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4. årgang nr. 1. februar 2000 Informationsblad for Århus 1900 Orientering 

Formanden har ordet! 

Juleløbet december 1999 
Igen en stor succes som jeg regner med nogle af de mange 
deltagere sender en beskrivelse af, men her skal blot lyde 
en stor tak til årets arrangører Mette L., Tove R., Henrik 
A., Frank 0., og Anne W. 

Samt et stort til lykke til vinderen af årets "Gyldne sko" 
Birte Sivebæk. Næste års juleløbskomite Henning J., Mor
ten S., Lone C., Signe B., og Bent R. er efter de foreløbige 
meldinger allerede gået i gang med de indledende påfund, 
så mon ikke år 2000 's j uleløb bliver uden sidestykke. 

1900 Udløber 
Denne overskrift var titlen på årets sidste motionsløb med 
ca. 500 tilmeldte løbere, og 421 der gennemførte. Løbsko
miteen, som bestod af Lone, Birgitte og Helle havde me
get travlt, men med en god flok hjælpere lykkedes det at 
lave et flot arrangement, som der kunne læses om i aviser
ne. 

Klubturen til Rold Skov 
Se indbydelsen med det foreløbige program inde i bladet, 
men se at få dig tilmeldt straks. Det plejer at være både læ
rerigt og spændende at deltage på klubbens week-end kur
ser. Klubben betaler øvrige omkostninger ud over den 
nævnte deltagerbetaling. 

Generalforsamling på Grumstolen 
Noter datoen mandag den 28. februar kl. 19.00 på 
GRUMSTOLEN. Se dagsorden inde i bladet. 
Mød op og bring dine gode ideer til torvs. 

Træningsløb og Iangdistanceløb 

Læs mere om: 

Generalforsam
ling 

Træningsweek
end 

1900-Udløber 

Den gyldne vin-

Årets nye træningsløbsliste findes vedlagt dette nummer af 
bladet, så det kan finde sin plads på opslagstavlen. Evt. ret
telser vil som sædvanligt blive opslået på Grumstolen. 

Langdistanceløbene på først Helgenæs og efterfølgende 
Mariager havde mange deltagere fra 1900-0rientering. 

Forårsfræset d. 26. april i Silkeborg Nordskov Vest 
Bent Christensen står som stævneleder på dette arrange
ment, men alle funktioner er ellers 
p.t. Åbne, og du kan blot rette hen
vendelse til Bent på adressen Lyk
kenshøj 12, 8220 Brabrand eller pr. 
telefon 86 26 22 46 for at meddele, 
hvad du kunne tænke dig at være 
med til at lave enten forud for løbet 
eller på løbsdagen. Valget kunne 
stå mellem: 

"Meld dig 
derfor 
straks som 
h. I " Jæ per ... 

Banelægning, postudsætning, registrering af ikke tilmeldte 
deltagere/modtagelse af betaling, (stævnekontor), startper
sonale, evt. lille salgsbod med vand og kage?, udskænk
ning afvand i mål. Målfunktionen. Tidtagning og kontrol 
af klip. Ophængning af resultater. Postindsamling. Opryd
ning på stævneplads. Plus alt det løse. 

PLJ 

Skovene er hårdt ramt 

Efterårets orkan har betydet, at flere arrangører i det søn
derjyske og fynske har måtte vælge andre egnede skov til 
årets mange store og små løb. Specielt har påskeløbene 
måtte finde tre helt nye passende skov. OK-HFT har derfor 
valgt følgende skove, Rømø, Frøslev og Stensbæk. Alle 
med reviderede kort, parat til løbene. 

Thomas 

Påskeløb 2000 

Fristen for tilmelding til Påskeløbene udløber først den 21. 
Februar, men LONE modtager gerne tilmeldinger straks 
for at få overnatningerne på plads også. Indkvarteringen på 
Jels vandrerhjem fastholdes. 

PLJ 



Har du en E-mail adresse? 

I bestyrelsen har vi talt om hvor mange medlemmer, der 
mon har en E-mail adresse, da det ind imellem kunne være 
praktisk at udsende en besked denne vej. 

Derfor denne forespørgsel. Har du en E-mail adresse, så 
sendt den venligst snarest belejligt til undertegnede adres
se: 

Per.Lind.Jensen@skolekom.dk 

KOLOFON 

Udgives af: 
Århus 1900 Orientering. 
Udkommer den første hverdag i må
neden - 11 gange årligt. 

Formål: 
Bladet har til hensigt at dække de lo
kalinformationer som måtte have 
klubbens medlemmers interesse. Li
geledes skal bladet være et forum for 
medlemmernes almindelige menin
ger og indslag. Meninger der tilken
degives i bladet, må ikke accepteres 
som udtryk for klubbens officielle 
standpunkt. 

Deadline: 
Al materiale skal være modtaget se
nest den 20. i måneden for at sikre, at 
det er at finde i næste måneds udgi
velse. 

Redaktionskomite: 
Thomas Kokholm (ansvarshavende) 
Mette Laustsen 
Per Lind Jensen 

Indlæg: 
Maskinskrevet, let læseligt håndskre- \ • 
vet eller i tekst filformat diskette til 
PC-miljøet. Ligeledes modtages ger
ne foto og illustrationer, samt forslag 
til emner som ønskes bragt i bladet. 

Teknisk: 
©plag : 90 stk. 

at med. 
• Times New oman 
• Maiandra 

Trykning 
Centraltrykkeriet Silkeborg 

Henvendelse via: 
Internet: kokholm@postl.tele.dk 
Telefon: 86 82 48 68 

Ved Skrænten 39 
8600 Silkeborg 
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Den gyldne Sko 

Så lykkedes det endeligt. 

Alt lige fra bestikkelse, guldkaramel, plastskovl, sandslot, 
0-løb, IQ-test og kontakt til de højere magter gik op i en 
større enhed, men jeg havde også planlagt årets jule
afslutning grundigt. Udsøgt bestikkelse (kage) på den rigti
ge dag til den rigtige person (Anne W.P.), særdeles rettidig 
tilmelding (den første af alle), guldkaramellen af det rigti
ge mærke (Toms) var forvarmet i min lomme, så løbskom
miteen kunne tygge den i kulden, min skovl var lyserød 
(perfekt farve), renvasket og af plast. 

Derudover havde jeg bedt Vorherre, om at komme på hold 
med Lise, Birthe R. og Olaf, og også det lykkedes ..... og det 
var så det, jeg selv kunne gøre noget ved. 

Holdsammensætningen skulle vise sig at være den helt sto
re gevinst - sikken et sandslot vi byggede - sikken et 
bomfrit løb - sikken en IQ vi havde (tilsammen). 

Stor tak til holdet, uden jer var jeg ikke blevet den stolte 
vinder af "Den gyldne Sko" og stor tak til komiteen for en 
dejlig dag i skoven og på Grumstolen. 

Birte 

Løb med 1900 ind i 2000 - 1900 
Udløber 

Da borgmester Flemming Knudsen den 31. december 1999 
klokken 14.00 hævede seksløberen på Torvet i Den Gamle 
By, gik staiten til et af de største, mest komprimerede og 
komplicerede løb i klubbens historie. Ca. 45 gule hjælpere 
fra 1900 Orientering og vennekreds var på plads, sammen 
med næsten 500 løbere, brølende raketter, skarnsunger og 
en sand vandring affolk med bæreposer på vej til andre 
nytårsfester. 

Der var et dejligt syn at se de mange sportsfolk, der pø om 
pø kom slentrende ind på torvet i 
museumsbyen til tonerne fra Niko
lines violinspil og Annette Lykkes 
harmonika. Snart fik de pulsen op 
og farve i kinderne under kyndig 
vejledning af Annette og Birgittes 
festlige opvarmning til gammel
daws musik på det lille hyggelige 
intime torv. Siden klokken 7.00 om 

"45 gule 
hjælpere 
gav arran
ge-mentet 

morgenen havde der været tryk på med transpo1t af rekvi
sitter, opstilling af telte og højttalere, trækning af kabler, 
afmærkning af ruter og udsætning af 0-skærme. 

Klokken ca. 17.00 forlod Asbjørn og Olaf som de sidste 
pladsen - der var fejet og ryddet, og i mørket så det næ
sten pænere ud, end da vi kom. De fleste nåede mere eller 
mindre udpumpede hjem til Dronningens nytårstale - nogle 
måtte dog nøjes med at høre den fra bilradioen på vej til 

(fortsætter på side 3) 
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(forsat fra side 2) 

fester rundt i landet. Ganske få faldt i dyb søvn inden! 

Den 01.01.2000 klokken 12.40 havde Erling afsluttet sit 
arbejde, resultatlisten var på hjemmesiden og Århus Stift
stidende havde godkendt resultatlisten til sin nytårsavis -
flot. 

Ingen af de, som for et halvt år siden på en varm solskins
dag fostrede ideen, havde forudset hvor besværligt det er at 
arrangere løb på denne tid af året, og på denne specielle 
dag. Usikkerheden har hele tiden været den værste konkur
rent. Kommer der overhovedet nogen? Kommer der 25? 
Kommer der 800? Hvor mange eftertilmeldinger bliver der 
på dagen? Går Helles computer i sort? Hvor mange boller 
og sodavand skal vi bestille? Hvordan bliver vejret? Hvor
dan passer vi det hele ind i vores egne jule -og nytårsforbe
redelser, uden at børnene og den øvrige familie opdager 
det? Hvorfor bliver Erling også 50 år midt i det hele (26-
12)? Hjertelig tillykke! Bliver der skudt efter deltagerne? 
Husker håndværkerne på Møntmestergården at tænde for 
strømmen? Er bommen oppe? Hvor glat bliver det at løbe 
på de toppede brosten? Brækker Gitte Karlshøj benet? Bli
ver afmærkningerne hængende? Kan Hennings cykel følge 
med de forreste ned af trapperne i Vestervang? Holder Lo
nes stemme? Hvornår bliver det mørkt? Bliver det mørkt? 

Heldigvis gik alt fint. De småkiks vi havde, blev reddet på 
stregen og helt overskygget af glade positive feststemte og 
tilfredse løbere. 

En særlig tak, til Den Gamle By, vores borgmester, vores 
hovedfonnand Ove Christiansen, Egon Poulsen, Jørn Nør
mark og Rita Laursen fra Marselisløbet, webmaster Hen
ning Peter Jensen og ikke mindst en stor tak til materiale
mester, tidligere hovedformand Ejvind Andersen, der var 
med hele dagen. Alle har de bakket ideen op fra første 
fløjt. 

Tak til vores sponsorer: Århus Stiftstidende, Marselisløbet, 
Post Danmark, Ceres, Emmerys, On Air, Løberen, BR
Legetøj og Steno-Museet. 

"421 gennem
førte, med 
start og mål i 
den Gl. By ... " 

Og så selvfølgelig en særlig 
tak til alle Jer officials for en 
flot insats. Uden Jeres velvil
lige hjælp havde det været 
umuligt at gennemføre Dan
marks største å1tusindskifte
løb med ca. 500 tilmeldte og 

---------- 421 gennemførende- ikke 
engang landets hovedstad kunne være med da det gjaldt. 
København opgav midt i processen. 

Godt Nytår fra Løbskomiteen. 
Helle, Birgitte og Lone. 

Opslagstavlen 

Kurser i foråret 
e tilbud der er og meld 

Se 0-Posten om de m~g bben betaler deltager
dig til via bestyrelsen. lG~r der har lyst til at være 
f iften for de roedle,Jl'UT1 

ag pLJ 
:med. 
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søn 
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Der kræves ingen tilmeldning forud. Startafgiften er kr. 
15.- for alle, der betales på startstedet. Medbringer man 
selv kort er prisen kr. 5.-. Startstidspunktet er følgende: 
lørdagekl.13.00til 13.30ogonsdagekL 18.00til 19.00. 
Mød blot frisk op, det er i skoven orintering skal dyrkes. 

Dato Skov Mødested? 

Ol.Ol Marselisborg Nord Silistria/Grumstolen 

08.01 Storskoven Silistria/Grumstolen 

22.0l Fløjstrup Silistria/Grumstolen 

29.01 Storskoven Grumstolen 

12.02 Storskoven Grumstolen 



Generalforsamling 

Mandag den 28. februar 2000 kl. 19.00 på Grumstolen 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
4. Forelæggelse afregnskab for det forløbne år 

5. Fastsættelse af kontingent og løbsafgift for det kommen
de år. Bestyrelsens forslag er: 

Kontingent seniorer 210 kr/halvår 
juniorer/superseniorl 05 kr/halvår ( <21 år og >60 år) 
Familierabat 20% ved mindst 3 på samme adresse 
Løbsafgift seniorer 400 kr/år 
juniorer/supersenior200 kr/år 

6. Indkomne forslag (Forslag indsendes senest den 18/2) 
a) Forslag vedrørende klubblad og andre klubinfor
mationer (Thomas Kokholm) 
b) Forslag om nedsættelse af diverse arbejdsudvalg 
(bestyrelsen) f.eks. 

Træningsudvalg 
Ungdomsudvalg 
Informationsudvalg 
Arrangementsudvalg 
KUM 2003 udvalg 

7. Valg til bestyrelsen 
Herunder valg af formand Per Lind Jensen afgår 
+ 2 bestyrelsesmedlemmer Birte Sivebæk og Øjvind 
Brøgger afgår. Øjvind har valgt at stoppe medens 
Birte og Per er villige til genvalg. Desuden har Lone 
Dybdal, udenfor valgperioden, meddelt at hun ønsker 
at stoppe allerede i år, selv om hun er genvalgt for en 
2-års periode. Der skal således findes en afløser for 
hende også. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg er Jørgen Bang og Evald Laustsen 

9. Eventuelt 

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentre
stance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmø
de. 

Håber rigtigt mange møder op med gode ideer, ris og ros og 
derved støtter bestyrelsen i det fortsatte arbejde. Foreningen 
er vært ved et beskedent traktement, hvorfor vi gerne hører 
om du/I kommer, men tilmelding er ikke en betingelse for 
at møde op. 

Efter generalforsamlingen vil der være plads til drøftelser/ 
orientering om kurser, påskeløb, sommertur, arrangementer 
mm. 

På bestyrelsens vegne på gensyn mandag den 28. februar 
2000 kl. 19.00 på Grumstolen 

Per Lind Jensen 
formand 

Indbydelse til kursus week-end i 
Rold Skov den 26.-27. februar 2000 

Alle formalia er faldet på plads og Henrik og Katja har lovet 
at stå parat til at modtage os i ovennævnte week-end. 
Det foreløbige program ser således ud: 

Lørdag den 26. februar: 
09.00 Ankomst til og indkvartering på Rebild Vandrerhjem 
09.30 Oplæg til træningspas "løb lige på" 
10.00 "Løb lige på" træningspas med linieløb, korridorløb 
og frimærkeløb (5,0 samt 7,6 km ruter). 
12.00 Frokost (medbring egen madpakke til dette måltid) 
13.00 Evaluering af øvelserne "løb lige på", samt oplæg til 
"bomteknik" (4,6 samt 7,2 km ruter) 
14.00 Træningspas hvor der trænes "bomteknik" 
18.00 Fællesspisning på vandrerhjemmet der laver varm 
mad til os. 
19 .00 Evaluering af "bomteknik" og oplæg til næste dags 
øvelse "vejvalg" 
20.00 ca. Aftenhygge 

Søndag den 27. februar: 
08.00 Morgenmad som vandrerhjemmet klarer for os 
09.00 Træningspas hvor der eksperimenteres med forskelli
ge vejvalgsøvelser (4,8 samt 7,5 km ruter). 
11.00 Evaluering afvejvalgsøvelserne 
12.00 Frokost som vandrerhjemmet klarer for os. 
13.00 "Sprint" kort let træningspas, hvor der trænes oriente
ring i høj fart og under stress (ca. 3,5 km rute). 
15.00 Rengøring, pakning og farvel og tak for denne gang. 

Der er børnebane både lørdag og søndag. 

Bestyrelsen har fastsat en deltagerbetaling på 125 kr. pr. 
Medlem, men så er det eneste man selv skal sørge for mad
pakke til lørdag middag og ønskede drikkevarer. Kort, øvri
ge måltider, overnatning mm. betales af klubben. 

Af hensyn til vandrerhjemmet skal tilmeldinger modtages 
straks og allersenest den 5. februar af enten Henrik Ander
sen eller formanden. Få dig derfor tilmeldt med det samme. 
Ved tilmeldingen bedes du oplyse, om du kan køre selv, evt. 
have nogle andre med, eller gerne vil køre med andre. 

