
MIX-stafetten sammen med Cecilie – Tue og Søren og BRONZE i sprint. 
 
Stort TILLYKKE Maja - du gør klubben stor ære! 
 
Resultater fra andre store løb 
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Maja var med til at blive nr. 2 i det samlede resultat ved World-cup i Schweiz i MIX-
stafetten i sprint. 
 
Maja blev samlet nr. 3 ved World-cup ved alle diciplinerne efter Tove Alexandersen og 
Judith Wyder. 
 
Maja Alm er nr. 1 på verdensranglisten for sprint løb! 
 
Maja Alm vinder af nationalranglisten "TRIMTEX - CUP"! 
 
Maja Alm var også med til vinde den store stafet TIOMILA i Sverige, sammen med sit 
internationale hold i PAN. 
 
Vi forventer også, at Maja bliver ”årets orienteringsløber 2016”! 
 
Lise Termansen følger godt efter i Maja´s fodspor og har også præsteret på et højt 
niveau, hvor det blev til en 7 plads ved ynglinge EM i Polen på langdistancen i et stort 
felt på 90 løbere – ved JEC = Eropean Cup i Skotland blev det til en fornem 6. plads på 
langdistancen. Ved dette mesterskab var Caroline Finderup med til at vinde BRONZE i 
stafetten. 
 
Stort TILLYKKE til jer! 
 
Divisionsturneringen: 
 
Vi sikrede os vores forbliven i 1. division den 23. oktober i Aabenrå Nørreskov med en 
klar sejr over FROS/MELFAR og Odense! 
TILLYKKE til hele klubben for dette! 
 
SM-indviduelt i Revsø den 14. september 
 
D-10 Astrid Nørgård Henningsen 
D-11-12 år Mathilde Schrøder Larsen 
D-21-34 år Isabella Toft 
D-35-44 år Lisbeth Callesen 
D-45-54 år Jette Klogborg 
D-over 65   Inger Marie Haahr 
H-11-12 år Lasse Klogborg 
H-13-16 år Mathias Finderup Jessen 
H-17-20 år Peter Klogborg 
H-21-34 år Lasse Skare Therkildsen 
H-55-64 år Arne Bertelsen 
H-65-74 år Keld Rasmussen 
H -over 75 år Keld B. Nielsen 
 
SM-Natløb i Hjelm skov den 9. marts 
 
D-21-34 år Maja Alm 
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D-45-54 år Guri Alm 
H-17-20 år Mads Ellegård Juhl 
H-65-74 år Keld Rasmussen 
H-over 75 år Keld B. Nielsen 
 
Samtidig var dette på vanlig vis KM i natløb og udover de nævnte blev: 
H-45-54 år Nis Skau og H-55-64 år Søren Dall. 
 
HTF-klubmestre i dagløb over 3 afdelinger i lubeck - Revsø skov og Kelstrup Plantage 
blev følgende, hvor de 2 bedste af 3 løb tæller: 
 
D-11-12 år Mathilde Schrøder Larsen 
D-21-34 år Henriette Karlskov Clausen 
D-35-44 år Lisbeth Callesen 
D-45-54 år Jette Klogborg 
D-55-64 år Lise Nielsen 
D- 65-74 år Inger Marie Haahr 
 
H-11-12 år Lasse Klogborg 
H-13-16 år Mathias Finderup Jessen 
H-17-20 år Jakob Ellegaard Juhl 
H-21-34 år Lasse Skare Therkildsen 
H-35-44 år Kim Karlskov Clausen 
H-45-54 år Lars Klovborg 
H-55-64 år Arne Bertelsen 
H-65-74 år Keld Rasmussen 
H-over 75 år Keld B. Nielsen 
 
Klubmatch i Kelstrup skovene den 12. nov. 
Vi vandt igen denne match imod grænseegnens orienteringsklub OK-SYD. 
 
 
 

TILLYKKE TIL JER ALLE! 
 
Andre resultater: 
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 2016 (var det også i 2015) været Maja Alm´s år, hvor hun på 
vanlig vis været stjernen over ”ALLE STJERNER”.  
Lise Termansen har også præsteret på et meget højt niveau i 2016! 
 

Økonomi. 
Se regnskabet med de tilhørende kommentarer. 
Også på denne front har 2016 været en stor succes! 

