
 
Beretning 2019. 
 
Bestyrelsen i OK HTF aflægger hermed beretning for året 2019. 
 
 
Formanden: (Lars Klogborg) 
 
Året 2019 har været et lidt stille, men spændende år for OK HTF. Klubben har prøvet at 
skaffe nye medlemmer og det fortsætter i 2020. Klubben mangler unge løbere, hvis vi skal 
blive ved med at være en stor og spændende klub af være medlem af. 
 
Der er blevet arbejdet med og vi har deltaget i følgende ting: 
 

- Klubhus (stadig ingen løsning desværre) 
- Facebook 
- Korttegning 
- Award Show i Haderslev kommune 
- Masser af træningsløb og professionel tidstagning 
- Træningsarrangement for landshold i Haderslev midtby 
- Nyhedsbreve og aktivitetskalender (aktivitetskalenderen vender tilbage i 2020)  
- Masser af kurser i DOF og DGI regi 
- Bestyrelsesmøder 
- Vikingedysten 
- Divisionsmatch kampen om at blive i 1. division, hvor vi fortsat er 
- SM-Stafet og SM-Nat 
- Klubmatch mod OK Syd vundet igen 
- Vundet Grænsedysten igen 
- Grill hygge 
- Klubaftener om klubbens ambitioner og visioner 
- Hædringer af klubmestre, DM vindere, VM vindere og årets HTF´er, samt den der har 

deltaget i flest træningsløb, Brikken. 
- Årets ungdomsløber 
- Diverse rejser i udlandet for at prøve anderledes orienteringsløb 
- Påskeløb og Skaw dysten, hvor mange HTF´er var med. 
- Dammen rundt 
- Juleløb 
- Rekruttering af nye medlemmer 
- Skoleorientering i Arrild  
- Lise Termansen med til Junior VM 
- Klubben har vundet 18 DM medaljer i 2019 største medalje høst i rigtig mange år. 

 
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. 
 
Klubben har cirka 200 medlemmer og der har været lidt udmeldelser og indmeldelser i 2019. 
 
Året 2019 har også stået i planlægning af vores store påskeløb, som jo foregår i april måned i 
2020. 116 klubmedlemmer har sagt ja til at hjælpe, hvilket er fantastisk. 
 
Orienteringsløb er og bliver en fantastisk sport og klubben aktivitetsniveau er lidt mindre end 
sidste år, men stadigvæk meget høj. Der er betalt cirka 110.000,00 d.kr i startafgifter i 2019. 
 
Jeg vil som formand gerne takke for et godt 2019 og jeg håber klubudviklingen vil fortsætte i 
2020. 
 
 



 
 
 
Kortudvalget: (Jørn F. Andersen) 
 
År 2019 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! 
Rømø Nørreland og Rømø Sønderland er blevet nytegnet af Gedimas Trimakas (GT-Maps). 
Her har vi fået et helt nyt område med syd for Sønderland. 
Jens Jørn Andersen er ved at opdatere kortet over Fighter Wing Skrydstrup til den nye sprint 
norm og i målestok 1:4.000. 
Ove Brix Therkildsen – Lars Klogborg – Vagn Hansen og Keld Rasmussen har nytegnet Arrild 
Ferieby. 
 
Jens Peder Jensen har nytegnet Brogård Plantage. 
Keld Rasmussen har opdateret Stensbæk, samt Haraldsholm. 
Vagn Hansen har opdateret Sprint-kortene i Haderslev. 
Vagn Hansen er ved at nytegne Vojens øst ved Fuglsø og Vojens hallen. 
Per Henriksen og Ingermarie Haahr er begyndt opdatering af Haderslev Vesterskov. 
Lars Klogborg er begyndt at tegne et nyt kort over Stadion/Kløften i Haderslev. 
Keld Rasmussen er klubbens dygtige kortsupervisor. 
Klubben er registreret til at have 50 kort og det er kun 2 klubber i DK, som har flere. 
 
