
 
Beretning 2018. 
 
Bestyrelsen i OK HTF aflægger hermed beretning for året 2018. 
 
 
Formanden: (Lars Klogborg) 
 
I 2018 blev der valgt en ny formand, som nu har været på posten i 1 år, det har været 
spændende og udfordrende. Den nye bestyrelse har i årets løb haft nogle udfordringer og 
nogle målsætninger, som I kan se i årets regnskab. 
 
Der er blevet arbejdet med og vi har deltaget i følgende ting: 
 

- Klubhus 
- Ny hjemmeside og Facebook 
- Korttegningskursus og korttegning 
- Undervisning til voksne begyndere 
- Masser af træningsløb og professionel tidstagning 
- Træningsarrangement for landshold i Haderslev midtby 
- Nyhedsbreve og aktivitetskalender  
- Arven efter Power Hans 
- Ekstra ordinær generalforsamling 
- Klubfest 
- Masser af kurser i DOF, regi 
- Bestyrelsesmøder 
- Vikingedysten 
- Divisionsmatch på Rømø 
- Kamp om at blive i 1. division 
- SM-Sprint og SM Lang 
- Vundet Grænsedysten igen 
- Flytning af vores materiel 2 gange, da kommunen solgt de bygninger vi var i. 
- Grillfest x 2 
- Hædringer af klubmestre, DM vindere, VM vindere og årets HTF´er, samt den der har 

deltaget i flest træningsløb, Brikken. 
- Årets ungdomsløber 
- Nye OCAD programmer 
- Nye æresmedlemmer 
- Diverse rejser i udlandet for at prøve anderledes orienteringsløb 
- Påskeløb og Læsø stævner, hvor mange HTF´er var med. 
- Hædring af Maja Alm  
- Dammen rundt 
- Juleløb 
- Skoleløb for cirka 300 skoleelever 
- Find Vej dag i Haderslev 

 
I ved alle sammen hver især, hvad I har hjulpet med og uden alle disse frivillige timer, så ville 
OK HTF ikke være den klub som vi er. Mange tak for det kæmpe arbejde som I alle sammen 
gør. 
 
2 af de ting der har fyldt mest, er vores klubhus planer og den nye hjemmeside, hvilket har og 
er nogen lange processer. Klubhuset har stadig lange udsigter, men der kæmpes med det. 
Vores nye hjemmeside skulle gerne være klar lige i starten af 2019. 
 



 
 
Klubben har cirka 200 medlemmer og der har været lidt udmeldelser og indmeldelser i 2018. 
 
Orienteringsløb er og bliver en fantastisk sport og klubben aktivitetsniveau er det største 
nogensinde i klubbens historie. Der er betalt cirka 135.000,00 d.kr i startafgifter i 2018, 
fantastisk. 
 
Jeg vil som formand gerne takke for et godt 2018 og jeg håber klubudviklingen vil fortsætte i 
2019. 
 
Kortudvalget: (Jørn F. Andersen) 
 
Vi har fået nytegnet og opdateret en hel del kort!  
Rigtig dejligt med denne store aktivitet på dette vitale område i klubben. 
 
Keld Rasmussen – Hans Nielsen og undertegnede har opdateret Stensbæk til Vikingedysten 
2018. Hans Nielsen og undertegnede opdaterede også lidt på Rømø Sønderland til vores 
divisionsløb der. 
Keld Rasmussen har opdateret Jels-skovene, samt en del i Haraldsholm, hvor vi løb her den 
5. januar. 
Vagn Hansen har opdateret sprint-kortene i Haderslev. 
Jens Jørn Andersen har lavet et nyt kort over Vojens øst og Vojens vest. Vojens øst kortet 
bliver indviet ved tr-løbet her den 23. februar. 
Jens Jørn og Keld har brugt rigtig meget tid på, at få vores ”Find vej kort” opdateret med de 
sidste nye kortfiler. 
Keld Rasmussen har afholdt kursus for nye korttegnere. Følgende deltog: Lars Klogborg, 
Over Brix Therkildsen, Inge Marie Haar, Per Henriksen, Else og Peter Sølling og Niels Erik 
Kofoed. 
Keld Rasmussen er en dygtig kortsupervision i HTF 
 
Vi har ansøgt og modtaget kr. 10.000 i korttegningstilskud i 2018 fra Haderslev Kommunes 
Facilitets-pulje. 
 
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. Vi har nu fået lov til at afvikle løb i Brogård 
Plantage, som er store private skovparceller.  
 
Træningsløbsudvalget: (Jens Jørn Andersen) 
 
Året 2018 og især sommeren vil vel nok blive husket for det ekstreme vejr: de mange 
solskinstimer, varmen i januar, det ultra-korte forår, den varme sommer og efteråret der aldrig 
blev sådan vildt blæsende eller stormfuldt. Det kom der desværre ikke særlig stor deltagelse i 
HTF’s træningsløb ud af den grund, - var det mon for varmt? Svært at sige, men tallene lyver 
desværre ikke. Det er den altid-på-pletten værende og kompetent tidtagende Michael 
Christensen og hans til alle tider kioskpassende og løbere startende Eva (kom igen Anders 
Mattesen), der sørger for de tørre tal. Summa summarum: Deltagelsen i HTF’s træningsløb 
var noget lavere i 2018 end i 2017.  
  
