
 
Beretning 2021. 
 
Bestyrelsen i OK HTF aflægger hermed beretning for året 2021. 
 
 
Formanden: (Lars Klogborg) 
 
Året 2021 er igen foregået i Coronaens tegn og men der har været flere aktiviteter, lige som 
mange åbne stævner i 2021 er forløbet som normalt. Vores trænselv påskeløb på Rømø i 
2021 var en succes, lige som Vikingedysten blev en stor succes. Klubben rykket ud af 1. 
division, da vi ikke er nok ungdomsmedlemmer i klubben til at konkurrenre med de store 
klubber som Kolding, Odense og Vejle. 
 
Der er blevet arbejdet med og vi har deltaget i følgende ting: 
 

- Påskeløb trænselv 
- Vikingedysten 
- Mange træningsløb 
- Søgt økonomisk Corona hjælp forskellige steder 
- Skole orientering / Findveji / Skoleivirkeligheden 
- Sommerløb i Skagen 
- Klubben deltog i Award show i Haderslev kommune (præmier til DM-medaljevindere) 
- DM løb, divisionsmatcher 
- Grillaften og juleløb 
- Korttegning af 3 nye kort og revidering af mange andre kort 
- Arbejde omkring Naturnational parker (Imod sammen med andre klubber) 
- O-festival (5 dage med undervisning af nye medlemmer/løbere) 
- Maja Alm fik en bronze medelje til VM i Sprint (Mange gange tillykke) 
- Maja fik årets æreplatte i Sydkredsen 
- Møder i diverse udvalg og kredse, samt med Haderslev kommune 
- Vi forlængede vores sponsoraftale med Frøs i 2 år 
- Voksenkursus 

 
 

Det er dejligt med alle de frivillige hænder vi har i OK HTF uden dem, ville vores klub ikke 
bestå. Mange tak til alle der har hjulpet klubben gennem 2021, det er fantastsik I har lysten. 
 
Klubben har 171 medlemmer, hvor nogle medlemmer er stoppet i klubben, grundet alder eller 
sygdom og så har vi fået en del nye medlemmer og det er dejligt at se at vi har fået nogle nye 
familier, som også har deres børn med. Vi ser frem til flere nye medlemmer i 2022. 
 
Husk orienteringsløb er en fantastisk familiesport, som er for alle ligegydlig hvilket niveau man 
er på og OK HTF gør det vi kan for at vi er en levende og spændende klub at være medlem 
af. 
 
Jeg vil som formand gerne takke for et aktivt og lærerigt 2021 og jeg håber 
klubaktiviteterne/åbne løb/flere medlemmer, specielt familier, vil blive høj i 2022. 
 
Lars Klogborg 
Formand OK HTF 