 
Det forløbne år. 
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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 2016 historisk været det bedste nogensinde for HTF, hvor vi har slået 
nogle deltager rekorder, som ikke er set tidligere i HTF ved åbne løb med 
deltagerrekord i Påskeløb – Læsø 3-dages og sprint på Fyn og julehjerteløb. 
Alt hvad HTF har beskæftiget sig med i 2016 har stort set været en succes, hvor der 
har været fremgang på næsten alle parametre med den ene rekord efter den anden – 
det mest positive er, at der er kommet 26 nye ansigter i HTF og der er kommet mange 
flere aktive i klubben! 
Aldrig tidligere har vi haft så stort et gennemsnit til vores træningsløb af HTFerne, som 
er blevet til 46 i gennemsnit i 2016 (sidste år 40) se TRU statistik -  
Naturløbet den 12. oktober med ca. 480 skolebørn var en stor succes! 
Vi forsvarede vores position i 1. division! 
Men ikke mindst 2 VM-GULD medalje i Strømstad af Maja Alm, samt en fornem SØLV-
medalje i stafetten. 
Desuden kom Maja hjem fra EM i Tjekkiet med SØLV og en BRONZE-medalje til 
samlingen. 
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! 
Desuden har Maja holdt gode ”oplæg” den 22. september for ca. 250 erhvervsfolk 
forud for superligakampen Odense og Sønderjyske og et tilsvarende foredrag i Vojens 
is arena den 22 nov.   
Her den 30. januar var vi med i Danmarksindsamlingen ved Radio Syd, som foregik fra 
Julemærkehjemmet i Kollund, hvor Maja fortalte om vores fantastiske sport og sine 
VM-medaljer, hvorefter de 30 børn på dette hjem var ude på en lille orienteringsbane 
med 7 poster. 
Lars Klogborg har medvirket til, at Maja Alm også her i 2017 er kørende i en sponsorbil, 
tillige med en række andre gode sponsorkontrakter - 
Lise Termansen er blevet tildelt kr. 7.200 af Haderslev Elitesport til hendes 
forberedelse, hvor hun er blevet udtaget til juniorlandsholdsgruppen. 

 
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 40, hvilket vi er mere end tilfreds med når vi ser, hvad andre 
store klubber herhjemme samler til denne årlige begivenhed! 

 
 2.  Naturløbet: Dette løb blev afviklet i Dyrehaven den 12. oktober i fint   
 Vejr med ca. 480 skoleelever -  
 
 3.  Vikingedyst: Vi har afviklet den 40. Vikingedyst i super flot vejr -, hvor 
 kortdistancen blev afviklet på det nye kort over Haderslev Syd.  
   1. etape også på et nyt kort i det næsten jomfruelige Haraldsholm og 2.    
      Etape i Stursbøl. 
       
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! 

http://www.froes.dk/
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 5. Klubhus: Vi er stadig i dialog med KULTUR og FRITID i Haderslev 
     kommune omkring vores længe nærede ønske om klubhus. 
 Vi har været ude sammen med embedsfolk og politiker for at se nærmere på steder 

omkring Vesterskoven, hvor det kunne være hensigtsmæssig, at placere klubhuset. 
     Har fået at vide af formanden for KULTUR og Fritid, at vi er imellem de 3 højeste 

prioriteter for en løsning! 
     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. 
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 Jens ikke 
           "ikke løber sur i opgaven". Vi har et rigtig stort gennemsnit til vore tr- løb, - 
historisk set det største gennemsnit nogensinde på 46 løbere –  
           Vel det højeste herhjemme, hvilket Eva og Michael også har en stor 
           Andel i med den service de yder hver gang!  
           Således der er garanti for, at der kommer mange, hvis man er bane- 
           Lægger. Vi arrangerer Condes-kursus på Wing Skrydstrup den 29.  
           29. marts med Bendt Bossen, som instruktør. 
 
       8.  Mange frivillige timer: Der er virkelig ofret mange frivillige og  ”brødløse” timer af 
mange HTFere, hvor mange tager et meget 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.  DM-er i Bededagsferien: Der var både RIS og ROS til vores DM-stævner i 
Bededagsferien. Meget af den RIS vi fik på ”O-snak” var helt uberettiget – lidt 
tankevækkende var det selv at deltage ved dobbelt DM i Grib skov Nord, hvor flere 
poster stod forkert, samt andre brister og her fik arrangørerne ikke den samme kritik på 
”O-snak”! 

 Vi erkender gerne der var brister, som kunne være undgået, men som primært lå uden 
for vores rækkevidde! 

 Vi kan glæde os over, at både DM-sprint i Haderslev og DM-ultralang på RØMØ havde 
rekorddeltagelse og aldrig før har der været så mange udenlandske løbere til disse 
stævner! 
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    10.  HTF løber i 1. division i 2017: Vi er den klub i Sydkredsen, som har været længst i 
denne fornemmeste række, hvor vi bortset fra 2014 har været i 1. division 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 1993 og 
1996 og BRONZE i 2003. 

  
    11. Klubture: Klubbens medlemmer har været på mange klubture i både indland og i 

udlandet. Dette fortsætter naturligvis her i 2017, hvor en stor flok er tilmeldt til at bo på 
vandrehjemmet i Thisted i forbindelse med Påskeløbene. Desværre bliver turen til 
Tjekkiet ikke til noget her i 2017, da der kun var 19 tilmeldt, men der forsøges igen i 
2018, hvor vi 

           vil tage kontakt til naboklubben om fælles tur. Stor TAK til Jette og Lars Klogborg for 
organisering af disse ture.  