Vi vil så forsøge at lave så megen fælleskørsel som muligt. 
Henrik Andersen, Fredensgade 11, 9510 Arden, tlf. 9856 
2227 E-mail: katjahenrik@email.dk eller 
Per Lind Jensen, Florasvej 14, 8462 Harlev J .fax 8694 1794 
E-mail: Per.Lind.Jensen@skolekom.dk 

PLJ 



OVERSIGT TRÆNINGSLØB forår 2000 
1900 ORIENTERING 

Der kræves ingen tilmelding forud. Staitafgiften er 15 kr for alle, der betales på staiistedet. Medbringer man selv kmi er prisen 
5,00 kr. Starttidspunktet er følgende: Lørdage kl. 13.00 til 14.00 og onsdage kl. 18.00-19.00. Arrangørerne er de omkringlig
gende klubber i samarbejde. Normalt vil der være 4 baner af forskellig længde og sværhedsgrad, 3-4 km let, ca. 4 km mellem
svær, ca. 6 km. mellemsvær og 8-9 km svær. 

Dato Skov Mødested 
************************************************************** 
29.01.2000 
05.02.2000 
05.02.2000 
12.02.2000 
19.02.2000 
26.02.2000 
26.02.2000 
04.03.2000 
11.03.2000 
11.03.2000 
18.03.2000 
18.03.2000 
25.03.2000 
01.04.2000 
01.04.2000 
05.04.2000 
12.04.2000 
19.04.2000 
26.04.2000 
03.05.2000 
10.05.2000 
10.05.2000 
17.05.2000 
17.05.2000 
24.05.2000 
24.05.2000 
01.06.2000 
07.06.2000 
14.06.2000 
21.06.2000 
21.06.2000 
28.06.2000 
05.07.2000 
12.07.2000 

Storskoven 
Hørby lunde 
Marselis Nord 
Storskoven 
Fløjstrup, moment 
Storskoven 
Balle skov 
Marselis Nord 
Storskoven, moment 
Nordskoven Øst 
Skrald skov 
Østerskoven 
Ristrup 
Ratlousdal 
Silkeborg Kobskov 
FORÅRSFRÆS 1 
FORÅRSFRÆS 2 
AFLYST 
FORÅRSFRÆS 3 
FORÅRSFRÆS 4 
Grenå Plantage 
Silkeborg Nordsskov 
Skanderborg Dyrehave 
Silkeborg Vesterskov 
Bærmose/Himmerig 
Silkeborg Kobskov 
Risskov 
Silkeborg Norskov Ø 
Silkeborg Sønderskov 
Østerskoven 
Ebeltoft Syd 
Silkeborg Kobskov 
Silkeborg Østerskov 
Silkeborg Kobskov 

Grumstolen 1900 arrangør (Henning+ Frank) 
Silkeborg OK 
Silistria/GRUMSTOLEN 
GRUMSTOLEN 1900 arrangør (Jane) 
P-plads ved Moesgård Strand 
Silistria/GRUMSTOLEN 
Balleskolen Silkeborg OK 
Silistria/GRUMSTOLEN 
Silistria/GRUMSTOLEN 
Afm. A 15 Silkeborg OK 
Ved skovkanten over jernbanen 
Afm. Paradisvejen Silkeborg OK 
Ved Nilles kro 1900 airnngør (Allan) 
Ved skoven 
Silkeborgs Klubhus 
Yding PAN (tilmelding mulig) 
PAN Norringure (tilmelding mulig) 
På grund af påske løbene 
Silkeborg Nordskov VEST 1900 arrangør (Bent) 
Randers OK (tilmelding mulig) 
OK Djurs 
Afm. Arhusvej Silkeborg OK 
ved vej 170 syd for Skanderborg. 
Afm Gjessøvej Silkeborg OK 
Ved skoven PAN OK 
Østra Bad Silkeborg OK 
Kristi Himmelfartsløb (tilmelding skal ske forud) 
Afm. Sensommervej Silkeborg OK 
Svejbæk færgevej Silkeborg OK 

Set. Hans Stafet Silkeborg OK. 
OK Djurs 
Østre Søbad Silkeborg OK 
Østre Søbad Silkeborg OK 
Østre Søbad Silkeborg OK 

Der kan komme ændringer, der i så fald vil blive opslået på GRumstolen hurtigst muligt. Der er mulighed for på flere af løbe
ne at træne forskellige teknikker/momenter. 



Bagsiden o 4. argang nr. 1. februar 2000 

Klubdragter og løbsdragter 

~ager~t er ved at svinde ind og skal du have en dragt klar 
hl foraret kan du bestille hos formanden der p.t. har føl
gende dragter og størrelser på lager: 

Dragt-type Størrelse Antal Stk. pris 
Løbsdragt 4 1 300 
Løbsdragt 5 1 300 
Løbsdragt 8 2 300 
Løbsbukser 6 1 150 
Løbsbukser 8 1 150 
Løbstrøje 5 1 150 
Træningsdragt 6 2 400 
Træningsdragt 7 5 400 
Træningsdragt 8 5 400 
Træningsbukser 6 200 
Trænings jakke 8 2 200 

PLJ 

Sommer og sol 

Tro det eller ej, men det bliver sommer igen, og så får du 
uden tvivl brug for et par city-shorts/bermuda-shorts i 
klubfarver. 

"Sommer 
shorts, i 
lange ba-

P.t. har jeg ca. 10 forudbestillinger, 
men da prisen kan presses yderli
gere ved bestilling af20 par kunne 
jeg tænke mig flere interesserede. 

ner ... " Det har desværre ikke været muligt 
-------- for mig at forhandle et klubtilskud 

. • igennem i bestyrelsen, så prisen 
ligger pa ca. 200-250,- kr alt afhængig af antal bestilte 
shorts. 

Facts om shorts'ene: 
Leveres i samme stof som overtræksdragten, 
Bordeaux grundfarve med gul indsætning ved lom
merne, 
Facon og størrelse som overtræksbukserne 
Præsenteret ved påskeløbene først på året, ' 
Pris forhåbentlig ca. 200,- kr. 

Hvis du er interesseret i at købe et par shorts, så send/giv 
besked til Birte senest på generalforsamlingen, men gerne 
før. Oplysninger jeg har brug for er: 

Navn og størrelse 
Birte 

Årets løb ... 
Uge Begivenhed Klub 

16. april Divisionsmatch OK Djurs 

16 Påskeløb 2000 OKHFT 

27 Vikingedyst OKHFT 

28 Skawdysten Skagen OK 

29 Dansk 3-Dages Mariager/St. Binderup 

33 JFM-stafet/klas. Silkeborg OK/OK PAN 

35 Midgårdsormen Kolding OK 

36 DM-Stafet Uld jyderne 

36 DM-klas. Holstebro OK 

38 DM-nat HSOK 

38 DM-klub OK Roskilde 

22. Okt. Divisionsmatch Horsens OK 

Næste nummer 

ED TIL FØLGENDE LØB 
JEGNI TILMELDER MIG/OS HERM 

Beretning fra 
klub week-end 

Kommentar fra 
general
forsamlingen 

Info om Påskeløb 

Navn: 

Løb 1: 

Løb2: 

Løb 3: 

Løb4: 

0 
0 
0 

den klasse: 

den klasse: 

den klasse: 

den klasse: 

Kører selv. 
Ønsker kørelejlighed. 

Har plads til - personer· 

sted: 

sted: 

sted: 

sted: 

Sendes til: 

skriv tydeligt - tak! 

LONE OYBDAL 
NYMARKSVEJ 20R 
8320 MARSLET 
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4. årgang nr. 2. marts 2000 Informationsblad for Århus 1900 Orientering 

Formanden har ordetl 

Generalforsamling; Ris, Ros og Kvalitetstid 

Til årets generalforsamling var mødt 31 medlemmer sva
rende til ca 25% af afdelingens aktive medlemmer, så det 
kan vi vist godt være tilfredse med. Bestyrelsens beretning 
blev godkendt uden mange kommentarer, det vil sige 
hverken RIS eller ROS, men som et andet bestyrelses
medlem sagde til mig efterfølgende: "Hvis der havde væ
ret noget at brokke sig over, skulle vi nok have hørt det." 
Danskerne opfattes traditionelt som et folk af "brokke" ho
veder, og måske kan man tillade sig at tage den manglende 
"brok" som et tegn på en vis tilfredshed med bestyrelsens 
arbejde (måske endog ROS?) i det forløbne år. Det har vi i 
hvert fald valgt at gøre i denne omgang. 

Thomas havde sørget for at få klubbladet Post 1900 direk
te på som et punkt, bl.a. for at sikre sig, at medlemmerne 
fik lejlighed til at uddele RIS og/eller ROS. Hans eget for
slag om at udkomme med færre numre vandt ikke gehør 
hverken i bestyrelsen eller på general-forsamlingen, hvor
imod der blev uddelt mange roser til Mette og Thomas for 
det arbejde de udfører i 
forbindelse med klubbladet. Thomas fortalte, at han helst 
ville anvende kvalitetstid i forbindelse med klubbladet, og 
syntes ikke pakning mm. hørte til den kategori. Morten 
Skrubbeltrang tilbød derfor, dog vist nok uden at have 
spurgt "tirsdagsklubben", at medlemmerne her fremover 
gerne ville være behjælpelige med kuvertering, frankering 
og lignende i forbindelse med klubbladet. 

Blandt andet på baggrund af dette tilbud vil jeg gerne have 
(fortsætter på side 2) 

Læs mere om: 

Riis skov løbet 

Få et Ok benzin 
kort 

Tak for roserne 

Historier fra 
klubturen 

1 

Erhvervelse af DOF /OK benzin kort 

Flere har efterspurgt den praktiske fremgangsmåde på at 
erhverve de gode procenter ved køb af benzin igennem OK 
benzin. Som Erik L. Jensen fra Køge OK skrev i forrige 
udgave af 0-Posten, så har benzinkortet flere åbenlyse for
dele: 

1. Man er fri for kontanter 
2. Kredittid på køb med kortet 
3. 22 øre prisreduktion pr. liter 
4. Klubben opnår et kontant sponsorbeløb pr. liter 

Når du tilmelder dig OK Benzin ordningen skal du huske 
at påføre tilmeldningsblanketten DOF's sponsor nummer, 
som i år er 55-16-51. Derudover skal blanketten noteres 
med "Århus 1900 Orientering". Blanketten skal så efterføl
gende sendes ind til DOF kontoret, som så sørger for den 
videre behandling. 

Thomas 

Riis Skov løbet 2000 (26. marts) 

Klubben er af Aarhus IC Fremad inviteret til at dyste på 
den klassiske rute (3,2 km.) ved Riis Skov løbet. Vi har 
erhvervet IO gratis startnumre (fem herrer og fem damer), 
et tilbud som er sendt ud til andre ligende løbeklubber i og 
omkring århus. 

Ligger du inde med et fornuftigt løbepensum, en konkur
renceevne samt en jernstærk vilje til at møde op og deltage 
på klubbens vejne, så skal du hurtigst mulig melde din in
teresse til Lone Dybdal [lonekeld@post7.tele.dk], som så 
vil tilmelde dig ti 1 løbet. 

Thomas 

Forårsfræs 

PAN ved Kurt Lynggaard har netop meddelt, at det første 
forårsfræs i Yding er AFLYST på grund af manglende 
skovtilladelse. Der arbejdes fortsat på et alternativ, men p. 
t. er der ikke noget. 

PLJ 

Kontingent og startpenge 2000 

Vedlagt dette nummer af POST 1900 finder du girokort til 
indbetaling af første halvårs kontingent og startpenge 
2000. Til de medlemmer der ikke var med i startpengeord
ningen i 1999 er der desuden en opgørelse over den startaf-

(fortsætter på side 4) 



Tak for roserrne 

Jeg sidder dog stadig tilbage med en fornemmelse af, at 
mit budskab ikke rigtig blev forstået. Min kvalitetstid er 
også Jeres kvalitetstid. Hvis den informationsmængde, 
som bladet sendes ud med, ikke svarer til de forventninger, 
som jeg føler bladet skal repræsentere, så tror jeg ikke på, 
at jeg er den eneste, der har den fornemmelse. 

Det at afleverer, hente og pakke bladet er selvfølgelig en 
del af det samlede redaktionsarbejde, jeg har dog taget det 
til mig, at der var en positiv tilkendegivelse for at denne 
del af processen kunne varetages af flere hænder. 

KOLOFON 

Udgives af: 
Arhus 1900 Orientering. 
Udkommer den første hverdag i må
neden - 11 gange årligt. 

Formål: 
Bladet har til hensigt at dække de lo
kalinformationer som måtte have 
klubbens medlemmers interesse. Li
geledes skal bladet være et forum for 
medlemmernes almindelige menin
ger og indslag. Meninger der tilken
degives i bladet, må ikke accepteres 
som udtryk for klubbens ofticielle 
standpunk1. 

Deadline: 
Al materiale skal være modtaget se
nest den 20. i måneden for at sikre, at 
det er at finde i næste måneds udgi
velse. 

Redaktionskomite: 
Thomas Kokholm (ansvarshavende) 
Mette Laustsen 
Per Lind Jensen 

(fortsætter på side 3) 
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Trykning 
Centraltrykkeriet Silkeborg 

Henvendelse via: 
Internet: kokholm@postI.tele.dk 
Telefon: 86 82 48 68 

Ved Skrænten 39 
8600 Silkeborg 

(fortsat fra side 1 - Fonnanden har ordet!) 

lov til at give min definition på kvalitetstid, når vi snakker 
1900-
orientering. K valitetstid er for mig al den tid og energi, der af 
afdelingens medlemmer bruges til en uegennyttig, fællesska
bende og konstruktiv indsats for 1900-orientering. Det kan 
være så forskellige ting som: Banelægger, løbsarrangør, besty
relsesarbejde, redaktør af klubblad, 
pakning af Marselisløbs-materialer, skrive indlæg til klubbla
det, pakke og sætte frimærker på, igangsætter af sociale arran
gementer, deltagelse i trænings - og konkurrenceløb, rengø
ring af Grumstolen, holde orden i depot på Grumstolen, tegne 
kort og meget, meget, meget andet. Sagt lidt kortere, kunne 
det lyde sådan: Ingen kan det hele, men sammen kan vi mere 
end det. Det er den indstilling, som jeg f011sat vil gøre mit til, 
kommer til at præge 1900-orientering også i de kommende to 
år, hvor jeg er genvalgt som formand. Tak for det i øvrigt. 

På generalforsamlingen tog vi afsked med Lone Dybdal, der 
efter godt 9 år ønskede at træde lidt tilbage. Lone har dog lo
vet fo11sat at være behjælpelig som løbstilmelder, indtil besty
relsen finder en afløser, og dette løfte er vi i bestyrelsen meget 
glade for. Tak for indsatsen Lone. 

Øjvind holdt "kun" i 4 år, men har i den periode været med til 
specielt at præge 1900-orienterings optræden på Internettet 
med hjemmesiden. Vi håber i bestyrelsen, at der fortsat kan 
trækkes lidt på hans gode ekspe11ise på dette område også i 
fremtiden. Tak for indsatsen Øjvind. 

Henning Jensen, vores trofaste kasserer fik tildelt hæderspri
sen "Glasskålen", og kunne kvittere med et flot regnskab og et 
tilpasset budget for år 2000. 

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Jane Mathiasen og 
Henrik Andersen, som jo begge er velkendte i klubben og med 
stor arbejdskraft og interesse for orientering. Begge bydes 
hjertelig velkommen i arbejdstøjet i bestyrelsen. Henrik med 
god hjælp fra Katja viste i week-enden, at han kan lave et vir
keligt godt klubaiTangement, med hensyntagen til både erfarne 
og mere urutinerede. Det var en pragtfuld week-end vi havde 
med udgangspunkt i Rebild vandrerhjem og Rold skov, men 
det er der sikket1 andre medlemmer, der vil berette om. 

2 

På generalforsamling blev der valgt medlemmer til bl.a. 
informationsudvalget nemlig Lisbeth Møller og Kim Jørgen
sen samt til KUM (Kredsungdomsmesterskaber)2003 udval
get, hvor Asbjørn Maintz Andersen tilbød at medvirke. Øvrige 
interesserede må meget gerne straks melde sig til undertegne
de, da der planlægges iagttagelsesbesøg i forbindelse med det
te års KUM i Ålborg. 

Til de medlemmer der ikke deltog i generalforsamlingen ved
lægges den skriftlige beretning.Vedrørende den opgjo11e 
pointsliste, ser det ud til at der er laver fejl med hensyn til Er
ling Nørgaard, men evt. fejl vil snarest blive rettet. 

PLJ 



(fortsat fra side 2 - Tak for roserme) 

Det ændre dog stadig ikke ved det oprindelig budskab. Kan 
vi "presse" mere saft ud af bladet, ved af lave en anden pri
oritering, væk fra at tænke i kortsigtede nyhedsværdier. 
Mange af de indvendinger, som blev gjort mod at bladet 
ikke skulle udkomme i færre og i en mere voløums udga
ve, var at det var den eneste måde de blev påmindet om, at 
et eller andet løb lå for døren. 

