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Terminsliste / Træningsløb
Der vil i 2020 blive lagt en terminsliste / træningsløbsliste ind på vores
hjemmeside under arrangementer. Det sker efter opfordring fra flere
medlemmer. Når den er lagt på hjemmesiden, hvilket sker 1 til 2 gange om
året, så er I meget velkommen til at kontakte os, hvis I synes der mangler et
eller andet på den.

Hjemmeside
På vores hjemmeside er der nogle lukkede sider, hvor blandt andet vores
referater fra bestyrelsesmøderne er beskyttet af en kode. Hvis I som medlem af
OK HTF, ønsker at få adgang til de låste sider, kan I bede om en adgangskode
hos vores webmaster Christian Schrøder. Koden vil ændre sig en gang i mellem,
og alle dem som har bedt om en kode vil får fremsendt den nye kode
automatisk.
Har I spørgsmål og eller indlæg til vores hjemmeside eller Facebook, så er I
meget velkommen til at kontakte Christian Schrøder eller Ulla Arreborg.
Vi kunne godt tænke os at komme i 1. division for Facebook, når vi
sammenligner os med de andre orienteringsklubber i Danmark. Alle må derfor
meget gerne like, dele eller kommentere alle de opslag der kommer op på OK
HTF´s Facebook. Interessen for vores klub og orienteringsløb stiger, hvis vi
deler alle vores Facebook opslag, for så kommer opslagene rundt til mange flere
mennesker.

Påskeløbet Rømø 2020
Påskeløbet Rømø 2020 er langt i planlægningen. Vi er utrolig glade for at 116
mennesker har sagt ja til at hjælpe, hvilket gør opgaven noget nemmere, når
arbejdsopgaverne skal fordeles. Inden så længe vil alle have fået besked enten
direkte via stævneledelsen eller via af den funktionsleder I har til påskeløbet,
om Jeres arbejdsopgave. Vi har gjort, hvad vi kunne, for at alle kommer til at
lave det de gerne ville. Er der nogle der synes de mangler information, omkring
påskeløbet må I meget gerne tage fat i os.
Alle der hjælper til ved Påskeløbet får en ny klubjakke, og de er på vej fra
producenten. Derefter skal der lige logo og navn på. Når de er klar, vil de blive
delt ud. Vi håber I får glæde af dem.

Klubhusprojektet
Klubhusprojektet er kørt lidt fast, da Haderslev kommune ikke har penge til at
hjælpe os i øjeblikket.
Vi har derfor som bestyrelse besluttet at bygge en opbevaringshal til alt vores
materiel først. Hallen kommer til at ligge på samme byggegrund, som vores
fremtidige klubhus kommer til at ligge. Placeringen er stadig ved vandtårnet i
Haderslev på den gamle campingplads.
Hallen vil desuden kunne bruges i forbindelse med vores træningsløb i Vesterskoven eller på det nye sprintkort over Haderslev Idrætscenter.
Det kræver dog en godkendelse af Haderslev kommune og at de sponsorer der
har givet tilsagn om økonomisk støtte, acceptere at pengene bruges til en hal og
ikke et endeligt klubhus i første omgang.
De penge der så skal bruges til at bygge et klubhuset med, må så komme hen
ad vejen og når kommunen er lidt bedre økonomisk stillet.

Generalforsamling 2020
Der bliver afholdt generalforsamling i OK HTF, tirsdag den 25. februar 2020 kl.
18.00. Generalforsamlingen kommer til at foregå i Haderslev Idrætscenter
Vi starter med fællesspisning (husk tilmelding til spisningen). Selve
generalforsamlingen starter kl. 18.30 og følger vores normal proces, hvor vi
starter med at hylde alle klubmestre og dem som har vundet medaljer i 2019.

Danmarksmester i Biathlon orienteringsløb
OK HTF kan være stolte af en danmarksmester i Biathlon orienteringsløb i den
bedste klasse i sporten, nemlig H21. Det var vores eliteløber Jeppe Andersen,
som vandt i fin stil. Distancen var sprint og Jeppe slog blandt andet en af
Danmarks bedste til Biathlon orienteringsløb nemlig Thomas Jensen fra Tisvilde
Hegn. OK HTF ønske Jeppe stort tillykke og super godt gået.