 
    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. Tanya og Jørgen anvender rigtig mange timer på 
hjemmesiden, som I skal have en stor TAK for! 
 

 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! 
Forbundet har fået 40 flere AKTIVE i 2016 – HTF har fået 17 flere AKTIVE i 2016! 
Det er bestemt dokumenterbart, at 2016 historisk set har været det bedste nogensinde i 
HTF, som alle dem der har bidraget hertil skal have en stor TAK for! 

 

Det kommende år. Det bliver til gengæld et mere stille år i 2017, hvor jeg håber, at 

”fællesskabet er i højsædet”, samt at HTF er en klub, som man har lyst til at repræsentere 
ved O-løb! 
Den 22. marts skal vi arrangere SM-nat i Haraldsholm, som traditionen tro samtidig er 
klubmesterskab. 
Vikingedysten bliver i år i Haderslev-området, hvor kortdistancen den 30. juni bliver på Starup 
Hede og klassisk i Vesterskoven den 1. juli og så slutter vi i Pamhule den 2. juli. 
Vi skal arrangere SM-stafet på Starup Hede den 12. august. 
"Dammen rundt" har vi ikke fastsat dato på endnu. 
Vi skal arrangere Naturløb igen, som formentlig bliver tirsdag den 10. oktober. 
Efter at have haft pause på ”Find vej” vender vi i år tilbage med dette, som er den 29. april i 
Vesterskoven - derefter laver vi de følgende 4 tirsdage sprint i Haderslev - med 2 stk. i 
Sydbyen - 1 ved Favrdalen og slutter i Centrum/Damparken. 
Det er mit og bestyrelsens håb, at I vil bakke op om disse arrangementer. 
Så er jeg sikker på, at vi også får et godt nyt år 2017 i HTF! 
Divisionsløb i 2017: Vi turner ud den 9. april i Dejbjerg Plantage - næste løb er den 3. 
september i Rønshoved og Op- og nedrykning er den 22. oktober formentlig i Årtoft – bortset 
fra det første løb er de 2 sidste 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. 
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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 og har betydning på sigt for 
orienteringssporten! 
Sidder i Hjortevildtgruppen for de midtjyske skove. 
Har også plads i Forbundets arbejde omkring "Foreningsliv", hvor arbejdet primært handler 
om rekruttering og fastholdelse…… 
Forbundet og Sydkredsen mangler ledere til flere ledige tillidsjob, så hvis du ønsker et job for 
HELHEDEN så meld tilbage – der er job i alle afskygninger! 
 
I min mundtlige beretning til generalforsamlingen vil jeg komme ind på andre 
Aktuelle ting fra år 2016, 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 2016. 
Tak til alle de medlemmer der på den ene eller anden måde har lavet et stykke arbejde for 
vores klub 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 Lars Klogborg for at tilvejebringe sponsor rater, således Maja også i 2017 er godt 
kørende i en sponsorbil, samt andre sponsor rater, hvor HTF fik kr. 20.000 til nye trailere fra 
SYDBANK. 
TAK til dem som hjælper Jette med skygge af de unge til tr-løb. 
TAK til Keld Rasmussen fordi du tog over efter (Flemming D. Andersen, som ønskede 
klubskifte) omkring arbejdet med support til korttegnerne. 
TAK til Mona Rasmussen med servicering af klubtøj. 
TAK til Ingerlise Finderup Andersen for pasning og servicering af pandelamperne. 
TAK til Jens Andersen, som webmaster assistent – trykning af kort – hjælp 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. 
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TAK til Haderslev Kommune. 
 
Jørn F. Andersen/formand 
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Kære alle! 
 

Hans Frederiksen er død! 
 

Det er med sorg, at jeg må meddele, at HTF har 
mistet et trofast medlem - Hans Frederiksen 
"Power-Hans" kaldet - Han sov stille ind den 18. 
december efter at have tabt kampen til kræften. 
Power-Hans var aldrig een man gik forgæves til 
om hjælp ved vore arrangementer - var kendt, 
som pioner inden for baneplotning sammen med 
OK, hvor sydkredsens klubber også har nydt 
godt af support, men utallige er de 
arrangementer Power-Hans har hjulpet med, 
hvad enten det har været lige fra korttegning 
eller sørget for vand til væskeposterne ved vore 
arrangementer - ganske enkelt altmuligmand 
inden for orienteringssporten, hvor også ÅIG - 
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup og det 
militære landshold har nydt godt af hjælp fra 
Power-Hans! 
Power-Hans sad i DMI´s Biathlon Orientering og 
Feltsportudvalg i hele 20 år, og har meget 
fortjent modtaget DMI´s sølvmærke for sin 
indsats! 
Powerhans var en skattet rejsefælder sammen 
med en del af klubbens medlemmer når de 
rejste ud til fjerne lande for at opleve det sociale 
med klubkammeraterne og orienteringssporten i 
fremmede skove. 
Vi vil savne ham i klubben og det er med vemod 
vi har sagt farvel til Power-Hans, men hans 
minde skal leve iblandt os. 