Træningsløb og deltagerantal i 2018 (2017 tal i parentes) OK HTF arrangerede træningsløb 
24 (24) gange i 2018. Træningsløbene blev besøgt af 989 (1173) deltagere, og heraf var de 
795 (1064) HTF-medlemmer. Det giver et gennemsnitligt deltagerantal pr løb på 39 (47). 111  



 
 
 
(142) af klubbens medlemmer deltog i mindst ét træningsløb. I 2018 blev den klub, der 
besøgte os mest, KOK. Derimod har OK SYD ikke været hos os så hyppigt dette år.  OK Syd: 
34 (71) KOK: 45 (33) Ribe OK 8 (14) Gæster: 34 (22) Tre af løbene var by-sprintløb; et i 
Haderslev Syd, et i Haderslev Centrum og et i Favrdalen. Det er stadig populært blandt 
klubbens medlemmer, eftersom godt 150 deltog i alt.  
  
Banelægning Igen i 2018 har usædvanligt mange medlemmer nemlig 23 taget del i 
banelægningen. Kun et enkelt medlem har lagt baner til tre løb nemlig Kaj Ove Rasmussen. 
Nis Skau, Lars Klogborg, Mads Juhl og Jens Andersen har ligesom medlemmer fra Ribe OK 
stået for to løb i år.  
  
Skove og løbsområder På kortfronten bød 2018 ikke på nyheder, hvad områder angår, men 
Vojens-kortet blev udvidet med området syd for Vestergade, bla. det gamle Gram 
fabriksområde og omkringliggende arealer. Desuden bliver flere kort løbende opdateret. Også 
i 2018 har vi spredt træningsaktiviteterne ganske meget. Vi har anvendt 19 forskellige kort, og 
kun Vesterskoven blev anvendt mere end to gange. Løbet, der trak flest deltagere til, var i 
Tørning Mølle d. 8/8 og blev besøgt af 66 deltagere. Her afholdt vi det årlige grill-
arrangement, hvilket sammen med det gode vejr kunne få medlemmerne i løbeskoene. De 
skove, der i øvrigt blev besøgt af flest løbere, er nævnt her:  
 
 (Skov, antal gange, antal løbere.) Vesterskoven 3 114, Jels 2  77, Revsø 2   67  
  
Der var kun 13 (tretten) deltagere til træning i Lindet d. 17/11, hvilket var bundproppen. 
Faktisk faldt deltagerantallet en del til årets sidste fem løb til et gennemsnit på lige over tyve, 
hvilket måske giver et fingerpeg om, hvor vigtig en god hjemmeside er for løbsinteressen.  
  
I øvrigt Livelox blev fravalgt til fordel for O-track, der blev tilbudt ved de fleste løb. Flere skulle 
tage og prøve det. Det er mere simpelt end Livelox, gratis at anvende og man kan se alle ens 
”modstandere”. Keld Rasmussen har udarbejdet et væld af baner baseret på Findveji..-
posterne i vores skove, og kort til banerne kan man få adgang til på Findveji..-hjemmesiden. 
Banerne er tilmed lagt i O-track, så hvis man tracker sit løb med smartphone eller gps-ur, kan 
man se sit vejvalg og sammenligne det med andre løberes. Vi kunne benytte Flyvestationens 
og Kasernens løb lidt færre gange, da der er skåret ned i antallet af løb. Ti løb blev det til. 
Atter en gang var Bendt Bossen på banen; denne gang med målrettet træning for begyndere 
og let øvede. Naturstyrelsen gav os tilladelse til de løb, vi ansøgte om, og de medlemmer, 
som kontakter de private lodsejere i Sdr. Farup, Starup Hede og Lunden/Gram Slot, er også 
blevet vel modtaget. I Vojens har vi fået lov til at løbe på de to store andelsboligselskabers 
arealer, hvilket er positivt og åbner op for flere interessante områder, også i byens østlige del, 
som forhåbentligt snart får sit eget o-kort. 
 
 
Ungdomsudvalget: (Jette Bredvig Klogborg) 
 
 
Vi har i 2018 haft en del ungdomsløbere til træningsløb og stævner. Vi har hilst på nye unge 
mennesker som gerne vil deltage i vores sport og som er blevet hjulpet i gang til 
træningsløbene.  
Der har ikke været arrangeret ungdomstræning eller ungdomsture i HTF i 2018 men kredsen 
arrangerer i vintersæsonen ungdomskurser som klubbens løbere har deltaget i. Vi glæder os 
til at der engang kommer et klubhus i Haderslev så ungdommen kan have et sted at mødes 
og lave fællestræning fra.  
 



 
 
 
 
Klubben havde 37 aktive og passive ungdomsmedlemmer ved udgangen af 2018 hvoraf 21 
har deltaget aktivt i stævner eller kurser. Desuden ser vi en del ungdomsløber som deltager 
via passivt medlemskab, mange med deres bedsteforældre til træningsløb  
De mest aktive løbere er Lasse og Noah Klogborg som har deltaget i 31 stævner igennem O-
Service og desuden flere udenlandske stævner samt diverse træningsløb. Flot!! 
184 tilmeldinger i alt i o-service står ungdomsløberne for i 2018 men der er enkelte løbere 
som står for rigtig mange af disse deltagelser. 
Vi har også løbere som klarer sig rigtig godt resultatmæssigt. Lise Termansen har endnu 
engang kvalificeret sig til juniorlandsholdet JWOC 2019  på trods af flere skader i sin karriere. 
Der er i 2019 junior WM i Silkeborg så det bliver spændende hvordan hun kan klare sig på 
hjemmebane. 
Vi glæder os til at se klubbens ungdomsløbere til løb i 2019 og håber det giver gode resultater 
og oplevelser med i rygsækken 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