DGI Kursus
- inspirationskursus i Herning Messecenter
Lørdag den 4. januar deltog vi i et inspirationskursus afholdt af DIF, DGI, Nordea
fonden og Trygfonden.
Vi var ca. 300 deltagere i et inspirerende og lavpraktisk kursus for
foreningsmedlemmer. Der var præsentation af forskellige idrætstiltag med god
succes. Bl.a. fortalte ledere for ”Mandfolk på Mountainbike”, hvorledes man
havde startet et lille cykelhold for mænd på +100 kg, som en lille del af en
fodboldklub. Man tog initiativet for at skaffe medlemmer og det viste sig at blive
en god succes.
Der blev præsenteret 6 forskellige initiativer, som alle havde nogle få tovholdere
og hvor man havde satset på ikke nødvendigvis foreningens primære idræt, men
et åbent tilbud for mennesker som gerne vil det sociale.
I det hele taget lærte vi at fleksibilitet, det sociale fællesskab, utraditionelle
tilbud i en forening, synlighed på FB og internettet; samt lokale
informationskanaler er vigtige parametre, når klubber gerne vil rekruttere,
fastholde og udvikle klubben.
”Tag en ven med-projektet” er et initiativ, som er meget stærkt at benytte. Det
kunne vi fint bruge i HTF. Det er nemt at inspirere vores medlemmer til og
naboen, vennen eller familiemedlemmet venter måske bare på at du tager fat og
inviterer med til træningsløb.
Det er utroligt vigtigt at benytte sig af opslag om begivenheder i klubben på
Facebook og andre sociale medier. Det giver beviseligt en effekt, viser forskellige
forskningsforsøg. Vi er allerede i gang med dette, det er rigtigt godt, så bare
mere af det.
Den gode velkomst for nye eller bare interesserede er også uhyre vigtigt. Her er
vi begyndt og vil udbygge vores tiltag. Det viser sig også at handleplaner kan
være et udmærket styringsredskab for medlemmer, der arbejder på at få nye
med i klubben. Vi er i gang, så vi gør en hel del rigtigt i klubben.

Fællesskaber er vigtige, så man kan godt tænke i baner, der involverer andre
idrætsklubber, så man sammen kan arbejde på at få flere mennesker med til
idræt eller med ud i naturen, uden det i første omgang skal være et O-løb. (Her
tænker vi på en ”Outdoor Activity- Day” f.eks., hvilke foreninger kunne være
sammen med os her?? Hmm!!)
I det hele taget var det gennemgående, at man skulle kigge ud over sin egen
sportsgren/klub; fordi det overordnede formål er:
Få mennesker i gang med at bevæge sig.
Det var en spændende dag for os, og vi har fået en del materiale med hjem, som
vi skal have kigget på og måske tage afsæt i til evt. nye tiltag i vores dejlige
klub.
Se den udmærkede hjemmeside: www.bevaegdigforlivet.dk.
Kærlig hilsen Herdis og Ove

Genforening i Haderslev
I år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med resten af
Danmark og det fejre man i maj måned i Haderslev, helt præcis den 26. maj.
OK HTF er med til at fejre genforeningen, og det foregår ved at vi skal lave en
rute på 5 kilometer med poster, hvor der er nogle historisk spørgsmål omkring
genforeningen. Vi fortæller derved borgerne i Haderslev at orienteringsløb og
genforeningen hænger lidt sammen, i hvert fald er der sammenhold i begge ting.
Vores aktivitet hedder historisk skattejagt i Haderslev på nedenstående
hjemmeside, hvor man allerede nu kan tilmelde sig.
https://www.dgi.dk/stafet2020/event-byer
Det koster 50,00 for at deltage og samtidig får man et ”stafet 2020 krus”, for sin
deltagelse.
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