                                                   Power-Hans blev 71 år. 
 
Æret være Power-Hans` minde 
 
 På klubbens vegne Jørn F. Andersen 
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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.   
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Redaktørens side  
       
   Nu har jeg lavet et nyt klubblad og jeg håber indholdet stadig er af 
interesse.   
 
   Klubbladet vil ikke kunne konkurrere med Facebook og internet om 
de seneste nyheder. Redaktionens arbejdstid og udsendelses 
frekvens umuliggøre at være ”up to date”. 
 
   Men redaktionen vil meget gerne have jeres egne historier om jeres 
fantastiske oplevelser, til videre formidling til medlemmerne.  
 
    

 
    
   Så har i en historie om et andet i føler skal trykkes, send mig en 
Word-fil eller billede-fil, husk at et billed siger lige så meget som 1000 
ord!!, på e-mail: sfbertelsen@gmail.com hvis i har noget til bladet. 
  
  Artiklen om O-løb på Cypern i dette blad er det jeg mangler flere  
   Den er god!! 
 

 

Brug klubbens sponsorer De støtter os 

mailto:sfbertelsen@gmail.com
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TIL ALLE HTF´s MEDLEMMER! 

På HTF´s bestyrelses vegne vil jeg invitere til smørrebrød og generalforsamling på Tørning 
Mølle, Tørningvej 6, Hammelev, 6500 Vojens: 

 lørdag den 25. februar 2017, kl. 12.00 . 

Efter spisningen hyldes HTF´s klubmestrer for 2016 samt de, der har vundet DM, EM og VM 
medaljer og været udtaget til landsholdet i 2016.  
 

Klokken ca. 13.00 begynder HTF´s generalforsamling. 
 
Dagsorden efter lovene! 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
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. 
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. 
 
NB: Du kan få regnskabet tilsendt af kassereren 4 dage før generalforsamlingen. Hvis du 
sender en mail til kasserer@okhtf.dk. 
 

Hvis du deltager i spisningen, skal du af hensyn til bestilling af maden tilmelde dig/jer til mig 
på mail: loebstilmelder@okhtf.dk senest den 21. februar 2017. Kommer du "kun" til 
generalforsamlingen behøves ingen tilmelding, så møder du bare op. 
 

Vi sørger for smørrebrød, paptallerkner, øl/vand, lidt sødt til kaffen, men for at gøre det lettest 
muligt, beder vi dig om at tage bestik med til brug ved spisningen. Derudover beder vi dig 
medbringe kaffe/the. Vi har plastikkrus. 
 
Håber du har lyst til at være med :o) 
 
På bestyrelsens vegne 

 

  