Det mener jeg ikke er bladets formål. Den øjebliks
information, som kan varetages der, giver 0-Posten meget 
bedre mulighed for. Et blad som alle aktive medlemmer 
allerede får ind af døren. Den bliver vel ikke "smidt" i bun
ken, blot fordi der udkommer et klubblad. 
Bladets primære funktion er at give Jer, et historisk men 
også nyhedsaktuelt billede af klubben og dens aktiviteter. 

Den del af funktionen vil jeg meget gerne være med til at 
fremme i denne sæson. Men uden flittige hænder kan den
ne vision ikke lykkes. Sid ikke med hænderne i skødet, I 
har alle en spændende historie, som I brænder inde med. 
Tro ikke at det ikke har andres interesse. Det har lige netop 

g alles interesse. 
0 

~ 

~ Har du en mening eller to, så er pladsen her i bladet din. 

Thomas 

Kursusweekend i Rebild 

Det var alt i alt et glimrende stykke arbejde, som Henrik 
og Katja havde stablet på benene for os, som var mødt op 
den sidste weekend i februar. Der var store forventninger 
til arrangementet fra min side, men de blev sandelig også 
til fulde indfriet, måde mht. motionsmæssigt at føle mig 
godt og grundigt brugt, samt orienteringsmæssigt at få gen
opfrisket og lære nyt om bomteknikker og "lige-på" teknik. 

Der var lavet et stort stykke arbejde med banelægning, og 
alt det praktiske med postopsætning og kort tegning. Det 
betød for os deltagere, at der var muligheder for enhver, 
samtidig med at alle fik lov at prøve kræfter med de valgte 
øvelser. 

Der blev også tid til før og efter snak, om hvad man havde 
fået ud af det. Her var det dog mest de erfarne som gav go
de råd, som jeg tror de fleste i et eller andet omfang kunne 
genkende fra dagens tur. Et forslag til næste gang kunne 
være at nogle faktiske vejvalg/bom blev taget op til diskus
sion. 

Efter første dag med to løb var jeg faktisk brugt op, men 
man giver jo ikke op på halvvejen, så afsted det gik ud i 
skoven igen, og benene blev da også mere medgørlige med 
tiden. Men dermed var det ikke slut, efter frokost var der 
sprint - hvordan er det lige man løber sprint når man knapt 
kan gå? - Man vralter afsted og gennemfører! 

Tak for en hård men dejlig weekend, og på gensyn næste 
år! 

Mette 

3 

Opslagstavlen 

Bo\\gnød 
·ender nøge~ 4er kendei; uo

l(ender I nogen, der.~ ghed eller et rækkehus fo~ 
gen ... der ~har ep. .1ef ~ e eller sæfge aet til os? V i 
mege~ og geme vtl ~J . mindst 3-værelses- . 
forstiller os,at'det b~v~~ ~~g 50001.<t]m!ned 1 

lejlighed (80-1 ØO';' ) U 
Århus ·ener mt'uneste ø)'llegn. 

t · ven 
. t eller nogen s~ ru\g · -

Har 1 kenl:lskab til noge ·~· en e-mail til katja-
. ~ 98 56 22 27 eller s""1v 

l:igst,p~ - . 
benrik,@ema1l.dk 

. v:. f ogHenrik 
På forhånd takl Hilsen. JS.a Ja 

marts 
man tir ons tor fre lør 

2 3 4 

6 7 8 9 10 11 

13 14 15 16 16 17 

19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30 31 

Træn i ngska lenderen 

søn 

5 

12 

18 

26 

Der kræves ingen tilmeldning forud. Startafgiften er kr. 
15.- for alle, der betales på startstedet. Medbringer man 
selv kort er prisen kr. 5.-. Startstidspunktet er følgende: 
lørdage kl. 13.00 til 13.30 og onsdage kl. 18.00 til 19.00. 
Mød blot frisk op, det er i skoven orintering skal dyrkes. 

Dato Skov Mødested? 

18.03 Skrald skov Ved skovkanten 

18.03 Østerskoven Afm. Paradisvejen 

25.03 Ris trup Ved Nilles kro 

01.04 Ratlousdal Ved skoven 

01.04 Silkeborg Kobskov Grumstolen 

26.04 Silkeborg Nordskov Vest skoven 



B 'd 4 årgang nr. 2. marts 2000 a sr en · 

Træningsweekenden i Rebild 

For dem der ikke ved det: Træningsweekenden i Rebild er 
overstået, og næsten alle er kommet igennem de fire løb på 
to dage. TorTURen startede lørdag morgen kl. 9 med et 
rundstykke og en kop kaffe til instruktionen af det første 
løb. "Lige på" stod på planen. Alle fik et kort med en bane, 
som til dels var afdækket af papir, så man var tvunget til at 
bruge kompaskurs for at finde frem til posten. Jane nåede 
ud i bunden af skoven, så ville hendes fod ikke længere -
det var den weekend. For alle de andre gik det godt, og de 
medbragte madpakker blev spist med stor appetit inden 
den næste etape startede, som viste sig at være hårdere end 
Tour de France. I to-mands-hold afsted i bakkerne, og nu 
måtte man bomme - helt legalt. 

Det var nemlig meningen, at føre makkeren i nærheden af 
posten, uden at han/hun vidste, hvor man var. Sådan er det 
vist sket for os alle, man bommer alt hvad man kan, og 
skal nu læse sig ind på kortet igen. Men det lykkedes, og 
ingen skulle meldes savnet. Aftensmaden var en stor suc
ces, og kl. 19 var der nogen af os, som ikke kunne fores ti I
le sig at se klokken slå halv 9, hvor kaffen blev serveret. 
Men det blev vældig hyggeligt, og i løbet af aftenen kunne 
nogen af os bl.a. erfare, at Per havde "skaldet hår" (Jakob). 
Næste morgen synes jeg, at have bemærket en vis stivhed i 
deltagernes led. Men vi kunne love, at der var knap så 
mange bakker at kravle op og ned af, så humøret var højt 
alligevel. Om formiddagen bestod øvelsen i at afprøve, 
hvilket vejvalg der viste sig værende hurtigst i det enkelte 
tilfælde. Chris syntes åbenbart ikke, at der var nok udfor
dring i det, vi havde tænkt os, så han tog lige en tur uden
for kortet, og benyttede et af de store turistko1t på en par
keringsplads med den store røde prik "HER STÅR DU". 
Det er bare for nemt, Chris!!! 

Påskeløbene 2000 

Midt under årets generalforsamling lykkedes det Bi1te at 
skaffe fast soveplads til alle tilmeldte til Påskeløbet på Jels 
vandrehjem. Påskeløbet er som bekendt flyttet til ikke så 
stormramte skove i det søndejyske. 

Næste nummer 

Udkommer den 1. 
maj, grundet 
denne udgaves 
forsinkelse ... 

PLJ 

4 

Frokosten om søndagen var den store hit, og fyldte godt op 
på vores energidepoter. Det skulle der også til, fordi dem 
der havde lyst og tid havde vi planlagt en sprint på 3,4 km 
(oh nej, det var vist 4,3 km) om eftermiddagen. Men den 
var heller ikke uden forhindringer. Nogle steder måtte man 
nærmest kravle hen over de væltede træer, og last but not 
Ieast var der jo den sidste km, der måtte tilbagelægges i 
strid modvind. Flot klaret. Tak for en god og sjov week-
end. 

Henrik og Katja 

(fortsat fra side 1 - Kontingent og startpenge 2000) 

gift klubben har lagt ud for den enkelte i 1999. 

Kontingent og startpenge for 2000 er på general
forsamlingen fastsat til: 

Kontingent seniorer 210 kr/halvår 
Juniorer/superseniorer 105 kr/halvår (<21 år og >60 
år) 
Familierabat 20% ved mindst 3 på samme adresse. 
Startpenge seniorer 400 kr/år 
Juniorer/superseniorer 200 kr/år ( <21 år og >60 år) 

Ved indbetaling af startpengene senest den. 1 april 2000 
deltager du i startpengeordningen, der giver dig mulighed 
for frit at tilmelde dig til åbne orienteringsløb i Danmark 
og resten af Norden i 2000 uden yderligere opkrævning af 
startafgift. Dog vil du efterfølgende modtage opkrævning 
af startafgift for de løb hvori du ikke er stillet til start, med
mindre du efter at have tilmeldt dig, er blevet forhindret i 
at løbe pga. skade, sygdom eller anden force majeur. Even
tuelle afbud med førnævnte begrundelser skal sendes til 
kasserer Henning Jensen i form af et skriftligt afbud senest 
i ugen for løbets afholdelse. EJiers tæller taxameteret. 

Ønsker du ikke at deltage i startpengeordningen, afregnes 
startafgiften mellem dig og klubben ved at du modtager en 
opgørelse over startafgift for de løb du har tilmeldt dig. 
Klubben sørger for afregningen med de relevante airnngør
klubber efterhånden som du tilmelder dig til løbstilmelde
ren. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ordningen kan rettes til 
kasserer Henning Jensen, tlf. 86137925. Beløb og navn(-e) 
skal du selv anføre på startpengegirokortet. Husk beta
lingsfristen den 1. april 2000. 

Henning 
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Cup-matchen den 16. april. Tilmeldning straks i dag til 
Lone på telefon 8629 8036. Husk evt. bustilmeldning. 

Årets første cup-match står for døren, og det er særdeles 
betydningsfuldt, at alle klubmedlemmer deltager. Det er 
helt sikkert, at vi ikke kan hamle op mod Viborg, Randers 
og Nordvest, uden vi er repræsenteret så bredt som over
hovedet muligt, så vi også kan samle de "billige" points 
op. 
Traditionelt bliver vi ofte slået på bane 1, men det virker 
som om løberne på denne bane også har udviklet sig lidt i 
år. Det er således fortsat med store forventninger, at for
manden ser frem til kampen i Grenå Plantage den 16. 
april. Kort og godt se nu at komme ud af bu-
sken. Din klub har brug for dig. Der er 
som sædvanlig tilbud om fæl- les 
bustransport, hvis det ønskes. 

Ny logistikchef i 1900 
ORIENTERING 
Chris Krogh har givet til
sagn om at være materialefor-
valter/logistikchef for afdelin-
gen, og det er altså ham der 
skal kontaktes, når man 
har brug for at låne/reservere 
verse arrangementer. 
Det er helt sikkert, at Chris fortsat reg- ner 
med, at den enkelte medvirker til at holde orden og 
ryddeligt i og omkring Grumstolen. Chris vil imid
lertid være den der sørger for, evt. med hjælp fra an-

Læs mere om: 

Nordjysk 2-dages 

Ren gø ri rigs I i sten 

Grill- & stafet aften 

100 års festen 

Påskeløb 2000 

1 

dre klubmedlemmer, at tingene bliver repareret og holdt i 
orden til fortsat brug. Skærmene er således nok, noget af 
det første han vil kikke på, så vær gerne klar til at give en 
hånd med. 

Rengøringslisten 
Johanna har igen i år med mild hånd delt arbejdsopgaverne 
rundt, og listen findes vedlagt dette nummer af klubbladet. 
Meningen med at indlægge listen som et løsblad er, at den 
efterfølgende kan ophænges på et synligt sted, så man ikke 
pludselig glemmer sin rengøringsdag. Afkrydsning på li
sten på Grumstolen kan ske efter veludført arbejde. 
Skulle du endnu ikke havde gjort dig fortjent til at komme 

rengøringslisten, skal du ikke fortvivle, da alle 
ret til at møde op til den afsluttende 
hovedrengøringsdag. Husk i øvrigt, at det er 
tilladt at bytte, såfremt den uge, man har fået, ikke 
lige passer ind i programmet. 

INVITATION TIL 100 ÅRS 
FESTEN 

I bestyrelsen har vi drøftet 
om klubben skulle bidrage 

med et tilskud til deltagerne i 
'ubilæumsfesten, og på sidste 

bestyrelsesmøde blev det 
besluttet, at give et 

tilskud på 75 kr. pr. person, der ønsker 
deltage. Den samlede deltagerpris er af 
hovedbestyrelsen sat til 150 kr., 

ekskl. drikkevarer. Men som sagt kan 1900-
0RIENTERINGS medlemmer være med for 75 kr. 

Programmet for den 1. juli, som det p.t. ser ud, lyder såle
des: 
.-----------i 6,.30 Forevisning af det nye Århus 1900 Tennisan

læg ved Stadion. (Ceres er vært ved en forfriskning) 
17.~0 Fotografering på den nye Tribune 
1]:35 Atletikopvisning på Århus Stadion med re

/ kordforsøg 
I 18.45 Festmiddag i den store Stadionhal (3 retters 

middag). Underholdning og dans til 20 mands orke
ster. 

Reservation sker gennem de enkelte afdelinger. Der er 
max plads til 1000 deltagere. Man vil forsøge at placere 
klubmedlemmer sammen i grupper på 16. Derfor meld dig 
gerne til straks, så er du sikker på en plads. Jo længere du 
venter desto større er risikoen for, at max-antallet er nået, 
og du ~isikerer ikke at kunne komme med. Tilmelding skal 
ske til bestyrelsen, hvor Bent Christensen er den, som er 
orienteringsafdelingens koordinator. 

PLJ 



Kryds i kalenderen 

Bestyrelsen har netop vedtaget at holde en kombineret sta
fet- og grillaften på Grumstolen tirsdag den 8. august. Lø
bet starter kl. 17.00 og spisning ca. kl. 19.00. 

Vi forventer ligeledes en klubtur til Sverige i den første 
week-end i skolernes efterårsferie 13 .-15. oktober. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, tilmelding og nærmere 
oplysning om begge arrangementer følger senere. 

Bestyrelsen 

0 
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Opslagstavlen 
HUSK!!! 

d . 3 0 09 00 er der fælles LØii ag · · · . 
hovedrengørmg. . 

uligt bedes mø" Så mange som m 
de op. 

. b der med fælles morgen-
V1 egyn d 

ma. 

KR.YDSIKALBNDBREN 
SÆT ALLEREDE NU 

Kontingent og løbsafgift 

er forfalden til betaling, og forhåbentligt kan I alle tåle at 
se klubbens kasserer i øjnene, i klar forventning om, at han 
vil smile til jer af glæde over ikke at skulle bruge hverken 
tid eller portoudgifter på at udsende rykkere. 

Foråret er på vej. Sommertiden er begyndt. Fuglene syn
ger. Græsset gror, og orienteringsløb løbes i skoven. På 
gensyn der. Du fortjener det. 

PLJ 

Hvad var det bedste ved Nordjysk 
2-dags? 

Vejret var utrolig flot- men ... 
Maden og hotellet var dejligt - men ... 
Vi hentede Jens i Frederikshavn efter en uges skiferie med 
fritidshjemmet. Det var rigtig dejligt- men ....... . 
Min personlige placering i løbet blev nænnest euforisk -
men"." ... 
At køre ræs på stranden ved Tversted, var sjovt - men ... 
Ingen o-tur til det nordjyske uden en vaffelis ved det lille 
blå ishus, men Skrubbeltængeme, vores lokalkendte, havde 
fortalt, at ishuset først åbnede til påske, men." ... " .. 
Vi kørte alligevel derned, blot for at se det var lukket, men 
.... og så skete det forunderlige : Ishuset åbnede!! 

Vi fik 3 kugler med guf og flødebolle. I bidende vesten
vind og 5 lag tøj, nød vi vaflen, udsigten og havet. 
Det hele gik op i en højere enhed. 

Se ... det var det bedste. 
Hilsen Birgitte 



19(}(} 
MRHUS 

4. årgang nr. 4. maj 2000 Informationsblad for Århus 1900 Orientering 

Kort nyt fra husudvalgsmødet 

Mødet blev afholdt den 5. april 2000. 

Husudvalget består af: Gert Bushøj (skiklubben), Alex 
Jeppesen (skiklubben og husansvarlig), Per Lind Jensen 
og Birte Sivebæk 

Nyanskaffelser til "Grumstolen": 

Robuste havemøbler, som dem kommunen stiller 
op i skoven. 
Loftsbruser i damernes omklædning udskiftes med 
telefonbruser. 
2 mekaniske personvægte til 
omklædningsrummene. 
Havegrill til 6-8 personer. (Den gamle store grill vil 
blive repareret, så vi stadig har mulighed for at 
bespise mange på en gang). 

Udover nyanskaffelserne vil der i løbet af sommeren 
komme mere stabilgrus på gårdspladsen. 

Har du ønsker om forbedringer af/indkøb til 
"Grumstolen", så giv Per L.J. eller Birte S. besked inden 
næste husudvalgsmøde, som finder sted i begyndelsen af 
oktober. 

