
 

Kom og vær´ med  
til at fejre  

HTF´s 60 års fødselsdag! 
 
 

Lørdag den 3. december 2022 på adressen: 
 

”Det Grønne Forsamlingshus” 
Nørskovgårdvej 24, Haderslev 

 

 

Tidsplan: 
Kl. 11 – 12 Jubilæumsorienteringsløb med samlet start senest kl. 11.00. 
Kl. 12 – 13 mulighed for bad/omklædning ved Søsportscenteret i Haderslev 
Kl. 13 – 23 ”Drinks before dinner”, helstegt pattegris, dessert, kaffe, dans og ”skrub 
af” grill pølser. 
 
Prisen pr. person er kun 50 kr. Det er inkl. løb, mad og drikkevarer. Beløbet betales 
via mobilepay til 36963. Skriv ”60 år” i kommentar feltet. 
 
Du må meget gerne tage din kone/mand/kæreste med, selv om hun/han ikke er 
medlem af klubben. 
 
Festen slutter senest kl. 23.00. 
 
Tilmelding til spisning skal ske senest den 15. november 2022 til Guri på  
mail: gurialm63@gmail.com.  
 

 

Håber du/i har lyst til at være med til at fejre klubbens jubilæum      
 

 
Orienteringsklubben HTF´s start: 
 
Orienteringsløb som idræt er opstået i Sverige i tyverne. Det greb derefter om sig i Norge og Finland og blev 
efterhånden en udbredt idrætsgren i disse lande  

  



 
I 1940 blev orienteringsløb et led i en række danske idrætsforeningers vintertræning, særligt i roklubber, 
blandt atletikfolk og skiløbere. En lille skare idrætsfolk, der specialiserede sig i orienteringsløb. Det blev 
deres ”hoved”-idræt. 
 
I efteråret 1962 modtog Major Erik Andersen en opfordring fra nogle orienterings- og terrænsports 
interesserede til at starte en orienteringsklub eller en terrænsportsforening i Haderslev. 
 
I oktober måned fandt det første møde sted på Hotel Harmonien. Det var egentlig meningen, at det skulle 
være en stiftende generalforsamling, men enkelte blandt de fremmødte mente ikke, at man så nemt kunne 
starte en forening. Der skulle opstilles lovforslag og retningslinjer. Et udvalg blev nedsat, og senere blev der 
indkaldt til stiftende generalforsamling. 
 
Den 3. december 1962 blev den stiftende generalforsamling afholdt på Hotel Harmonien. Lovforslag blev 
gennemgået og vedtaget, og det blev besluttet, at foreningens navn skulle være Haderslev Terrænsports 
Forening.  
Kontingent 24 kr. årligt. 
 
31 medlemmer var efterfølgende indmeldt i klubben. Der blev løbet propagandaløb 4 km i Pamhule Skov 
med 17 deltagere. Klubben blev medlem af Dansk Orienterings Forbund. 
 
Den 26. november 1977 ved den årlige generalforsamling blev forenings navn døbt om til 
Orienteringsklubben HTF. 
 
Læs mere om HTF´s historie og udvikling i et tidligere jubilæumsskrift: 
https://okhtf.dk/wp-content/uploads/2019/09/jubilaeumsskrift_1987.pdf 
 