mailto:kasserer@okhtf.dk
mailto:loebstilmelder@okhtf.dk
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 Træningsudvalgets beretning for året 2016  
Når man ser tilbage på træningsindsatsen fra HTF’s medlemmer i 2016, er det umiddelbare 
indtryk, at det går virkeligt godt. Løberne strømmer til, og de får nogle gode oplevelser, gode 
baner og fin service før og efter løbet (emit og kiosk). Det er da også et faktum, at deltagelsen 
pr. træningsløb er den højeste i lang tid (måske nogensinde). I midlertid har vi ikke arrangeret 
så mange løb, som vi plejer, og derfor er antallet af “løbere i skoven” også noget lavere end 
de tidligere år.  
Træningsløb og deltagerantal i 2016 (2015 tal i parentes)  
Vi lagde træningsløb ud 22 (27) gange i 2016.Der var planlagt 24 (29) men to løb blev aflyst 
på grund af manglende banelægger. Løbene blev besøgt af 1024 (1095) deltagere, og heraf 
var de 871 (951) medlemmer fra HTF. Det giver et gennemsnitligt deltagerantal pr løb på 46 
(40), hvilket altså er historisk højt. Lysten til at komme til træningsløb synes helt klart at være 
til stede. 135 af klubbens medlemmer var i skoven ved mindst et træningsløb.  
Antallet af løbere fra naboklubberne byder ikke på de store udsving:  
OK Syd: 35 (41)  
KOK: 29 (30)  
Ribe OK 16  
Klubløse: 36 (49)  
Foruden de normale træningsløb blev der afholdt et antal by-sprintløb, Sprint-Cup’en, og her 
deltog alene i forårets serie på fire løb ca. 200 løbere. Om man skal kalde det træning med et 
konkurrence-incitament eller konkurrenceløb på træningsløbsplan er op til den enkelte. 
Konceptet forventes gentaget i 2017.  
Banelægning  
Som i 2015 var der i 2016 nye navne på banelæggerlisten, og det luner jo virkelig. Dog har et 
enkelt medlem skilt sig ud, ved i 2016 at have været involveret i hele fem træningsløb 
(foruden så meget andet), nemlig Kaj Ove Rasmussen. Derudover har Jens Peder Jensen, 
Bendt Bossen og undertegnede leveret to løb, og yderligere 15 medlemmer har involveret sig 
i denne for klubben så vigtige aktivitet. Yderligere er mange behjælpelige med indsamling af 
poster efter løb, hvilket ikke registreres men givetvis sættes pris på.  
Skove og løbsområder  
Der var ingen nyheder på kortfronten i år, men det kendte materiale rækker også fint. Vores 
løb i Hytterkobbel på vel nok det ældste kort, vi har i brug, blev besøgt af 46 løbere til årets 
første løb. Det afskrækker åbenbart ikke, at kortet ikke er i top, men gør muligvis dagen til en 
lidt anderledes oplevelse. Bendt Bossen havde lagt fine baner i de dele af skoven, hvor kortet 
stemte så nogenlunde med terræn og tætheder.  
Samme banelægger indbød til træningsløb i Tormaj i marts, hvor han havde fjernet 
tæthederne og mange veje og stier fra kortet, hvilket tvang deltageren til at anvende andre  
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redskaber i sit løb. Spændende. Desværre var løbet i Tormaj bundprop rent deltagermæssigt 
med kun 25 løbere.  
De mest anvendte skove er nævnt her: (Skov, antal gange, antal løbere.)  
Vesterskoven 3 160  
Starup Hede 2 126  
Haraldsholm 2 95  
Stensbæk 2 89  
Pamhule 2 85  
Øvige områder, hvor vi har løbet een gang, udgør 11. Heriblandt finder vi det bedst besøgte 
løb, nemlig Flyvestation Skrydstrup d. 7/9, der tiltrak hele 74 løbere, ikke mindst fordi vi på 
denne herlige aften kunne fejre VM-guldmedaljerne til Maja Alm, og samtidig talte løbet med 
til efterårets sprintcup.  
I øvrigt  
Nummer 1 i træningsløbskonkurrencen blev atter en gang Kaj Ove Rasmussen. Godt hjulpet 
af de fireenhalv gange banelægning kom han op på 24 point.  
Vi kunne benytte Flyvestationens og Haderslev Kasernes løb 18 gange i 2016. Kort er 
tilgængelige på HTF’s hjemmeside, og banerne kan benyttes fra mandag til fredag i de uger, 
der er løb. Med små undtagelser skal det dog siges.  
På materielsiden kunne vi glæde os over 40 nye skærme, som lyser godt op ude i terrænet. 
En opdatering af emit-holderne og de tilhørende stænger kunne godt komme på tale i en ikke 
alt for fjern fremtid. Gode ideer til udformning og materialevalg modtages gerne.  
Som tidligere omtalt aflyste vi to løb, da der ikke meldte sig nogen banelægger. Heldigvis 
kunne vi trække på vores nabo i syd, så der var muligheder for i begge tilfælde at løbe med 
på et af deres træningsløb; som de for øvrigt formår at arrangere ca. 40 af om året. Godt 
gået, må man sige.  
TRU, Jens Andersen  
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 KORT-UDVALGSBERETNING 2016. 

 
 

År 2016 har igen været et rigtig godt år på korttegningsområdet! 
 
Vi har fået nytegnet og opdateret en hel del kort!  
Rigtig dejligt med denne store aktivitet på dette vitale område i klubben! 
Vi havde hyret en dygtig korttegner fra Litauen, som hedder Gediminas 
Trimakas der har tegnet Haderslev Centrum og Sydbyen, som sprintkort. Kortet 
over Centrum blev indviet i Bededagsferien ved DM i sprint og dagen efter til 
MIX-stafet og folkeløbet "URBAN SKILLS"! 
Flemming D. Andersen har efterrekognosceret kortet over Centrum, således det 
blev klar til brug i Bededagsferien. Flemming har også opdateret Stursbøl og 
Revsø. 
Jens Jørn Andersen har efterrekognosceret det store område over Arrild 
Plantage - Lovrup og Lovrup Skrøb. Jens Jørn har også opdateret Vojens 
Fritidscenter og kortet på Wing Skrydstrup. 
Keld Rasmussen har nytegnet noget af den private del af Haraldsholm-skovene 
og opdateret Haraldsholm, som blev indviet ved Vikingedysten den 2. juli. 
Jens Peder Jensen, Hans Nielsen og Jønne opdaterede Rømø Sønderland til 
brug for DM-ultralang den 24. april. 
Flemming D. Andersen har været klubben en god kortsupervisor - TAK for dette. 
Keld Rasmussen er klubbens nye kortsupervisor. 
Klubben er registreret til at have 49 kort og det er kun 2 klubber i DK, som har 
flere. 
 
Planer og opgaver for år 2017. 
 
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"! 
Vi skal have opdateret kortene til Vikingedysten, hvor Keld Rasmussen er i gang 
med Pamhule. 
Vagn Hansen opdaterer sprintkortene i Haderslev. 
 