Læs mere om: 

Lær noget nyt 

Tirsdagsklubben 
udvider 

Marselis-fortræning 

Birte 

1 

Tirsdagsklubben udvider 

For dem, der bare ikke kan få nok, bliver der nu også 
mulighed for at træne om torsdagen. Der bliver ikke så 
meget "hygge" som om tirsdagen, bare en løbetur, og 
måske en tur i saunaen. Hvis der er interesse for det, kan vi 
lave forskellige træningsformer, f.eks. 0-teknisk træning, 
intervaller, fartleg, løb på bane, etc. 

Vi løber fra Grumstolen kl 18.00, første gang torsdag den 
4. maj . 

Henrik 

Lær noget nyt 

- eller få det genopfrisket. Kunne du tænke dig at lære 
korttegning, så har du chancen nu. Vi vil prøve at få stablet 
et klubkursus på benene, hvor en instruktør fra DOF 
kommer til os. Afhængig af jeres ønsker kan vi få det lavet 
over nogle lørdage, eller nogle hverdagsaftner. 

Selv om man ikke lige går med planer om at tegne kort, vil 
man helt sikket få en bedre forståelse for kortet og dets 
opbygning, der kan bruges i almindelige 0-løb. 

Meld jer til Per Lind (Per_ Lind _Jensen@skolekom.dk ) 
eller Henrik (katjahenrik@email.dk I 87390051), hvis I har 
lyst til at være med. 

Henrik 

Marselis fortræning 

Bagsiden omhandler tilmeldning som vagt til Marselis 
fortræning, officials, samt tilmeldning til l 900's store 
jubilæums arrangement. 

Thomas 



Vagter til Marselis-fortræning 

Så nænner tiden sig, hvor Marselis-fortræningen begynder, 
og orienteringsafdelingen skal igen vise de bordeaux/gule 
farver. Vi har fået ansvaret for 6 vagtaftner. m. vejvisning. 
Hver aften kræver minimum 16 vejvisere, så alle i klubben 
bedes tage mindst to vagter. Hvis du ikke melder dig 
frivilligt, kan du risikere at blive sat på vagtplanen, selvom 
jeg ikke hører fra dig. 
Der udpeges en formand, som er ansvarlig for, at alle 
vagtsteder dækkes ind, at nye vagter instrueres, og som 
selv løber fejeblad. (12. juni er 2. pinsedag, hvor 
fortræningen gennemføres alligevel). 

Udfyld nedenstående skema og returner det til mig, eller 
tilmeld dig pr. telefon på 8627 4107 senest 20. maj. 

På Marselisdagen skal vi traditionen tro stille med 
officials, tilmelding til dette foregår også gennem mig, 
afsæt dagen allerede nu. Det er søndag den 3. september. 

Tilmelding til pakkeaften og official på løbsdagen følger 
senere. 

NB.: Aarhus 1900 har jubilæum, og i den anledning er alle 
Marselis-hjælpere (vejvisere, teltrejsere, P-vagter og 
officials) inviteret til gratis at deltage i jubilæumsfesten. 
Tilmeld dig sammen med din vagttilmelding. 
Drikkevarer skal betales af egen lomme, og børn under 14 
år inviteres ikke. 
Du kan også, hvis du er forhindret i at være Marselis
hjælper, komme til jubilæumsfest for 75,- kr exe!. 
drikkevarer. Læs om denne mulighed i Post l 900's april 
nummer. 

Sendes til: Birte Sivebæk 
Jens Søndergaards Vej 9 
8270 Højbjerg. 

Hilsen Bitte 

Jeg melder mig som vagt ved Marselis-fortræning fra kl. 
ca. 18.00 - 20.00 på nedenstående datoer. 

X --------------------------- X ----------------------------- '.}< 

Navn:, __________ _ 

Dato: Man. 12-06 Ons. 14-06 Man. 31-07 Ons. 02-08 Man. 07-08 Ons. 09-08 

Kan Galnej) 

Kan evt. 
tilkaldes, hvis 
en klub-
kammerat 
bliver 
forhindret Gal 
nej) 

Deltager i gratis jubilæumsfesten, fordi jeg er Marselis-hjælper: 

Deltager for egenbetaling, fordi jeg er forhindret i at være Marselis-hjælper: 

X "".-.-------------·-·--·----··-- X ------------·-----------"" .... """ _______ X --------------------------"-------------Cl. X 

Navn:. _______ _ 

Dato: Man. 12-06 Ons. 14-06 Man. 31-07 Ons. 02-08 Man. 07-08 Ons. 09-08 

Kan Galnej) · 
- - - -

Kan evt. 
tilkaldes, hvis 
en klub-
kammerat 
bliver 
forhindret Gal 
nej) 

Deltager i gratis jubilæumsfesten, fordi jeg er Marselis-hjælper: 

Deltager for egenbetaling, fordi jeg er forhindret i at være Marselis-hjælper: 

2 
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Formanden har ordet! 

Redaktøren flytter i hus og derfor kommer dette nummer 
som en nødudgave fra formandens hånd. 
Af uforklarlige årsager har Thomas ikke modtaget mit 
fremsendte indlæg til sidste nummer. Selv ikke, da jeg her 
i maj sendte ham det igen, kom det tilsyneladende igen
nem. 
Begejstringen over cup-match resultaterne er fortsat me
get stor, så jeg bringer en uredigeret udgave af det indlæg 
som var fremsendt til sidste nummer af Post 1900. 

CUP-MATCHEN I GRENÅ DEN 16. APRIL 
Det kommer næppe som den helt store overraskelse, at 
denne dag blev en af de helt store i 1900-orienterings hi
storie. Så store og gode klubber som Nordvest OK, Ran
ders OK og Viborg OK blev bogstaveligt talt sendt i sko
ven og de enkelte kampe blev i 1900's favør vundet med 
følgende cifre: 97-60, 104-36 og 88-72. Basis er skabt for 
en utrolig spændende anden afdeling, når det den 22. ok
tober i Bjerre Skov ved Horsens skal afgøres, hvem der er 
værdige til oprykning til 2. division. 

Hvis opbakningen til den tid er lige så god som denne 
gang, er jeg ikke længere i tvivl om, hvem der trækker det 
længste strå. Vi kan, når alle kommer på banen og gør de
res bedste. Det var det, der skete i Grenå og derfor var det 
en eventyrlig dejlig dag for alle medlemmer af 1900-
0rientering. 

Tak for indsatsen til jer alle. De enkelte resultater findes 
bagerst i bladet. PLJ 

Læs mere om: 

Nødtilmelding: 
Per.Lind.Jensen@ 
Skolekorn.dk 
Florasvej 14 
8462 Harlev J 

INVITATION TIL 100 ÅRS FESTEN 
Som Birte nævnte det på busturen til cup-matchen og i 
forbindelse med påskeløbene har MARSELISLØBET in
viteret alle officials 2000 gratis med til l 00 års jubilæ
umsfesten. 
Henvend dig straks til Birte, der beskrev de nærmere be
tingelser i sidste nummer, men til--------
meld dig nu. Det bliver lidt af et 
tilløbsstykke og det er, som det 
fremgår omstående, blevet nød
vendigt med deltagerbegrænsning. 
PLJ 

PÅSKELØBENE 2000. 

"deltagelse 
kan varmt 
anbefales ... " 

54 løbere til start i årets påskeløb, der blev afviklet i det 
smukkest tænkelige vejr og med udgangspunkt i vandrer
hjemmet i Jels. Lena Kyed blev samlet vinder i sin klasse 
og undervejs lykkedes det både Nana Dybdal og Mikkel 
Staffensenat klare hver en 3. plads i deres respektive klas
ser. Alle deltagere havde store udfordringer i terrænerne 
på Rømø, i Frøslev og i den af stormen næsten væltede 
Stensbæk Plantage. De samlede resultater kan ses på 
Internettet og bringes derfor ikke her, men jeg håber nogle 
af medlemmerne har en lille historie klar til dette eller det 
næste nummer. På grund af de temmelig lange kørselsaf
stande til løbene, blev det ikke til så mange ture i oplan
det, men bortset fra de trøstesløse områder med stormvæl
tede træer var der stadig smukt i det sønderjyske. PLJ 

Løbstilmelderen holder ferie 
Løbstilmelder Lone Dybdal holder sommerferie og tager 
ikke imod tilmeldinger i perioden 12. juli til 6. August. 
Det betyder, at 1900-løbere, der vil til åbne løb i perioden 
frem til og med JM-weekenden 19.-20. august SKAL til
melde sig til løbstilmelderen senest 11. Juli og meget ger
ne før. E-mail: lonekeld@post7.tele.dk eller adressen: 
Lone Dybdal, Nymarksvej 20R, 8320 Mårslet. 

Resl!lltater fra 
Cuprmatchen CUP-match resultaterne opgjort klubvis 

Grillaften med 
Stafetløb 

Træningsløb i som
me~peF-ioden 

Århus 1900 Nordvest Århus 1900 Randers OK Århus 1900 Viborg OK 
Bane 1 22 17 22 13 20 18 
Bane 2A 21 15 23 12 15 21 
Bane2B 14 6 15 O 14 7 
Bane 3A 5 5 7 2 7 3 
Bane 38 15 5 15 O 15 5 
Bane 4 5 5 7 3 3 7 
Bane 5 2 3 2 2 2 2 
Bane 6 2 1 2 1 2 2 
Bane 7 A 3 2 3 1 3 
Bane 78 6 1 6 1 5 
Bane 8 2 3 2 1 2 

I alt 97 60 104 36 88 

1 

2 
2 
3 

72 
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Arhus 1900 Orientering 
Højbjerg, den 24. maj 2000 

TildeJing af pladser til jubilæumsfesten den 1. j uJi 2000 

Hovedledelsen har gennem de sidste 14 dage haft adskillige 
møder med Århus Stadion og de lokale brandmyndigheder. 
Efter brandkatastrofen sidste år på et diskotek i Goteborg 
har brandmyndighederne skærpet sine krav. På et tidspunkt 
var der således kun plads til 600 gæster i den store Stadion
hal. Det er nu - ved at inddrage den første tilskuerrække -
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lykkedes os, at få tilladelse til 1050 gæster. Scenen bliver 
bygget ind i tilskuerpladserne bag målet mod Søjlegården. 
En samlet reservation fra de 14 afdelinger samt inviterede 
gæster på i alt ca. 1350 pladser kræver, at der skal foretages 
en reduktion. På fællesbestyrelsesmødet i februar blev vi 
enige om, at festen afholdes i en sal. 
Der er taget skyldig hensyn til de tilmeldinger, der er foreta
get som officials til Marselisløbet, som betaler kuvertprisen. 
Vi har derfor over en bred bank foretaget en reducering fra 
det reserverede antal til det tildelte antal. Ydermere er der 
foretaget en finjustering, således at der tildeles 'l'2 eller hele 
borde. Hvert bord har plads til 24 personer. På den første 
tilskuerrække bliver der 138 pladser. 

Jeres reservation på 60 pladser 
er reduceret til 55 pladser. 

Nedenfor findes fordelingen af de tildelte pladser: 

Atletik /Motion 
Badminton 
Beachvolley 
Fodbold 
Gymnastik 
Herregymnastik 
Old Boys 
Orientering 
Skaters 
Svømning 
Tennis 
Triathlon 
Volleyball 
Ældreidræt 
Marselisløbskomite 
Gæster 
Hovedledelse 

Heraf officials ved Marselisløbet 
359 161 

13 
22 
41 
44 

7 
39 15 
55 45 
38 35 
41 

137 
85 75 
55 
34 10 
18 
51 
lil 

1050 

Det er vigtigt at der hurtig meldes tilbage, såfremt en afde
ling får overskydende pladser. Vi kan således formentlig nå 
at omrokere på bordtildelingen. 

Med venlig hilsen 
Århus 1900 Hovedledelsen 
Jens Ove Christiansen 

Også for 1900-orienterings medlemmer er dette absolut 
sidste udkald. Derfor henvend dig straks til Birte for at 
få at vide om der er flere pladser, eller du måske allerede 
er kommet i "overløb." 



Indbydelse til stafetløb og grillaften, tirsdag d 8. august. 

Vi begynder med at samle appetit til grillmaden over et stafetløb, som Henrik Andersen udtænker til os. 
Mad og drikkevarer sponsoreres af "Ceres". 
Dette enestående tilbud kan du umuligt sige nej til, men alligevel vil vi gerne have ditja senest den 1. august af hensyn til 
tilrettelæggelse afløb og bestilling af mad og drikkevarer. 

Løbet starter kl. 17:00 fra "Grumstolen" og maden serveres ved 19-tiden. 

Nedenstående tilmeldingsblanket sendes til Birte Sivebæk, Jens Søndergaards Vej 9, 8270 Højbjerg. 
Evt. kan tilmelding foregå pr. tlf. 8627 4107, men jeg er ikke let at træffe i løbet af juli måned, og vores tlf.-svarer er ikke 
altid helt stabil. 

~-----------------------~-------------------- ----~- -----------------------~-------------------~ 

Ønsker at deltage i (sæt x): 

Navn Børnebane Løb ca. 2 km 
(max. tid 30 min) 

Løb ca. 3 km 
(max. tid 30 min) 

Grill-arrangement 

Hvorfor ikke tilmelde dig straks? 
Da sidste frist alligevel falder på en dag, hvor 
du måske holder ferie, nemlig den 1. August. 

Træningskalenderen 
Der kræves normalt ingen tilmeldning forud. Startafgiften er kr. 15.- for alle, der betales på startstedet. Medbringer man 
selv kort er prisen kr. 5.-. Starttidspunktet er følgende: lørdage kl. 13.00 til 13.30 og onsdage kl. 18.00 til 19.00. Mød blot 
frisk op, det er i skoven orientering skal dyrkes. 

Dato Skov Mødested/arrangør 

01.06.2000 Risskov Husk tilmelding forud Kristi Himmelfartsløb (tilmelding 

07.06.2000 Silkeborg Nordskov Ø Afm. Sensommervej Silkeborg OK 

14.06.2000 Silkeborg Sønderskov Svejbæk færgevej Silkeborg OK 

21.06.2000 Set. Hansløb Silistria P AN arrangement 

21.06.2000 Østerskoven Set. Hans Stafet Silkeborg OK. 

21.06.2000 Ebeltoft Syd OK Djurs 

28.06.2000 Silkeborg Kobskov Østre Søbad Silkeborg OK 

05.07.2000 Silkeborg Østerskov Østre Søbad Silkeborg OK 

12.07.2000 Silkeborg Kobskov Østre Søbad Silkeborg OK 

18.07.2000 NørlundN Uldjydeme (TIRSDAG) 

3 



Bagsiden 4. årgang nr. 5. juni 2000 

Resultatliste CUP-matchen den 16. april 2000. Grenå Plantage. 
Navn Bane Tid Plac. Points 
Henrik Andersen H21A I 1.02.30 3 24 
Bjørn Sommer H35A 1 1.06.18 10 18 
Henning Jensen H 35A 1 1.06.39 11 15 
Hans van Binsbergen H35A 1 1.10.43 21 7 
Per Jacobsen H35A 1 1.11.23 23 
Erhardt Nielsen H35A 1 1.26.20 32 Korttegningskurset 
Morten Skrubheltrang H21A 1 1.27.34 33 
Allan Schmidt H21A 1 1.29.31 35 
Morten Hofmeister H21A 1.33.04 37 Frank og Asbjørn har meldt sig til 

korttegningskurset, så der er absolut 

Keld Abrahamsen H45A 2A 0.46.59 1 24 plads til et par stykker mere. 