Korttegnings tilskud: Vi har ansøgt og modtaget kr. 10.000 i korttegningstilskud i 2019 fra 
Haderslev Kommunes Facilitets-pulje. 
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. 
Ove Brix og jeg blev vist stor imødekommenhed af lodsejerne på Rømø, da vi var rundt i 
foråret for at få tilladelserne i hus på stævnepladser og skovparcellerne. 
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 2019, 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 
 
 
Træningsløbsudvalget: (Jens Jørn Andersen) 
 
I 2019 arrangerede OK HTF 29 træningsløb, hvilket var fem mere end 2018. Det resulterede 
i, at flere medlemmer kom til træning i skoven. Det til trods for at vi også i år var udfordret 
vejrmæssigt; denne gang ikke af ekstrem-varme men derimod af rigeligt med regnfulde dage. 

Et enkelt løb blev aflyst på grund af manglende banelægger. 

Træningsløb og deltagerantal i 2019 (2018 tal i parentes) 

OK HTF arrangerede træningsløb 29 (24) gange i 2019. Træningsløbene blev besøgt af 1102 
(989) deltagere, og heraf var de 843 (795) HTF-medlemmer. Det giver et gennemsnitligt 
deltagerantal pr løb på 38 (39). 



 
99 (111) af klubbens medlemmer deltog i mindst ét træningsløb. 

I 2019 blev den klub, der besøgte os mest OK SYD skarpt forfulgt af KOK. Esbjerg har gæstet 
os ved et enkelt løb i Stenbæk. En charmeoffensiv hos lokale løbeklubber har medvirket til, at 
antallet af gæsteløbere blev mere end fordoblet i forhold til 2018. Lad os håbe at det øger 
interessen for orienteringssporten. 

OK Syd:             46 (34) 
KOK:              45 (45) 
Esbjerg OK 21 
Gæster: 77 (34) 

Banelægning 

Rigtig mange medlemmer har taget del i banelægningen, nemlig 24. Fire medlemmer har 
alene lagt baner til to løb nemlig Lars Klogborg, Mona L. Rasmussen, Bendt Bossen og Niel 
Erik Kofoed. Det samme antal påtog medlemmerne fra Ribe OK sig. Inger Marie Haahr og 
Per Henriksen samarbejdede om tre løb. Tak til Ribe OK og tak til alle banelæggere. 

Skove og løbsområder 

Vi har anvendt 17 forskellige områder til træningen. Vesterskoven blev besøgt hele fire 
gange, og vi benyttede Pamhule tre gange. Flest løbere til et enkelt løb var der i Arrild Ferieby 
d. 14/8, hvor der deltog 64. Det skyldes nok dels, at det var første træningsløb i området, og 
dels at der kom 24 gæsteløbere fra løbeklubben i Arrild. 

Top 3 (Skov, antal løbere) 

Arrild Ferieby 64 
FW Skrydstrup 60 
Haderslev City 52 
 
Top 3 sammenlagt (Skov, antal gange, løbere.)  

Vesterskoven 4 170 
Pamhule 3 110 
Stensbæk 2   75 
 
Dårligst besøgt var løbet i Haraldsholm d. 28/9 med 18 løbere. Vejret kan godt få skylden, for 
det øsede ned. En anden grund kan være, at banerne blev brugt til natløbet dagen før, og at 
natløbsdeltagerne holdt sig hjemme. 

 

I øvrigt 

O-track blev anvendt på stort set alle træningsløb. 

Vi fik ingen afslag til at benytte Naturstyrelsens skove, og der var også goodwill fra de private 
lodsejere. Det siger vi tak for. 

Vi kunne benytte os af tilbuddet om at løbe med på Flyvestationens og Kasernens 
træningsløb en halv snes gange. 

Jens Jørgen Andersen TRU 

 
 
 