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 2016 

fra Haderslev Kommunes Facilitets-pulje. 
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Vi har fået de sidste penge af de kr. 20.000, som vi fik bevilliget af VELUX-fonden til 

korttegning for + 60 pensionister. 

 

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 2016, 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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OBS!! Sidste tilmelding d. 23. marts til Bendt Bossen! 
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Follow the sun - 5 days Cyprus 
 
 
Af Per F. Henriksen 
 
Årøsund      NOV 16 
 
 
 Ligesom de forrige år drog vi i oktober til o-løb i Middelhavsområdet. Denne gang 
til Cypern, Afrodites ø, hvor Inger Marie og jeg ikke havde været før. Vi rejste derned søndag 
9. oktober sammen med Guri og Søren fra Hamburg via Wien og satte hjulene på 
landingsbanen ved Larnica lige efter midnat uden problemer. Med taxa nåede vi hotellet, der 

dog kun havde et værelse 
tilbage, hvilket vi så overvejede 
at krybe sammen i. Efter lidt 
snak med en ikke alt for venlig 
natportier måtte Inger Marie 
dog indrømme, at det nok ikke 
var det rigtige hotel. Heldigvis lå 
”Josefine” lige om hjørnet, og 
her blev vi modtaget med åbne 
arme. Næste morgen mødte vi 
resten af selskabet: Jette og 
Lars Klogborg og deres herlige 
børn Noah, Lasse og Peter, 
samt Helle og Michael 
Termansen fra OK syd. Vi nød 
den udmærkede morgenmad 
med havudsigt fra 6. etage på 
det fine hotel, mens vi spændte 
gættede på dagens 
udfordringer. 
 
 Som bekendt er det 
lille selvstændige land, Cypern, 
medlem af EU. Siden 1974 har 
øen været delt i den 
tyrkiskcypriotiske del mod 
nordøst og den 

græskcypriotiske del mod sydvest. Grænsen – den grønne linie – går midt gennem 
hovedstaden Nicosia, og rigtig mange danske soldater har her gjort tjeneste for FN. 
 
 Stævnet omfattede 5 løb på 4 dage opdelt i o-løb mandag, sprint og o-løb 
tirsdag, sprint onsdag og o-løb torsdag. Der var cirka 200 deltagere især fra Norge, Sverige 
og Finland, men også en del fra Rusland. 
 
 
Mandag: 
  

Noah og Lasse hygger med 
mor 
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Vi skulle med bussen til første løb over middag, så vi nåede en tur til den lange 
smukke strand tæt på hotellet. Her fandt vi familien Klogborg samt Guri og Søren, der 
allerede lå og brankede i solen. Vejret var alle dagene varmt om dagen med sol og cirka 28 
grader. Om aftenen behageligt i t-shirts. Vi nåede også en hurtig dukkert i hotellets pool på 7. 
etage med en fin lille bar og lækre liggestole, hvor der altid lå rene håndklæder. 
 
 10 minutters gang fra hotellet, gennem de hyggelige smalle gader med lokale 
handlende og beverdinger, lå busholdepladsen med stævnets egen bus holdende klar til os. 
Vi kørte til en åben stævneplads i Mathiatis Forest, der lagde jord til første løb. Spændende 
og svært løb mellem stejle bakker, kløfter og med et indviklet kurvebillede. Mest beklædt med 
makilignende buske og ikke mange store træer. Mange små opdyrkede jordstykker ind 
imellem, der var gode at tage pejling efter. Inger Marie blev en flot nummer 1, og det gjorde 
hun i øvrigt i alle løb ugen igennem. Det blev efterhånden lidt trættende, at skulle tage billeder 
fra de mange sejrsceremonier, hvor lederen Gabrielle Viali, kommenterede alle kvindelige 
løbere med et ”Oh la la, Oh la la!”. Jeg blev nummer tre og var godt tilfreds med første 
udfordring.  
 

Vi har gemt alle de spændende kort, hvis nogen er interesserede. 
 
Efter løbet var der gratis lokale snacks og rødvin fra 20 liters dunke. Fint nok. Om 

aftenen spiste vi godt på ”Monte Carlo” tæt på havet. Inger Marie og Jette delte den græske 
harpiksvin, Retsina, Helle fik rødvin og de fleste andre satte pris på den lokale KEO øl, 
passende serveret i 63 cl flasker. 
 