Ove Jørgensen H50A 2A 0.55.42 9 16 
Hans Henrik Christensen H 45A 2A 0.59.06 19 11 4 til 6 er et godt antal, så går du med 

Ole Gjødeium H40A 2A 1.01.55 22 8 overvejelser så meld dig straks til 
Erling Nørgaard H 50A 2A 1.02.55 24 Henrik eller undertegnede. 
Bent Christensen H50A 2A 1.03.32 27 
Chris Krogh H 50A 2A 1.08.38 32 PLJ 
Finn Staffensen H45A 2A 1.13.54 35 
Asbjørn Maintz Andersen H50A 2A 1.18.33 37 
Steen Dombemowsky H50A 2A 1.22.41 39 
Olaf Christensen H50A 2A 1.36.44 42 

Lone Dybdal D35A 2B 0.58.38 3 18 
Anne Lind Jensen D 21A 2B 1.03.53 5 15 
Helle Svenningsen D35A 2B 1.17.40 8 10 
Marlene Vind Pedersen D21A 2B 1.23.28 11 

Per Lind Jensen H 55 A 3A 0.46.29 4 11 
Jørgen Bang H 55A 3A 0.51.31 5 8 
Per Rønnau H55A 3A 1.23.39 14 

Birgitte Halle D 40A 3B 0.42.34 1 18 
Birte Sivebæk D 45A 3B 0.55.20 4 15 
Anna Jørgensen D45A 3B 0.58.54 5 12 
Lisbeth Møller D45A 3B 1.11.16 11 

Birthe Worm D45A 4 0.56.22 7 9 
Bodil Buchtrup D55A 4 0.57.41 8 6 
Lena Kyed D50A 4 0.59.56 9 
Signe Bang D50A 4 1.07.39 13 
Johanna van Binsbergen D55A 4 1.13.02 14 

Per Clemmensen Hl 7B 5 0.49.45 IO 3 
Øjvind Brøgger H 35B 5 0.58.37 13 3 

Rikke Lysmose Dl 7B 6 0.48.58 4 3 
Katja Vogel D 17B 6 0.51.21 5 3 
Vibeke Staffensen D45B 6 0.52.26 6 
Pia Jaobsen D35B 6 1.00.25 10 
Lone Christensen D45B 6 1.15.43 15 
Lene Kring D45B 6 1.17.46 16 
Birthe Rasmussen D35B 6 1.36.34 17 

Jens Brøgger Hl l-12A 7A 0.50.47 7 9 

Marie Dybdal Dll-12A 7B 0.47.01 7 9 
Nikoline Gjøderum Dl 1-12A 7B 0.54.54 8 6 
Tove Rønnau D15C 7B 1.35.43 17 2 

Nanna Dybdal DlO 8 0.25.30 3 3 
Mikkel Staffensen HIO 8 0.28.58 4 3 
Sara Jacobsen D 10 8 Fejlklip 
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'. •• so if you have a message for someone, you write it on a 

piece of paper and put it on his refrigerator with these 
magnets. lt's Just until we get our e-mail system fixed." 

God sommer 

Post 1900 
4. årgang nr.6. Juli 2000 Informationsblad for Århus 1900 Orientering 
Afløsende redaktør: Henrik Andersen 

I anledning af sommerferie, agurketid og hvad vi ellers har, udkommer 
klubbladet i forkortet og forandret udgave i denne omgang. Sommeren 
byder på masser af løbsoplevelser, og for at alle kan nyde det dejlige 
danske sommervejr i klubbens farver, er der nu mulighed for at købe løbe 
T-shirts i gul og bordeaux. 

Løbe T-shirt 
Vi har købt et parti af de såkaldte Polydacron T-shirts fra Newline. Det er 
en svedtransporterende T-shirt, lidt tykkere end en normal svedundertrøje, 
så den både kan bruges under 
o-trøjen og alene. De er lidt srrå i 
størrelserne, og fås fra Stil XXL. 
Designet er gult med bordeaux 
tryk. Butiksprisen er normalt 150 
kr. for sidste års farve . 

Klubpris: 75 kr. 

Der vil være mulighed for at 
hente T-shirts i forbindelse med 
tirsdagstræningen i juli ( 4/7, 1117 
og 18/7) mellem kl. 17 og 17.30 
eller mellem 19 .00 og 20.00. 
Betaling kan foregå kontant eller pr. girokort. 

Newline har desværre ikke kunnet levere børnestørrelser, så der bliver 
lavet en portion bomulds T-shirts i samme design. Prisen for børne t-shirts 
er 30 kr. 

For de, der har bestilt shorts hos Birte, er der mulighed for at få komplet 
"klubuniform" til sommerens løb, da Birte medbringer shorts ved løbene. 



Men til idræt vi nu er parat 
er titlen på den jubilæumsbog, der blev udgivet i anledning af Århus 
l 900's I 00 års jubilæum. Der er et gratis eksemplar til hvert medlem, der 
kan afhentes i klubhuset. Bøgerne står i nogle papkasser i mødelokalet, 
sammen med en liste, hvor man bedes krydse sig af, når man har taget sit 
eksemplar. 

Løbstilmelderen holder ferie 
Som annonceret i sidste nummer holder Lone ferie fra 12. juli til 8. august, 
så hvis du skal med til et af sensommerens løb er det NU du skal 
tilmeldes: 

6/8 
13/8 
19/8 
20/8 
27/8 

Lodbjerg plantage 
Kollerup 
Sletten 
Lin dum 
Hj ermindskov 

Tilmelding til: 
Lone Dybdal 
Nymarksvej 20 R 
8320 Mårslet 
Te!.: 86 29 80 36 
e-mail: lonekeld@post7. tele. dk 

Grillaften 

Klitløbet 
C-løb 
Stafet (Jysk-fynske mesterskaber) 
B-løb (Jysk-fynske mesterskaber) 
C-løb 

Husk tilmelding til grillaften d. 8. august. Tilmeldingsblanketten var at 
finde i juni udgaven af POST 1900. Du kan sende blanketten (hvis du kan 
finde den) til Birte eller sende en email til undertegnede på 
katj ahenrik@email.dk 

Birte Sivebæk 
Jens Søndergaards Vej 9 
8270 Højbjerg 
Te!: 86 27 41 07 

Stillingen i Pointmesterskabet 

I år fører vi en nøje statistik over de starter og resultater klubbens løbere 
opnår i de åbne løb rundt om i landet. Status her lige før sommerens løb er 
at vi har haft 389 starter i alt og der er 5 løbere fra 1900 der har præsteret 
at score 100 point i et B-løb. 

Damejunior Point Herre junior Point 
Nanna Dybdal 480 Mikkel Staffensen 388 
Marie Dybdal 463 Jens Brøgger 279 
Nikoline Gjøderum 161 
Sara Jacobsen 81 

Dame senior Point Herre senior Point 
Lone Dybdal 443 Evald Laustsen 452 
Bodil Buchtrup 427 Keld Abrahamsen 451 
Birthe Worm 422 Per Lind Jensen 441 
Anna Jørgensen 397 Ove Jørgensen 408 
Birte Sivebæk 393 Henning Jensen 380 
Lone Christensen 393 Chris Krogh 371 

Træning 

Vi træner hver tirsdag kl 17.30 fra Grumstolen, også i sommerferien. (Dog 
ikke i uge 30) 

Husk også Marselisfortræning 31/7, 2/8, 7/8 og 9/8. De udvalgte vagter 
har fået besked fra Birte, men andre er også velkomne. 

Husk at det er hård træning der fører til gode resultater! 
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Formanden har ordet! 

Årets største feriemåned er netop løbet ud, men da vejret i 
år ikke har været det allerflotteste, har der været god grund 
til at glæde sig over dejlige dage i forbindelse med Jysk-3-
dages 2000 omkring Skørping. Mellem 20 og 30 deltagere 
fra 1900-orientering var med, og fik luftet den nye T-shirt 
og tilhørende shorts i lune og solvarme skove, med masser 
af udfordringer. En del er i skrivende stund draget videre 
til Læsø, men de skriver måske selv lidt om turen senere. 

100 års jubilæet 
Vejret var ikke med 1900's 100 års jubilæumsdag den 1. 
juli, men det var vist nok også det eneste, der ikke levede 
op til forventningerne. Jeg har kun hørt positive tilbage
meldinger omkring dette kæmpearrangement, som hoved
ledelsen skal have æren af at have tilrettelagt. 

På selve jubilæumsdagen den 1. juli præcis kl. 05.50 stod 
jeg på toppen Uhuru Peak af Afrikas højeste bjerg Kili
manjaro, og kunne frit sende tankerne til alle hjemme i År
hus 1900. 

Enkelte har fortalt, at de undrede sig over, at 1900 oriente
ring ikke var repræsenteret i optoget gennem byen. Det har 
dog siden januar været besluttet i bestyrelsen, at vi ikke 
ønskede at deltage i det arrangerede optog. Fra bestyre1-

Læs mere om: 

Premiere på nyt 
hjemmesidedesign 

Klubtur til Sverige 

Kontigent 

(fortsætter på side 3) 

Sommeren er på sit højeste 

Efter et par numres fravær, grundet flytning og vanlig 
sommer stilhed, er jeg tilbage ved tastaturet, klar til at skri
ve og viderebringe Jeres mange spændende sommerhistori-
er. 

Thomas 

Klubtur til Sverige 

I lighed med sidste år arrangerer nordkredsen sveriges
samling i oktober. 

Her følger invitation fra DOF's hjemmeside, www.dk. 
orienteering.org/ 

Nyt fra NK 06/07 2000 
Klubber eller individuelle der skal med på Nordkredsens 
efterårssamlingen i oktober weekenden 13-14-15, kan 
tilmelde sig til 350 kr pr person incl transport og spis
ning indtil 119-00. Derefter kan man tilmelde sig indtil 
1110 formedels 450 kr og endelig begrænsede pladser 
herefter til 550 kr. 

Referencer kan indhentes fra de klubber der indtil nu har 

(fortsætter på side 2) 

Solbadning i målområdet ved Helum Siem skov, førstedagen for Jydsk 3 dages. 
Foto : Per Lind Jensen 

1 



Succesen fortsætter 

Vi har stadig løbe T-shirts, der kan købes til den latterlige 
sum af 75 kr. Som skrevet i sommerudgaven af POST 
1900 er det Polydacron T-shirts fra Newline. Det er en 
svedtransporterende T-shirt, lidt tykkere end en normal 
svedundertrøje, så den både kan bruges under 
o-trøjen og alene. Der er desuden bomulds T-shirts i bør
nestørrelser i samme design som løbetrøjerne til 30 kr. 

Der er mulighed for at købe trøjer i forbindelse med Tirs
dagstræningen i August, mellem 17.00 og 17.30 og mellem 
19.00 og 19.30. 

KOLOFON 

Udgives af: 
Århus 1900 Orientering. 
Udkommer den første hverdag i må
neden - 10 - 11 gange årligt. 

Formål: 
Bladet har til hensigt at dække de lo
kalinformationer som måtte have 
klubbens medlemmers interesse. Li
geledes skal bladet være et forum for 
medlemmernes almindelige menin
ger og indslag. Meninger der tilken
degives i bladet, må ikke accepteres 
som udtryk for klubbens officielle 
standpunkt. 

Deadline: 
Al materiale skal være modtaget se
nest den 20. i måneden for at sikre, at 
det er at finde i næste måneds udgi
velse. 

Redaktionskomite: 
Thomas Kokholm (ansvarshavende) 
Mette Laustsen 
Per Lind Jensen 

Indlæg: 
Maskinskrevet, let læseligt håndskre
vet eller i tekst fil format diskette til 
PC-miljøet. Ligeledes modtages ger
ne foto og illustrationer, samt forslag ' 
til emner som ønskes bragt i bladet. 

Teknisk: 
Oplag: 90 S!k-

at med, · 
• '.{;i J\'le-& New Re man 
• M_aiandra 

Trykning 
Centraltrykkeriet Silkeborg 

Henvendelse via: 
Internet: kokholm@postl.tele.dk 
Telefon: 86 82 48 68 

Falstersgade 1 7 
8600 Silkeborg 

Henrik 
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(j(Jrtsat ji-a side 1 - Klubtur til Sverige) 

deltaget: Viborg, Århus 1900, OK Herning, Ålborg samt 
individuelle fra Silkeborg, Randers, Skagen, OK Djurs, OK 
Pan og Talentgruppen. 

Program: 
Fredag: Natpatrulje og Heiken 
Lørdag: Langpatrulje aften instruktion og gennemgang. 
Fællesspisning 
Søndag: Stafetpatrulje 

Der vil igen i år være fundet på nye, spændende udfordrin
ger i det fantastiske terræn. Klubberdertilmelder sig be
des anføre hvem der løber Heiken (udendørs overnatning) 

Vores stævnemetode gør at alle kan være med, det er en 
rigtig god måde at blive introduceret til det svenske ter
ræn. Der vil være instruktionsaften af Løbskyndig fra den 
svenske rangliste.(Måske Jorgen Mårtensson) el. lign. 

Vel mødt 
Ronnie og Carl 
Ronnie McGrail, NKITRU 

Klubben giver et endnu ikke fastsat tilskud til turen, og 
hvis der er tilslutning, vil vi lave fælles bustransport fra 
Århus til Frederikshavn. Jeg forventer at prisen for hele 
turen incl. transport fra Århus bliver max. 300 kr. pr. per
son. Nærmere information herom kan fås hos undertegne
de efter 15. august. 

Tilmelding senest 26. August til: 
Henrik Andersen 
Tel: 86 19 37 34 
Email: katj ahenrik@email.dk 



§ 
N Opløbet ved Skjørping Hallen på sidstedagen vedjydsk 3 dages. 1900 Orientering har taget place

ring lige ved målstregen. Foto : Per Lind Jensen 

@ (fortsat fra side i - Fonnanden har ordet) 

~ sens side havde vi foreslået alternative og lidt mere aktive 
·::: måder at præsentere de forskellige afdelinger på end "kun" 
~ ved et optog. Dette forslag blev forelagt på fællesbestyre!
~ sesmøde den la februar, men fandt ikke fremme på mødet. 

! 
-~ Herefter fastholdt vi i bestyrelsen, at optoget blev uden 
-g 1900 orientering, da der ikke var nogen i bestyrelsen, som 
~ ønskede aktivt at gå ind i arrangementet, som det var plan
Jl lagt. 
'1.l 

Den flotte jubilæumsbog kan i øvrigt stadig afhentes på 
Grumstolen, så kik forbi til træningen f.eks. tirsdag eller 
efter Marselisfortræningeme. 

Fortræning til Marselisløbet 
Fortræningen til Marselisløbet har vi den 31. juli og 2. au
gust samt 7. og 9. august. Holdene er på plads, men det 
skal endnu engang understreges, at ALLE altid er velkom
ne. 

Husk også at få fat i den nye 1900 trøje, der i samlet flok 
vil gøre sig fint ved fortræningen. Trøjen fås efter aftale 
med Henrik også på Grumstolen. 

Den 2. august laver vi i øvrigt også træningsløb i Lillering 
Skov, så der vil være mulighed her, såfremt du ikke er på 
Marselisholdet. 

Divisionsturnering 
CUP-matchen den 22. oktober skal vindes, så du kan lige 
så godt tilmelde dig straks. 
Husk at angive, om du ønsker at køre med fælles bus til 
Bjerre Skov ved Horsens. 

PU 
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august 
man tir ons tor fre !ør søn 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

Træningskalenderen 

Der kræves ingen tilmeldning forud. Startafgiften er kr. 
15.- for alle, der betales på startstedet. Medbringer man 
selv kort er prisen kr. 5.-. Startstidspunktet er følgende: 
lørdage kl. 13.00 til 13.30 og onsdage kl. 18.00 til 19.00. 
Mød blot frisk op, det er i skoven orintering skal dyrkes. 

Dato Skov Mødested? 

02.08 Lillering Lillering/Stjær 

09.08 Katholm Glatved Strand 

16.08 Tinning Tinning HedeNitten 

23.08 Himmelbjerget Knøsgården 

30.08 Troldhøj Tvilurn/Sminge 

06.09 Fløjstrup Moesgård Strand 



Bagsiden 4. årgang nr. 6. august 2000 

Træning 

Tirsdagstræningen har kørt i neddroslet form hele somme
ren, men fra 15. august er vi helt klar igen, og det håber vi 
også at I er, så vi alle kan komme i form til efterårets store 
begivenheder. Husk: 

"En tirsdag uden træning, 
er en tirsdag uden mening" 

Vi løber fra Grumstolen ca. 17 .30, og efter turen i skoven 
er der ofte fælles spisning. 

Henrik 

Premiere 

Hvis du som en af de allerførste vil se klubbens nye hjem
meside skal du tjekke www.aarhus1900.dk/Orientering/ 
index.htm hurtigst muligt. Kim og Lisbeth 
(kommunikationsudvalget red.) har lovet at den skulle væ
re klar til 1. august, og ud fra snigpremieren at dømme bli
ver den rigtig flot. 

Henrik 

Grillaften 

Eftertilmelding til grillaftenen kan måske stadig nås (Hvis 
den ikke allerede er overstået), mod at man melder sig fri
villigt til opvask samt indsamling af poster. 
Tilmelding til: 
Henrik Andersen 
Tel: 86 19 37 34 
Email: katjahenrik@email.dk 

0 

Abne løb 
Dato Skov 

13.08 Kollerup 

19.08 Sletten 

20.08 Lindum 

02.09 Blåbjerg 

10.09 Ulfborg 

Arrangement 

C-løb 

JFM-stafet 

JFM-klas. 

DM-kort 

DM-klas. 

Så er det jo også i september de mange natugleløb begyn
der, se videre på DOF hjemmeside. 

Thomas 

Kontingent 2. halvår 2000 

Vedlagt denne udgave finder du et girokort til indbetaling 
af kontingent for 2. halvår 2000. Kontingentet bedes ind
betalt senest den 1. september 2000. Eventuelle spørgsmål 
vedr. kontingent besvares gerne ved henvendelse til kasse
reren. Henning, tlf. 8613 7925. 
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Opslagstavlen 

Mohairstrømper 
ad~ fødder iiår du løber o-løb? 

