
 
Beretning 2022. 
 
Bestyrelsen i OK HTF aflægger hermed beretning for året 2022. 
 
 
Formanden: (Lars Klogborg) 
 
Året 2022 er vendt tilbage til et lidt mere almindeligt år (uden alt for meget Corona), med 
masser af orienteringsarrangementer og masser af gode aktiviteter, træningsdag og aftner i 
OK HTF. 
 
Der er blevet arbejdet med og vi har deltaget i følgende ting: 
 

- Påskeløbet 
- DM Nat arrangør (i Lindet, gik super fint) 
- Vikingedysten (Arrangør) 
- Divisionsmatch i Stensbæk (Arrangør) 
- Skole OL i Dyrehaven (Tak til Jønne for indsatsen på dette område) 
- Vi blev årets klub i Dansk Orienteringsforbund for året 2021 (Udnævnt i marts 2022) 
- Maja Alm blev æresmedlem i DOF (stort tillykke) 
- Mange gode træningsløb (tak til banelæggerne) 
- Søgt økonomisk hjælp hos Norlys og DIF (fået 115000,00 d.kr. til materiel) 
- Vi vandt Grænsedysten (Har vi gjort rigtig mange gange) 
- Skole orientering / Findveji / Skoleivirkeligheden 
- Sommerløb på Læsø 
- Klubben deltog i Award show i Haderslev kommune (præmier til DM-medaljevindere) 
- DM løb, divisionsmatcher og vi vandt 2. division 
- Grillaften og juleløb 
- Mange OK HTF´ere hjalp til WOC 2022 (fantastik folkefest) 
- Jubilæumsløb og fest 60 år (stor succes) 
- Nyt æresmedlem Vagn Hansen (tak til det store arbejde du bidrager med) 
- Klubben havde 708 starter til stævner og arrangementer i 2022 (statistik i O-service) 
- SM-arrangementer er gennemført alle 4 (OK HTF fik i alt 19 SM-medaljer i 2022) 
- Kortrevidering af mange kort og 2 ny tegninger (Sprint kort Vojens og Lindet) 
- Møder i diverse udvalg og kredse, samt med Haderslev kommune 
- Vi forlængede vores sponsoraftale med Frøs i 1 år (2023) 
- Voksenkurser i Sydkredsen 
- Klubben har fået 15 DM-medaljer (Ialt 9 personer har fået medaljer) 
-  

 
Klubben har 122 aktive medlemmer og 59 passive medlemmer med udgangen af 2022. 
Klubben har i 2022 forsøgt at få flere nye medlemmer, men det er en svær ting og ikke så 
nemt. (vi kæmper videre i 2023) 
 
Husk orienteringsløb er en fantastisk familiesport, som er for alle. Dette er 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. 
 
Klubben vil gerne takke alle vores medlemmer for at være en del af vores fællesskabet og 
vores aktiviteter i 2022. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige, som har fået klubben 
til at fungere på bedste vis. 
 
Jeg vil som formand gerne takke for et aktivt og spændende 2022 og jeg ser frem til alle 
vores klubaktiviteterne/nye tiltag/åbne løb/flere medlemmer i 2023. 
 
Lars Klogborg 
Formand OK HTF 