Tirsdag: 
 
 Op 07.00 og med bussen til Nicosia, hvor vi skulle sprinte i den gamle historiske 
by, dog kun syd for den grønne linie. Stævnepladsen var pittoresk placeret ved en park lige 
op ad et smukt historisk mindesmærke om frihedskrigen.  
 Ved starten tog jeg et forkert kort placeret i min kasse, hvilket først gik op for mig 
ved post 2. Ved post 1 var kontrolnummeret godt nok et andet, men hjernen kortsluttede og 
konkluderede, at der måtte være en fejl på postbeskrivelsen. Det skal nævnes, at Inger Marie 
og jeg løb samme bane ugen igennem, så hun var noget forbavset, da vi mødtes ved post 2, 
hvilket i virkeligheden var post 9. Hendes hjerne nægtede at konkludere, at gemalen kunne 
løbe så hurtigt, da hun var startet noget før mig. Så blev jeg sur – mest på mig selv. Tullede 
lidt rundt efter nogle poster. Med god tid fandt jeg dog ud af, at kortet var ualmindeligt præcist 
og godt tegnet. De andre var så venlige at trøste mig dagen igennem, mens de grinede 
savtakket. Sprinten var i øvrigt ikke særlig svær, mente de andre. 
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 Herefter var der tid til sightseeing. Fandt et stille sted til lidt frokost. Efterhånden 
dryssede de andre også ind her og Jette antydede, at vi prøvede at flygte fra  

Caféhygge op ad den grønne linie 
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dem, men som politikere kan sige: ”Det må 
vi blankt afvise” (men det var nu rart kun at 
være os to, den halve time det varede). Vi 
ville have været gennem den grønne linie 
bevogtet af UNFICYP, men vi havde glemt 
passene i bussen. Fandt den smukke 
domkirke og så den imponerende 
præsidentbolig, som den berømte 
ærkebiskop Makarios havde indrettet sig i.   
 
 Igen afsted med bussen, nu til 
næste o-løb i et skovlignende område, der 
hedder Atthalassa Forest Park lidt syd for 
Nicosia. Stævneplads med start og mål 
omkring en kiosk i et skyggefuldt 
parklignende område. Her gik løbet fint 
mellem sten, stok, sand og enkelte 
træer/buske, omendskønt det var varmt og 
hårdt. I mål fandt jeg ud af, at jeg havde 
glemt at klippe (sportident) ved start, 

hvorfor løbet først talte fra post 1. Systemet havde derfor ondsindet lagt 30 minutter til min tid, 
hvorfor jeg landede noget uden for kategori. Behøver vel ikke at nævne, at fruen igen blev nr. 
1! 
 
 På hotellet drinks for alle på familien Klogborgs børneværelse. Herefter afmarch 
til den hyggelige restaurant ”The Blacksmith”, hvor vi havde bestilt langbord til alle 11. Fik 

”Meze”, hvilket er en lang række lækre 
græske retter serveret i skåle, som alle så 
tager fra. Igen smagte KEO himmelsk efter 
den hårde dag. Bestilte bord samme sted til 
om torsdagen 
 
 
Onsdag: 
 
 Med bussen 09.00 til den hvide, 
maleriske og smukke lille bjergby Lefkara. I 
dag sprint. Start og mål lige op ad smuk 
gammel kirke. Hurtig og sjov sprint ad smalle 
og til tider stejle gyder, hvor der i en fart 
skulle træffes hurtige vejvalg. Gik godt, og 
jeg sluttede kun et minut efter Inger Marie på 
en herlig 2. plads. Efter løbet tid til at drysse 

gennem byen. Fik en øl på en malerisk cafe, hvor vi udviklede ideen om en fælles Julefrokost 
for os 8 voksne efter træningsløbet på Starup Hede, som vi to står for. Altså træningsløbet. Vi 
havde det faktisk rigtig godt med hinanden. Vi to prøver nu især at kline os op ad Jette og 
Lars, så de ikke tror, at vi ”igen” undgår dem. Hjemme i Larnaca brugte vi resten af dagen på 
solbufning, badning og hygge. Vi havde denne aften besluttet at spise hver for sig, men ude i 

Dyrlægen og truckernørden lige før 
start på 3. etape 

Café hygge i Lefkara 
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byen stødte vi tilfældigt ind i Søren og Guri og spiste så sammen på et hyggeligt græsk sted 
lige ved den gamle borg. Her var der også en farverig 60 års fødselsdag. De grækere forstår 
at feste. 
 
Torsdag: 
 
 Med bussen 08.45 ud til sidste løb, der var henlagt til Cape Gkreco Forest ved en 
eventyrlig smuk bugt. Stævnepladsen var på stranden og vi hyrede straks to liggestole med 
parasol. Klar sol og 30 grader. Der var 600 meter til start og det gik bare opad. Kortet lignede 
en gul væg, hvor en sindssyg maler havde strintet grønne små klatter overalt. Hertil 5 m 
ækvidistance og tætte højdekurver og en al for varm sol. 