Rar du køld_ og v . ok\ter. Sokkerne er 
Så skul~e du P;.t:~iv~:~if~~ unge får. Stor.fugt_ a~~ 
fre-rro uHet at blØ l d fødderne forblive rør . 

e der a er orbe:rende evn 

Der skulle være et opslag p 

Kontal<t 
Lone enri tensen 
nyb.l<ærvej 24 
s2øo Århu v 

å Grumstolen. 

DOF logokonkurrence 

I 

Som det måske er alle bekendt, ønsker DOF at skifte deres 
gamle logo ud, og det gerne i forbindelse med 75 året. Der
for var der i juli udgaven af 0-posten beskrevet detaljerne 
for deltagelse i en konkurrence for at finde et nyt logo. 

Logoet skal udtrykke "orienteringsløb-find vej med kort 
og kompas", og må desuden gerne udtrykke en række af de 
værdier, vi forbinder med vor idræt, herunder at oriente
ringsløb er en bæredygtig idræt, hvor der tages vidtgående 
hensyn til naturen. 

Logoet skal ledsages af et slogan, men bør også kunne fun
gere selvstændigt og uden logoet. 

For at deltage, skal logoet i rentegnet form fremsendes til 
forbundets kontor senest den 1. oktober 2000 i en kuvert 
uden afsender, mærket "logokonkurrence". I kuverten skal 
vedlægges en mindre lukket kuvert ilagt oplysninger om 
afsenderns navn og adresse. 

Læs mere i nyeste nummer af 0-posten. 
Thomas 

Sjællandsk 3-dages 

Man kan allerede nu godt sætte et kryds i kalenderen for 
næste års sommer 3-dages. Næste år er det Farum OK og 
Tisvilde-Hegn som står bag, 

Sjællandsk 3-dages, 13-15. juli 2001 
Thomas 
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Formanden har ordet! 

Medaljer til 1900 Orientering 
Sensommeren er på vej, men der har været mange gode 
løbsdage i august måned. 
Ikke mindst Jysk-Fynske mesterskaber den 19. og 20 var et 
par gode dage for 1900-0rientering. For første gang i 
mange år havde vi ungdomsrepræsentanter på 
medaljepladserne, idet Marie og Nanna Dybdal sammen 
med Jens Brøgger tog bronzemedaljer i stafet i klassen Dl 
H-12. Flot klaret i det meget krævende terræn på Sletten. 
Dagen efter i Lindum skov blev det til endnu to 
individuelle medaljer i henholdsvis D-10 ved Nanna 
Dybdal der fik sølv og Mikkel Staffensen, der i H-10 tog 
bronzemedaljen hjem. Seniorresulaterne kan I selv læse 
om på løbenes hjemmesider, men de kunne have været 
bedre. Det kommer måske til DM den 9.-10.- september. 

Marselisløbet 2000. 
Godt 30 medlemmer fra 1900-0rientering har, når I læser 
dette. forhåbentligt været til pakkeaften i Marselisborg
hallen. Det er dejligt at være med i det fællesskab, der er 
omkring Marselisløbet, som alle 1900-folk heldigvis 
betragter som deres løb. 

Orienteringsafdelingen har da heldigvis også altid været 
med gennem alle årene, med masser af hjælpende hænder, 
når der har været brug for det, og sådan vil det 
forhåbentligt fortsat være. Forhåbentligt er du også med 
som officiel lørdag og/eller søndag den 2.-3. september. 

Cup-matchen er du selvfølgelig opmærksom på, og de 
første 23 har da også allerede tilmeldt sig, men da vi plejer 
at være ca. 40-50, mangler der mange endnu. Fat knoglen 
og ring til Lone på 8629 8036, som venter på dit opkald 
eller kontakt undertegnede. Der regnes p.t. med fælleshus, 

Læs mere om: 
0 

Abent brev ti I 
bestyrelsen 

Sverigesturen 

Is og sne på 
Grumstolen 

(fortsælter på side 2) 

1 
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Abent brev til bestyrelsen 
Foreningens jubilæum den I. juli 2000 

Jeg er skuffet- meget- over klubbens bestyrelse. 

Jeg er en af de røster, der lidt forundret spurgte til, hvor 
1900 Orientering var at finde i optoget ved foreningens 
100 års jubilæum. Og når jeg læser formandens forklaring 
på, hvorfor afdelingen ikke deltog, må jeg undre mig 
endnu mere. 

Jeg mindes ikke, at jeg har set bestyrelsens beslutning om 
ikke at deltage i optoget, publiceret til medlemmerne via 
klubbens blad. Men måske har jeg ikke læst bladet godt 
nok. 

Dette skal imidlertid ikke afholde mig fra at have den 
opfattelse, at bestyrelsens holdning, om ikke at deltage i 
optoget, er for ringe. Og når bestyrelsen så yderligere 
reagerer med at boykotte optoget, fordi man ikke kan få 
sine egne forslag igennem i fællesbestyrelsen, så tror jeg 
bestyrelsen har et kommunikationsproblem - og efter min 
mening et holdningsproblem. 

Reaktionen minder mig om noget, som ligger på et niveau 
der ligner et forkælet barns:"-- hvis I ikke vil lege den leg, 
jeg bestemmer, så vil jeg ikke lege med --" 

Og en sådan reaktion skuffer mig som sagt - meget. 

Sven Weel Jensen 
Medlem af klubben siden 1964 



Is og sne på Grumstolen! 

Tirsdag den 12. september, efter træning, kommer Mikael 
og fortæller om, og viser lysbilleder fra, sin tur på ski over 
Indlandsisen i maj måned. 

Seancen begynder ca kl 20.00-hvis du ikke vil risikere at 
komme til at vente, så mod op allerede klokken 17.20 og 
deltag i fællestræning og spisning. 

KOLOFON 

Udgives af: 
Århus 1900 Orientering. 
Udkommer den første hverdag i 
måneden - I 0 - 11 gange årligt. 

Formål: 
Bladet har til hensigt at dække de 
lokalinformationer som måtte have 
klubbens medlemmers interesse. 
Ligeledes skal bladet være et forum 
for medlemmernes almindelige 
meninger og indslag. Meninger der 
tilkendegives i bladet, må ikke 
accepteres som udtryk for klubbens 
officielle standpunkt. 

Deadline: 
Al materiale skal være modtaget 
senest den 20. i måneden for at sikre, 
at det er at finde i næste måneds 
udgivelse. 

Redaktionskomite: 
Thomas Kokholm (ansvarshavende) 
Mette Laustsen 
Per Lind Jensen 

Indlæg; 
Maskinskrevet, let læseligt 
håndskrevet eller i tekst filformat 
diskette til PC-miljøet. Ligeledes 
modtages gerne foto og illustrationer, 
samtforslag til emner som ønskes 
bragt i bladet. 

Teknisk: 
Oplag : ·90 stk. 
Sat med, 
•Times New Roman 
• Maiandra 

Trykning 
Centraltrykkeriet Silkeborg 

Henvendelse via: 
Internet: kokholm@postl.tele.dk 
Telefon: 86 82 48 68 

Fa lstersgi1de 17 
8600 Silkeborg 

Jane 
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(fortsat fra side I) 

og alle vil få nærmere besked om opsamlingssted mm. 

"Husk alle kan være med, og kan sikre netop det 
afgørende point, der kan være forskellen på sejr eller 

nederlag". 

Kontingent har de fleste allerede betalt, oplyser 
kassereren, men han vil sætte pris på at modtage de 
allersidste indbetalinger inden for den næste uges tid. 
Skulle girokortet være bortkommet, kan du blot benytte 
klubbens gironummer 417-7681 v/Henning Jensen, så 
falder det hele på plads. 

Stafet- og grillaftenen den 8. august var desværre for en 
af vore løbere en rigtig træls dag for at sige det mildt. Lene 
brækkede, som I alle ved, både skinneben og lægben under 
stafetløbet, og er i skrivende stund fortsat indlagt på 
Kommunehospitalet, hvor de efter en uge alligevel måtte 
operere for at få skinnebenet samlet ordentligt. Hun har 
haft mange smerter, men har heldigvis bevaret sit gode 
humør, så vi håber hun vender stærkt tilbage, når 
genoptræningen er overstået. 

Henrik og Katja havde ellers lavet alle tiders stafetløb 
rundt på Grumstolen, med store udfordringer for alle. 
Resultatet fik jeg ikke med i farten, men Henrik kan 
sikkert oplyse det. Grillmaden var som sædvanlig af bedste 
kvalitet, og i år var der sponsorer på. Clausens Fiskehandel 
og Ceres så der manglede ikke noget. Tak til alle der hjalp 
ti I med at skabe en god aften. 

Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 9. oktober, 
og har du punkter til dagsordenen kan du blot henvende 
dig til en fra bestyrelsen. 

Korttegningskurset 
Bliver i november måned. En af de sidste tre weekender i 
måneden, men vil først senere blive aftalt endeligt med 
kursusinstruktøren Søren Nielsen. De tilmeldte vil blive 
spurgt af Henrik inden det endelige valg. Nærmere i næste 
nummer. 

Påsken 2001 
Bestyrelsen arbejder på at finde et fælles overnatningsted, 
selv om løbene ligger ganske tæt på Århus. Håber mange 
har lyst til at være med, hvis det lykkedes at finde et godt 
sted. 

Vintertræningsweekend i februar 2001. 
Bestyrelsen arbejder med at finde et egnet sted. Bl.a. med 
henblik på KUM 2003 ville bestyrelsen gerne, om der 
kunne skabes en eller anden form for sammenhæng i 
arrangementerne. 

Klubbladet har i øvrigt tre års jubilæum denne gang, så 
lad os sige et stort til lykke til redaktørerne Mette og 
Thomas. 

"Orienteringsløb skal løbes i skoven, så på gensyn der". 

PLJ 



Klubtur til Sverige 

Som omtalt i sidste nummer af POST 1900 tilbyder 
nordkredsen igen i år en træningsweekend i området 
omkring Goteborg i Sverige. 

Turen starter fredag eftermiddag, hvor klubben arrangerer 
fælles bustransport til Frederikshavn. Herfra tager vi 
hurtigfærgen til Goteborg, hvorfra det fortsætter med bus 
eller sporvogn til løbsterrænet. Her starter natløbet. Der 
løbes i hold af 2 eller flere, og ender ved overnatnings
stedet, der i år skulle være hytter. Lørdag er der lang
patrulje, der er et pointløb, hvor det gælder om at få så 
mange poster som muligt inden for maxtiden. 

Søndag er der stafetpatrulje. Hve1t hold skal finde et antal 
poster, men man kan dele dem mellem sig, så man på den 
måde kan regulere banelængderne. Vi ankommer til Århus 
igen søndag aften. Ved alle løbene er der mulighed for at 
løbe i små hold, så man ikke risikerer at blive efterladt 
alene ude blandt elgene. 

Der er også mulighed for at kombinere natløbet og 
langpatruljen med en overnatning i det fri, så det bliver til 
"Orienteringsheiken". Man pakker bagage nok til 1 
overnatning samt mad til 1 morgen. Man løber som team 
med en medheiker, hvilket betyder 2 mands hold, men man 
kan for den sags skyld også lave 3 mands hold. På den 
måde kan man fordele den nødvendige bagage. Man bliver 
sat af om aftenen med sin pandelampe på og med et kort i 
hånden, og så har man en maxtid ca. 2 Y2 time for at nå 
frem til målet. Ved overnatningen, der er udendørs, er der 
bål mv. Næste morgen får man tildelt et kort, og man 
efterlader sin bagage, og begiver sig ud på langpatruljen 
hvor efter man så ender et nyt sted - denne gang overnattes 
der under tag og sammen med de "normale" løbere. 

Sidste år overnattede heikdeltagerne i en shelter, hvor en 
"official" ventede med varme pandekager, da de ankom. På 
langpatruljen havde vi en post ved shelteren, der lå lige 
ned til en sø, det så rigtig lækkert ud! 

Sidste år var vi ca. 25 deltagere fra 1900, og jeg tør godt 
påstå, at vi alle havde en god oplevelse samtidig med, at vi 
lærte noget, og opdagede at svensk terræn ikke er så 
afskrækkende, som det nogle gange ser ud på kortene i 0-
posten. 

Prisen for turen er 100 kr. hvis man er tilmeldt senest 8. 
september kl. 17.00. Ved tilmelding fra 9. september til 
30. september er prisen 200 kr. Husk at meddele om du 
ønsker at løbe heiken. Der er enhedspris for børn, voksne 
osv. 

Tilmelding til: 
Henrik Andersen 
Frederiksalle 116 3.th. 
8000 Århus C 
Te!: 86 19 37 34 (brug gerne telefonsvareren) 
Email: katjahenrik@email.dk 
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Opslagstavlen 

Overtræksdragt ti\ salg 
tr 130 til salg. Aldrig brugt, 

1900 overtræksdragt s .. 1 som den vi allerede 
da den har samm<~ større se 

havde." Helle og Ole 

. . ll det var en hyggelig grill 
PS: Tak for sidst til a ede baner og noget dejlig 
fest med nogle kanLongo ku\1e knække anklen. 

d bare synd at ene s 
ma, d 
God bedring ti\ hen e. Helle 

september 
man tir ons tor fre lør søn 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

Træningskalenderen 

Der kræves ingen tilmeldning forud. Startafgiften er kr. 
15.- for alle, der betales på startstedet. Medbringer man 
selv kort er prisen kr. 5.-. Startstidspunktet er følgende: 
lørdagekl.13.00til 13.30ogonsdagekl.18.00til 19.00. 
Mød blot frisk op, det er i skoven orintering skal dyrkes. 

Dato Skov Mødested? 

06.09 Fløjstrup P-plads ved Moesgård 

09.09 Vilhelmsborg Vilhelmsborg 

16.09 Norringure Vej 511 m. Foldby og Haldum 

23.09 Ri i skov Ved vandrehjemmet 

30.09 Storskoven Silistria/Grumstolen 

07.10 Fløjstrup Tømmerpladsen midt i skoven 

.. . : ;_"'<-.:~;i;' .7 .··: ·~·: 

~ 
I 
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Klubbladet "Post 1900 Digital" 

Som en ny service vil jeg i et forsøg tilbyde klubbladet i en 
digital udgave. Klubbladet udsendes til alle tilmeldte 
samtidig med, at jeg afleverer det hos trykkeriet. På den 
måde vil den digitale abonnent modtaget klubbladet et par 
dage før den sendes ud i papirform. 

Den digitale udgave udsendes som PDF fil i en email. PDF 
filen kan læses af det ret udbredte Acrobat Reader, som 
kan hentes gratis hos bla. www.adobe.com. 

Servicen er samtidig også en besparelse, idet der dermed 
ikke skal udsendes så mange papirudgaver med posten. 
Samtidig kan I hver især tage stilling til, om den skal 
udskrives eller blot eksistere i en miljøvenlig udgave. 

Forsøget løber i et par måneder, og hvis interessen er mere 
end 25 procent vil den fortsætte, og dermed blive et 
permanent tilbud i fremtiden. 

Meld dig til den digitale udgave med angivelse af 
modtager email til kokholm@postl.tele.dk. 

Thomas 

Hovedrengøring på Grumstolen 

Lørdag den 30. september kl. 09.00 

Som jeg nævnte ved grillaftenen på Grumstolen har vi 
brug for en flok friske, morgenduelige folk til at foretage 
den årlige hovedrengøring på Grumstolen, da en del af den 
"gamle garde" er forhindret i møde op. Måske er det også 
på tide, at der på dette område sker en udskiftning, så nye 
folk får chancen for sætte deres præg på de dejlige 
rammer, som vi har til udøvelse af vores idræt!! 

Allerede sidste år så vi et par nye ansigter blandt service
personalet, og jeg håber, at de følte sig så velkomne, at de 
har lyst til at møde op igen i år, så kontinuiteten i arbejdet 
kan videreføres. 

Heldigvis har Hans Henrik, et trofast medlem af den 
"gamle garde" lyst til at fortsætte, og være tovholder for 
rengøringsprojektet i år i stedet for undertegnede, ligesom 
han vil også sørge for indkøb af den glimrende morgen
mad, hvormed vi plejer at indlede dagen. 

Hans Henriks tlf. nr. er 86117962, så ring lige til ham, hvis 
du kan give en hånd med - eller mød bare op den 3019 kl. 
9.00. Der vil være brug for ca. 10 personer, og så er 
arbejdet færdigt ved middagstid. 

Venlig hilsen Johanna 

En flot 3. Plads til Marie Dybdal, Nanna Dybdal og Jens Brøgger i JFM-stafet på Sletten/Silkeborg. Her Jens på 
skamlen. Foto: Per Lind Jensen 
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Århus d. 8. august 2000 

Tilmelding til pakkeaften, teltrejsning/-nedtagning, official og evt. til "Lille Marselis" 

Pakkeaften tirsdag d. 22. august kl. J 8.30 i Marselisborghallen. 
Der skal pakkes masser af breve til cyklister, skaters og løbere, og jo flere vi er, des hurtigere går arbejdet. 
Mød op og få en sludder med dine klubkammerater samtidigt med at der pakkes. 
0-afdelingen skal ses denne aften, så mød op i enten gul T-shirt eller paradedragt. 

Teltopstilling onsdag d. 30. august kl. 17:00 i Tangkrogen 
Der er behov for 10 stærke personer (krav: at du er mindst ligeså stærk som Henning J.) til at rejse det store telt. 
0-afdelingen sørger for forplejning. 

Official til Marselisløbet søndag d. 3. sept. 
Vi mødes på P-pladsen v. Gåsehaven kl. 10:00 eller kl. 12.00. 
Fra 10:00 -12:00 skal vi som noget nyt være officials for Marselis rulleskøjteløb, som ligger delvis på vores 
sædvanlige område. Der er behov for ca. I 0 personer i dette tidsrum. 
Kl. 12:00 møder ca. 16 personer mere, så vi er i alt 26 personer til dækning af official-tjansen v. Marselis løbet. 
Først indtages madpakkerne som Marselisløbet donerer og efter at madpakkerne er fortæret vil formændene 
uddelegere, det arbejde, der skal gøres i løbet af eftermiddagen. 
Arbejdet består i at dække 12 km ruten fra 2 km- til 8 km-afinærkningen. 
Vagten forventes at vare til kl. ca. 16. 
NB.: Vejen gennem skoven spærres af allerede fra kl. I 0:00, derfor opfordres til at køre til klubhuset og parkere, 
Grumstolsvej og Hørhavevej er åbne for trafik. 

P-vagt v. Sumatravej og Filtenborgplads søndag d. 3. sept. 
De 0-medlemrner, der melder sig som P-vagt, skal i år møde kl. I 0:00 ved materiale-teltet i Tangkrogen. 
Kontaktperson er Bjørn Graae. Vagten forventes at vare til ca. kl. 16. 

Teltnedta!'.nin_g '>ØTJQ~g_9_i ~t 
Der er behov for 10 stærke personer, som møder på Tangkrogen kl. 16:30. Forplejning v. Marselisløbet. 

Husk på, at det frivillige arbejde, der lægges i forbindelse med Marselisløbet, kommer dig selv og 0-afdelingen 
til gode resten af året, så kom og giv en hånd med. 

"Lille Marselis" onsdag d. 30. august kl. 18:30 fra Tangkrogen. 
Når du har hjulpet enten ved fortræning, teltrejsning/-nedtagning, pakkeaften eller som official på selve Marselis
dagen kan du gratis deltage i "Lille Marselis". 

Tilmeldingen sendes/ringes/e-mailes senest d. 13. august til: 

Birte Sivebæk 
Jens Søndergaards Vej 9 
8270 Højbjerg. 
tlf. 8627 4107 
e-mail: bs@ats.dk 