Løbsområdet ved smukke Cape Gkreco Forest bugt  
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 Jeg brugte 18 minutter til post 1, en lille uanselig sten midt i pluttet. Her hentede 
Inger Marie mig. Hun var startet 10 minutter efter. Fra denne post indledte vi et forbilledligt 
ægteskabeligt samarbejde, der varede til post 8, hvor fruen så igen lidt usolidarisk smuttede 
fra mig. Helt i orden, da hun havde en samlet 1. plads at kæmpe for. I gang med at finlæse 
indløbet til post 14 (igen en lille sten) kom min tidligere ven Lars Klogborg bagfra og 
stønnede: ”Per, den ligger lidt længere fremme. Bare følg med mig” Varm, træt og frustreret, 
som jeg var, fulgte jeg efter som det tynde øl og sammen klippede vi posten. Som den eneste 
post i denne uge kontrollerede jeg ikke nummeret. Og ja, I har allerede gættet det: Forkert 
post, hvorfor jeg i mål igen var disket. Sidste posten var placeret lidt ude i havet, hvilket 
kølede dejligt. Mange var helt under vandet her. 
 
 Efter lidt dejlig badning lykkedes det at samle tropperne til et gruppefoto lige bag 
sidsteposten. Herefter præmieoverraskelse ved skyggefuld café, hvor fruen og Lasse fortjent 
blev hyldet for en samlet 1. plads. 
 

Ugen igennem dystede Michael og Søren hårdt og nådesløst mod hinanden i H 
50. Slutteligt løb Søren med sejren, æren og håneretten, idet Michael måtte døje med et 
fejlklip på 4. etape. Søren sluttede samlet som nr. 8.   

  
Samlet sluttede Jette med en 4. plads, Lars med en 6. plads og Helle med en 7. 

plads. Også Guri måtte affinde sig med fejlklip. Noah løb en del rundt, men var ikke med i 
konkurrencen. Peter klarede sig fint de første dage, men skadede derefter anklen og var lidt 
immobil de sidste dage. Jeg vil så her undlade at nævne, at jeg selv blev disket i 3 ud af 5 
løb. Efter evaluering og analyse har jeg konkluderet, at årsagen var for lidt af den gode KEO 
øl.  
 
 Tilbage i Larnica besøgte vi kirken, der indeholdt et skrin med knogler fra St. 
Lazarus. Troende kirkegængere kyssede og oversavlede på skift skrinet, mens de lå på knæ 
og bad. Bizar forestilling. 
 
 Om aftenen igen fællesspisning på ”The Blacksmith”, hvor ugens o-løb blev 
endevendt, og hvor vi i den grad hyggede os. Også Julefrokosten blev her drøftet i detaljer og 
planlægningen optimeret. 
 
Fredag: 
 
 Fridag, Yes. Strand, badning, læsning og musik. Pigerne trommede sig sammen 
til en shoppetur og modstræbende fik de plastikkortet med. Om aftenen spiste vi udendørs 
kun os to på lille god taverna med blåternede duge lige over for salig St. Lazarus. 
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Lørdag: 
 
 Fra stævneledelsen havde vi fået et sprintkort over et parklignende område, 
Pattichero Park, i udkanten af Larnaca op til den store saltsø. Tidligt gik vi to gennem byen, 
løb sprinten igennem, hvor posterne var markeret med rød/hvid markeringsstrimmel, og gik 
hjem igen til et dejligt bad og lækker morgenmad. God begyndelse på sidstedagen. Nød 
dagen med afslapning. Om aftenen fællesspisning af ”Meze” for alle på stamrestauranten ved 
stambordet. Sjovt og hyggeligt. Især var Lars helt oppe på lakridserne opfordrende til 

umådeholden 
druk. Godt, at vi er 
nogle sportsfolk, 
der kan holde 
igen. Sagde varmt 
farvel til Helle og 
Michael – der jo 
havde været så 
heldige at være i 
HTF selskab ugen 
igennem - samt 
Jette, Lars og 
deres søde 
knægte. De 7 
skulle med 
flyveren allerede 
04.00 næste 
morgen. 
 
Søndag: 
 
 Hygge

de dagen igennem med Guri og Søren og sugede herunder de sidste solstråler, samt 
nedsvælgede den sidste KEO. 15.00 afgang til lufthavnen. Efter en lang, men begivenhedsløs 
tur nåede vi Hammelev 00.30 mandag morgen, hvor den næsten nye Picanto heldigvis holdt 
og ventede på os. 
 
 Slut på endnu en herlig o-rejse. Denne gang i en meget harmonisk, morsom og 
hyggelig rejsegruppe. Derfor en stor tak til vore rejsefæller. 
 
Med vanlig o-hilsen 
 
Inger Marie Haahr & Per F. Henriksen  

OK sydere i godt selskab! 
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Sidste posten på 5. og sidste etape 
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Redaktionen har lavet 4 klubblade i 2016 og har selv skrevet 4 artikler. Jeg 
har modtaget 3 uopfordrede artikler fra medlemmerne, det er for lidt set ud fra 
den store aktivitet der er i klubben. Jeg har på opfordring fået 2 artikler tilsendt, 
den ene er dog først kommet med i dette nummer, da det sidste planlagte 
nummer i 2016 blev aflyst. 
 
   Med Venlig Hilsen Redaktøren. 
 

 

 