X ................................ .. ... ................ .... . " .. ..... .. ..... ..... ...... ....... .. .... ... ... .......... . " ... " .... .............. .... .......... .. .. " ... "" 
Navn: 

~~~~~~~~~~~~ 

Kommer til pakkeaften d. 22" aug. 
Teltopsætter d. 30 aug. 
Er official på løbsdagen d. 3. sept. 

Teltnedtager d. 3.sept. 
P-vagt d. 3. sept. 

Ønsker at deltage i: 
"Lille Marselis" onsdag d. 30. aug. kl. 18.30: 

(nummerudlevering i Tangkrogen fra kl. 18.00) 

Ja: 
Ja: 
Ja: 

Ja: 
Ja: 

Nej:_ 
Nej:_ 
Nej :_ 

Nej: __ _ 
Nej: __ 

12 km: 6 km: 

fra kl.:10:00 
fra kl. 12:00 

alder på løbsdagen: __ _ 
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Formanden har ordet! 

Marselisløbet 2001 
Set 29. i rækken af Marselisløb blev et af de absolut kolde
ste, der nogensinde har været afholdt. Stemningen var dog 
som altid god, og der var ingen sure miner blandt hjælpere 
eller deltagere på trods af det kolde, fugtige og blæsende 
vejr. 

Årets nyskabelse var rulleskøjteløb med godt 400 gennem
førende på de to ruter 16 og 4 km. 

Bestyrelsen vil gerne takke 1900-orienterings medlemmer 
for den indsats, der har været vist i forbindelse med såvel 
fortræning, pakning som på selve løbsdagene. Igen et år 
hvor orienteringsmedlemmerne har stået klar, når der var 
brug for en hjælpende hånd. Det er dejligt at opleve og 
samtidig en helt nødvendig ting, hvis Marselisløbet fortsat 
skal kunne give et lille overskud. 

Uden frivilliges indsats ville det ikke være muligt at lave 
Marselisløbet. Marselisløbets komite bør i den forbindelse 
også sendes en hilsen og tak for den indsats de her yder. 
Orientering har altid været repræsenteret i komiteen, og vil 
forhåbentligt også være det fremover. 

Divisionsturnering 
Cup-matchen søndag den 22. oktober i Bjerre skov, er da
gen hvor det skal vise sig, om vi er stærke nok til at rykke 
op i 2. division. Vi har et godt rygstød med fra den første 
match i Grenå Plantage, hvor det blev til tre sejre over 
Nordvest OK, Randers OK og Viborg OK, men margenen 
til Viborg er kun 16 points, så intet er sikkert på forhånd. 
Alle bedes derfor straks tilmelde sig hos Lone, så vi kan ta 
sammensat det stærkeste hold. 

(fortsætter på side 2) 

Læs mere 0m: 

1 S ve,1:;ig~stwven 

Tørtræning 

BLOM stafet 

Korttegningskursus 

1 

0 

Abent brev til Sven Weel Jensen 
fra bestyrelsen i 1900-0rientering 

Kære Sven Weel! 

1 sidste nummer at POST 1900 bragte du et åbent brev til 
bestyrelsen, hvori du udtrykker din skuffelse over afdelin
gens manglende deltagelse i jubilæumsoptoget. 
Du er skuffet over at bestyrelsen ikke traf den i dine øjne 
rigtige beslutning, og det er du i din fulde ret til at være. 

1 bagklogskabens klare lys kunne det se ud til, at du har ret 
i, at en del af afdelingens medlemmer gerne ville have væ
ret med, og at der derfor skulle have været truffet en anden 
beslutning, end den der blev truffet. 

Vi har i bestyrelsen drøftet hele jubilæumsarrangementet 
adskillige gange gennem det sidste år, og på generalfor
samlingen i februar blev emnet også drøftet, hvilket frem
går af referatet. Det har derfor været vores opfattelse at 
medlemmerne har kendt til optoget, men måske har vi 
brugt for meget tid på at diskutere og for lidt på at infor
mere. Den del af kritikken vil vi tage til os. 

Afslutningsvis kan vi konstatere, at vi har lært af situatio
nen, og fremover vil vi bestræbe os på at informere bedre 
om arbejdet i bestyrelsen gennem POST 1900. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 1900-0rientering 

Lidt fra statistikken 

Som den opmærksomme læser af tenninslisten nok allere
de har opdaget, løbes årets sidste B-løb samme dag som 
dette blad udkommer. 

Så om ganske få dage kan I studere det foreløbige resultat 
af årets pointmesterskab på POST 1900 ONLINE (www. 
aarhus 1900.dk) 

Jeg vil dog røbe her, at det er tæt i toppen, og at der er en 
enkelt overraskelse i forhold til tidligere år. 

Henrik 

Træningsløb 

Træningsløb d. 7. oktober er flyttet fra Vilhelmsborg til 
Fløjstrup. Der er start fra Tømmerpladsen (P-pladsen midt 
i skoven) kl. 13 :00. 



En tur i skoven 

Et enkelt fejltrin og så ligger man der, ude af spillet for et 
stykke tid. Benet er nu sat sammen med stål og skruer, og 
så snart jeg har lært at gå igen, ses vi i skoven. 

Jeg vil gerne her sige tusind tak til de mange, der har sendt 
mig hilsner på alle måder, det har været rigtigt dejligt i en 
"træls" tid. Også tak til de der bar og holdt ud i ventetiden 
på Falck. 

Desværre nåede jeg ikke helt igennem løbet, og måtte også 
undvære festmiddagen, men tak til Henrik og Katja for et 
sjovt og veltilrettelagt løb. 

På snarlig gensyn Lene 

KOLOFON 

Udg!ves af: 
Århus 1900 o.n·~nterin"g. 
Udkommer- de.n første-hverda,g i må
neden - J(i - 11 gange årligt. 

Formål: 
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kalinformationer som måtte have 
klubbens medlemmers interesse: Li
geledes skal bladet være et forum for 
medlemmernes almindelige meniii
ger og il)dslag. Meninger der tilken
degives i bladet, må ikke accepteres 
som ud.tryk for Rlubtiens officielle 
s111ndpunkt. 

Deadline: 
Al materiale skal være·m_odtaget se
nest den 26. i månede11 iqr at sikre at 
det er at finde i næste måneds udgi
velse. 

Redaktionskomite: 
Thomas:K<.okh-cilin ( ans~arshiwenae) 
Mette Laustsen 
Per Lind Jensen 

Teknisk: 
Oplag : 90-stk. 
Sat med 
• Times New Roman 
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Cemralttykkeriet Silkebqrg 

Henvendelse via: 
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Falstersgade 17 
8600 Silkeborg 
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(fortsat fra side I) 

Der bliver mulighed for fælles transport, da flere medlem
mer har ønsket det. Så husk også at give besked, om du 
ønsker at deltage i fællestransporten, når du tilmelder dig 
løbet. 

Fælles rengøring 
Grumstolen er, når dette læses, overgået til skiklubbens 
pasning for det næste halve års vedkommende, og Hans 
Henrik med mange hjælpere, som vi forhåbentligt kan præ
sentere i næste nummer af bladet, har gjort hovedrent lør
dag den 30. september, så alt skulle være på plads. 

Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag den 9. oktober 
kl. 19.00, og har du punkter til dagsordenen, kan du blot 
henvende dig til en fra bestyrelsen. 

Sverigestur 
Træningstur til Sverige 33 medlemmer er p.t. tilmeldt tu
ren, og bestyrelsen vil på mødet den 9. oktober træffe nær
mere bestemmelser om fælleskørsel, program mm. Alle 
tilmeldte vil således høre nærmere direkte. 

Natløb 
Natløb står på programmet og klubbens lamper bedes mo
tioneret, og holdt klar af de, der passer dem til de aktive. 
Alle "lampepassere" bedes melde ind til bestyrelsen, om 
deres lampe er sæsonklar. 
I forbindelse med tirsdagstræningen kan "lampelån" afta
les. 

Påsken 2001 
Bestyrelsen arbejder på at finde en hytte til næste års på
skeløb selv om løbene ligger i en rimelig kørselsafstand fra 
Århus. Vi håber naturligvis dette er i overensstemmelse 
med medlemmernes ønsker. 

PLJ 

Flot indsats 

Det 29. Marselisløb er afviklet med en stor og flot indsats 
fra 1900-orientering. 

Vi har været synlige på mange fronter ved dette års Marse
lisløb, både ved fortræning (ca. 45), pakkeaften (ca. 30), 
teltrejsning (ca. 10), officials i skoven (ca. 32), P-vagt ( 4), 
og sidst men ikke mindst 7 personer til oprydning på plad
sen efter løbet. 

Som I kan se af tallene i parantes har rigtig mange 0-
medlemmer været aktive, og det har været en overkomme
lig, opgave at være koordinator i år, dal har meldt jer til 
opgaverne frivilligt og i tilstrækkeligt antal. 

Hvis vi fortsat skal være officials for rulleskøjteløbet næste 
år og skoven dermed er "rigget til", bliver mødetidspunktet 
udsat fra kl. 12 til kl. 13 for de flestes vedkommende, her
om mere næste år, når jeg ved noget mere konkret. 

Tak for i år og på gensyn næste år. Birte 



I må da være gale 

Det var en af de utallige undrende kommentarer, vi hørte, 
da vi begyndte at tale om det. "Vi" er Henning, Michael og 
Henrik, og "DET" er Danmarks længste Orienteringsløb, 
nemlig 50 kilometeren. 

Løbet startede fra "Tirstrup Airbase", hvor der var ind
skrivning mellem kl. 06.00 og 7.30 lørdag morgen. Vi hav
de på forhånd en fornemmelse af, at der nok ikke var så 
mange deltagere i løbet, og det viste sig at holde stik. Vi 
var i alt 27 herrer og 2 damer, der hoppede op på ladet af 
en militær lastbil for at blive kørt ud til start. 

Her fik vi de første 3 kort, Langsøgaard, Øm bjerg Mølle 
og Skærsø, der dækkede den første sløjfe på 17 km. Vi lag
de forsigtigt ud, og fik efter et par kilometer følgeskab af 
Michael fra PAN, så vi nu var en kvartet. Efter 2h44min 
ankom vi til skiftezonen, hvor der var mad og saft. Her fik 
vi også lidt opmuntring fra Jane. 

Anden sløjfe var på 23 Knowledge Management, og gik 
via Krakær ud over Mols Bjerge. Det var en flot men også 
hård tur, med masser af bakker. Efter 7h23min ankom vi 
for anden gang til skiftezonen, hvor efter vi "kun" mangle
de 10 flade kilometer gennem Ømbjergmølle og Skramsø. 

Vi var faktisk forbavsende friske, og vi holdt os stort set 
løbende hele vejen igennem, og kom ind på tider mellem 
9h20min og 9h30min, hvilket rakte til 2" 3., 4. og 5. plad
sen. Løbet blev vundet af en fyr, der vist nok var Jæger, i 
tiden 9h l 7min. 

Det var en stor oplevelse at være med, og vi fik vist, at 
med god træning og godt sammenhold undervejs skal der 
mere end 50 km til at slå os ud. 

Henrik 

Korttegningskursus 

Så er de overordnede linier for vores korttegningskursus 
ved at være på plads. Kurset er blevet fastlagt til weeken
den 17-18 november. Der bliver teori fredag aften og øvel
ser i skoven lørdag. Skoven bliver sandsynligvis Marselis 
Nord eller Øm bjerg Mølle. 

Følgende er allerede tilmeldt : Frank, Asbjørn, Henning, 
Katja, Morten S" Per J. og Henrik. 

Hvis der er nogen der har fået mere mod på det i løbet af 
sommeren, kan i henvende jer til mig snarest muligt, der 
kan sagtens være et par stykker mere. 

Henrik 
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Opslagstavlen 

Digitale Post 1900 
. klubbladet e\ektfonisk med 

Ønsker du at modtaged t . hænde op til en uge fØ( 
mulighed fQr at have e ~ . 

alt Så Sikrive en mipl ttl, 
non:o ·· 

"\dk tbomas.kokhobn@tnal · Thomas 

oktober 
man tir ons tor fre lør søn 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

Træningskalenderen 

Der kræves ingen tilmeldning forud . Startafgiften er kr. 
15.- for alle, der betales på startstedet. Medbringer man 
selv kort er prisen kr. 5.-. Startstidspunktet er følgende: 
lørdage kl. 13.00 til 13.30 og onsdage kl. 18.00 til 19.00. 
Mød blot frisk op, det er i skoven orintering skal dyrkes. 

Dato Skov Mødested? 

7.10 Fløjstrup Tømmerpladsen 

14.10 Storskoven ?? 

21.10 Marselisborg Nord ?? 

4.11 Fløjstrup ?? 

11.11 Storskoven ?? 
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Spændende arrangementer i efteråret 

Løbsoversigten kan følges i 0-posten, men alligevel vil jeg 
pege på et enkelt arrangement her i efteråret nemlig 
BLOM-stafetten lørdag den 28. oktober kl. 13.00 i Hane
høj Plantage tæt ved Hadsund. 

Der findes følgende klasser: 
* A-svær ca. 7,5 km (3x2,5 km) 
* B-svær ca. 4,5 km (3xl ,5 km) 
* C-svær ca. 4,5 km (3xl ,5 km) kun for kvinder og H 60-
* D-mellemsvær ca. 4,5 km (3xl ,5 km) 
* E-let ca. 3,0 km Klassen løber ikke stafet, men individu
elt 

Det specielle ved arrangementet er, at alle 3 løbere starter 
samtidigt. Når alle 3 er kommet i mål efter første sløjfe, 
bytter de kort. Det samme sker efter anden sløjfe. Vinder 
er det hold, der først får alle 3 løbere i mål. 

Flere af klubbens medlemmer har allerede benhårde kon
kurrencer i gang, men meld dig blot til Lone senest den 18. 
Oktober, så skal der nok blive plads på et hold. Du kan na
turligvis også selv vælge et hold, hvis 1 er 3 løbere. 

PLJ 

Tirsdagstræningen 

Omtrentlig samtidig, som der var deadline til bladet her, 
afholdt vi introduktionsaften for nye medlemmer. Så for at 
de nye får lejlighed til at øve lidt 0-teknik, vil der være 0-
træning de kommende tirsdage. 

Træningen er naturligvis ikke forbeholdt nye medlemmer, 
der vil med sikkerhed blive udfordringer til alle. Vi starter 
som sædvanlig 17.30 (omklædt) fra Grumstolen. 

Torsdagstræningen vil vi også prøve at få lidt mere liv i 
igen. Træningstiderne er altså: 

Tirsdag 17.30 0-træning med efterfølgende fællesspisning 
Torsdag 18.00 Løbetur i skoven eller på villavejene. (ingen 
spisning) 

Henrik 

Tørtræning 

Som optakt til CUP matchen den 22. oktober i Bjerre hol
der vi et lille teorikursus. Det foregår tirsdag den I 0. okto
ber fra 20-21 på Grumstolen. 

Når man nu alligevel skal af sted, kan man lige så godt 
komme kl. 17:30 og få en gratis træningstur med oven i 
hatten. Efter løbeturen laver vi fælles pizza bestilling. 

Henrik 
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Sverigesturen 

Vi har nu fået lidt flere oplysninger om turen fra Ronnie. 
Færgen afgår fra Frederikshavn fredag kl. l 5:30. Ved an
komst til Gøteborg går det direkte ud i terrænet, hvor nat
patruljen I Heiken starter. 

Løbet foregår i 2 mands hold (Bagagen bliver kørt til over
natningsstedet for Natpatruljeløbere) Medbring lagenpose 
og pudebetræk. 

Lørdag er der fælles morgenmad. Kl. 10:00 er der langpa
trulje ligeledes 2 mands. Evt. frokost er selvhushold. Der 
er fælles aftensmad denne dag kl. ca. 17:00-19:00 hvoref
ter der er instruktion ved løbskyndig i svensk teræn. 
Søndag er der fælles morgenmad, hvorefter overnatnings
stedet forlades og patruljestafetten starter fra ca. 10:00 

Hjemfart. Evt frokost er selvhushold kl. 16:00 afgår fær
gen fra Goteborg med ankomst til Frederikshavn kl. 19:15, 
så der er tid til aftensmad her. 

Deltagerlisten: 

Heik: 
Henning Jensen, Michael Jacobsen, Jane Mathiasen, Hen
rik Andersen, Morten Hoffmeister, Marlene Vind Petersen, 
Morten Skrubbeltrang, Per Jakobsen, Hanne Gylling 

Ej Heik 
Per Lind Jensen, Bodil Buchtrup, Mette Laustsen, Birgitte 
Halle, Øjvind Brøgger, Peter Skrubbeltrang, Kim Jørgen
sen, Evald Laustsen, Ellen Laustsen, Pia Jakobsen, Keld 
Abrahamsen, Lone Dybdal, Johanna Van Binsbergen, Bir
te Sivebæk, Chris Krog, Thomas Kokholm, Bent Christen
sen, Jørgen Bang, Signe Bang 

Børn 
Jens Brøgger, Nanna Dybdal, Marie Dybdal, Sara Jakob
sen, Maja Jakobsen 

Hvis du mener at dit navn mangler på listen, skal der hand
les hurtigt. Kontakt Henrik på tel. 86 19 37 34 
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Formanden har ordet! 

Cup-matchen i søndags, den 22. oktober i Bjen-e skov kan 
der ikke skrives begejstret nok om. 
Det var en meget flot præstation, der blev ydet, og ikke 
mindst på bane 1 stod der heldigvis nye folk klar til at tage 
over, hvor andre faldt fra eller lidt igennem. Pigerne på 
bane 2B og 38 er utroligt stærke. Vore ungdomsløbere 
gjorde det særdeles flot, og sådan kunne jeg blive ved med 
rosen, men samlet er der kun at lade resultaterne tale for 
sig selv (se andet sted i bladet), og glæde sig over det flotte 
resultat: oprykning til 2. division for første gang i klubbens 
historie. 

Til lykke alle sammen. 

GRUMSTOLEN blev rengjort inden overgivelsen til År
hus Skiklub, men antallet af hjælpere var igen i år af et så
dant omfang, at de desværre ikke fylder mange linier. Som 
Johanna havde meddelt forud var der, på grund af en rund 
fødselsdag, frafald for en ellers trofast skare af hjælpere, så 
der var på forhånd lagt op til, at der var brug for mange 
nye hænder. 

Hans Henrik havde lovet at koordinere indsatsen, og det 
blev meget overskueligt, idet han kun havde følgende til 
hjælp: Birthe W, Katja, Henrik og Pia C. 
Disse 5 personer gjorde til gengæld en solid indsats, så alle 
klubbens medlemmer kan være stolte over, at 1900-
0rientering har afleveret Grumstolen i smuk vedligehol
delsesstand. 

Men har vi ikke internt et lille problem, når ikke flere mø
der op blot fordi det er frivilligt? 

Det vil jeg gerne have lidt reaktioner på. 

Læs me~e om: 

s~erigestu ren 

Tilmeldnings
opstrammer 

Juleløbet 2000 

2. division 

1 

Træningsturen til Sverige kunne efter sidste års fantastiske 
tur næsten kun blive en bleg efterligning, selv om der med 
ikke mindre end 30 klubmedlemmer var lagt op til en stor
tur. 

Det er utroligt, men igen i år oplevede vi 3 dage eller rette
re en nat og 2 dage med fremragende orienteringstræning i 
udfordrende terræner og med indlagte små finurlige kon
kurrencer. 

Der skal lyde en stor tak til Carl Malling fra Randers og 
Lisbeth Damsgaard og Ronnie McGrail fra Mariager OK, 
der stod som hovedarrangører af det flotte arrangement. 
Resultaterne var så flotte atjeg forestiller mig at redaktø
ren har sørget for at få de involverede til at skrive lidt om 
oplevelserne, så det kan sikkert læses andetsteds i bladet. 

JULELØBET den 2. december har du naturligvis reserve
ret i kalenderen, og jeg har set udvalget til møde på 
Grumstolen, så det varer næppe længe inden vi hører nær
mere i form af en indbydelse, med oplysninger, der kan 
være med til at sætte forventningerne i vejret til kampen 
om Den Gyldne Sko. 

PLJ 

Oplevelser fra Sverige 

Sverigsturen er nu overstået, og igen i år havde Ronnie og 
Carl sammen med lokale, svenske kræfter sørget for et rig
tig godt arrangement. 

På de knap 2 døgn vi havde i Sverige blev mere end 10 
timer brugt på orientering i de svenske skove. 
"Vildmarksturen", som Ronnie McGrail havde valgt at kal
de samlingen, gav os blandt andet 3 spændende løb, og en 
snak med en svensk o-løber om det specielle svenske ter
ræn. 

Det sociale blev naturligvis heller ikke glemt, og tidligere 
tiders beretninger om sølle, udmattede 1900-folk, der måt
te give fortabt og krybe under dynerne ved 21-tiden blev 
gjort til skamme. Rekorden for den yngre del af delegatio
nen siges nu at være på den rigtige side af23, mens de me
re erfarne naturligvis ikke slukker lyset før efter midnat ... 

Hiken 
Vejret tydede ikke alt for godt. Rygsækken var blevet tun
gere end forventet (nu havde Morten jo heller ikke den 
mindste rygsæk med, red.). De fleste af de andre skulle 
overnatte inde i varme hytter, men vi skulle være ude i et 

(fortsætter på side 3) 



Tilmeldningsopstrammer 

Tiltagende bøvl med efte1tilmelding og sidsteøjebliks
tilmeldinger fra nogle af klubbens løbere, som først samme 
dag eller sågar dagen efter at tilmeldingerne skulle være 
løbsarrangørerne i hænde, e-mailer eller ringer til under
tegnede for at komme med i førstkommende 0-løb, har 
gjort det nødvendigt at stramme proceduren for løbstilmel
dinger, så den fremover vil ligne de fleste andre 0-
klubbers! 

Fra NU af og så længe unde1tegnede er løbstilmelder 
SKAL tilmeldingerne være mig i hænde senest 5 - FEM! -
dage før den sidste frist, der fremgår af 0-posten. 

KOLOFON 

Udgives af: 
Århus 1900 Orientering. 
Udkommer den første hverdag i må
neden - I 0 - 11 gange årligt. 

Formål: 
Bladet har til hensigt at dække de lo
kalinformationer som måtte have 
klubbens medlemmers interesse. Li
geledes skal bladet være et forum for 
medlemmernes almindelige menin
ger og indslag. Meninger der tilken
degives i bladet, må ikke accepteres 
som udtryk for klubbens officielle 
standpunkt. 

Deadline: 
Al materiale skal være modtaget se
nest den 20. i måneden for at sikre, at 
det er at finde i næste måneds udgi
velse. 

Redaktionskomite: 
Thomas Kokholm (ansvarshavende) 
Mette Laustsen 
Per Lind Jensen 

Indlæg: 
Maskinskrevet, let læseligt håndskre
vet eller i tekst filformat diskette til 
PC-miljøet. Ligeledes modtages ger
ne foto og illustrationer, samt forslag 
til emner som ønskes bragt i bladet. 

Teknisk: 
0plag : 9.0 stk. 
'at med, 

• Times New B.:oman 
• Maiandra 

Trykning 
Centraltrykkeriet Silkeborg 

Henvendelse via: 
Internet: thomas.kokholm@mail.dk 
Telefon: 86 82 48 68 

Falstersgade 17 
8600 Silkeborg 

2 

Fristen giver løbstilmelderen mulighed for selv at tilrette
lægge, hvornår tilmeldingerne skrives færdig og fremsen
des til arrangørerne. Desuden vil det så heller ikke være 
nødvendigt - som det længe har været tilfældet - med to
tre eftersendinger med sene eller for sene tilmeldinger, 
hvilket har givet unødvendigt ekstraarbejde til såvel 
løbstilmelderen som løbsarrangørerne. 

Tilmeldinger modtages kun skriftligt med angivelse af 
navn og klasse til: 

Email: lonekeld@post7.tele.dk 
eller 

Lone Dybdal 
Nymarksvej 20 R, 

8320 Mårslet. 

Forhåbentlig har ovenstående præcisering ikke skræmt po
tentielle løbsdeltagere væk. Langt de fleste af klubbens 
løbere overholder i forvejen disse simple regler. Nogle 
sender endda en stribe tilmeldinger på en gang, så snart de 
får en ny udgave af 0-posten med nye løbsbsindbydelser. 
Tak for det. 

På gensyn i skoven. 
Lone Dybdal 

Heiken i Sverige 

Vi var godt 20 personer, deraf 8 fra 1900, der havde taget 
udfordringen op, og meldt os til Heiken. Vi sta1tede ud 
sammen med de "almindelige" natløbere, ved 6stra Sjyk
hus, hvor vi startede med et par poster på en villavej, hvor
efter det gik ud i det rigtige terræn. 

Det skulle hu1tigt vise sig, at rygsækken ikke just fremme
de evnen til at bevæge sig let og elegant gennem det kupe
rede terræn. Når man forsøgte at "snige" sig gennem et bu
skads, blev rygsækken hængende i grenene, og op af bak
kerne viste tyngdeloven sig fra sin værste side. 

Sidste posten var på en pynt ud i en stor sø, hvorfra der var 
"snitzlet" til mål med forvoksede fyrfadslys. Lysene førte 
os over en træbro ud på en klippeø, og helt ude på spidsen 
korn vi til lejrpladsen, hvor Ronnies barndoms-spejder
kammerat fra Nyboder havde sat telte op og lavet bål. 

Efter at nogle havde fået en dukkert i søen, og andre blot 
fået tø1t tøj på, var det tid til madpakken og en lys Tuborg. 

Fællessangene omkring bålet, som Per Jac havde glædet 
sig til hele dagen, blev det ikke til, men til gengæld var der 
så meget chokolade der blev sendt rundt, at selv underteg
nede måtte sige fra til sidst. 

Lørdag morgen blev resten af madpakken fortæret, hvoref
ter vi var klar til endnu 5 timer i det fantastiske terræn, 
sammen med de "almindelige" løbere. 

Henrik 
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lille, fugtigt telt ... ja det virkede jo ikke rigtig smart at ha
ve meldt sig til hike-delen af Sverigesamlingen. Men det 
var, hvad jeg og syv andre havde gjort, og så var det jo ba
re med at komme af sted. 

I år gik starten fra samme sted som resten af natløbet, og vi 
havde også 2Yz time til at nå ned til vores overnatningssted. 
Der var dog lige den lille detalje, at vi skulle løbe med ud
styr og mad til natten og langpatruljen dagen efter. Med en 
rygsæk på ryggen bliver det jo ikke lettere at komme gen
nem det svenske terræn, og så snart vi var væk fra stierne, 
så gik tempoet ned, og kampen for ikke at falde på de glat
te klipper blev større. 

Selve løbet forløb som det "almindelige" natløb, og efter 
2Yz time var vi fremme ved overnatningsstedet, der lå 
smukt placeret på en halvø. Dejligt at være fremme, og vi 
fik anvist et telt, fik tørt tøj på, og kunne så sætte os over 
til bålet og spise af den medbragte madpakke og få lidt 
varme. 

Til nogle deltageres store fortrydelse bød aftenen hverken 
på bålsange eller snobrød, men hyggeligt var det, og det 
regnvejr, som de kloge folk mente skulle ramme Goteborg
egnen denne aften blev heldigvis afløst af måneskin - her
ligt. Natten blev tilbragt lige lidt tættere, end hvad der er 
rigtigt komfortabelt - i hvert tilfælde når man deler telt 
med tre andre ikke helt små herrer ... Men når der er place
ret en klippe midt inde i teltet, ja så bliver der jo lidt min
dre plads at sove på. 

Mere eller mindre veludhvilede gjorde vi os næste morgen 
klar til langpatruljen, hvor vi heldigvis ikke skulle løbe 
med bagage, så efter den var blevet afleveret et par hundre
de meter fra starten, ja så var vi klar til et par timer eller 
fem i det dejlige landskab. 

Hiken var en spændende måde at starte weekenden på, og 
til dem der går og overvejer at melde sig på næste gang, så 
kan de roligt gøre det. Man behøves ikke være tidligere 
jægersoldat med hår mellem tænderne for at komme på 
hiken - vi synes faktisk vi klarede os udmærket, selvom vi 
både klynkede lidt og savnede vores mødre. 

... så pak rygsækken og ta' med næste år. 

Morten Skrubbeltrang og Kim Jørgensen 

Håndklæder klubhuset 

Stort set alle håndklæder er blevet bortført fra klubhuset, 
så skulle du have et par stykker liggende derhjemme så .... 
aflever dem. 

Birte 
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27 28 29 30 

Træningskalenderen 

Der kræves ingen tilmeldning forud. Startafgiften er kr. 
15.- for alle, der betales på startstedet. Medbringer man 
selv kort er prisen kr. 5.-. Startstidspunktet er følgende: 
lørdage kl. 13.00 til 13.30 og onsdage kl. 18.00 til 19.00 . 
Mød blot frisk op, det er i skoven orintering skal dyrkes. 

Dato Skov Mødested? 

04.11 Træningsløbet aflyst 

11.11 Storskoven Si listria/Grumsto len 

12.11 Rold Nørreskov Klubmesterskab 

18.1 l Marselig Norskov Si I istria/Grumstolen 

25.1 l Storskoven S ilistria/Grumstolen 

02.12 Juleløbet Grumstolen 

09.12 Storskoven Silistria/Grumstolen 



Bagsiden 4. årgang nr. 9. november 2000 

Resultatliste divisionsturneringen d. 22. okt. 2000 Århus 1900 Nordvest 

Navn Bane Tid Plac. Points Bane 1 22 11 

Henrik Andersen H21A I 1.03.00 24 19 Bane2A 20 16 
Per Jacobsen H35A l 1.07.45 37 14 
Anders Kyed H21A I 1.08.21 40 11 Bane2B 15 5 

Bent Raungaard H35A I 1.09.40 43 8 Bane 3A 7 3 
Hans van Binsbergen H35A I 1.10.00 44 
Morten Skrubbeltrang H21A I 1.14.02 55 Bane 3B 15 5 

Thomas Kokholm H2 l A I 1.19.37 60 Bane 4 7 2 
Kim Jørgensen H21A l 1.30.12 65 

Bane 5 2 Morten Hofmeister H2 l A I 1.35.58 66 2 

Henning Jensen H 35A 1 Ej start Bane6 2 
Bjørn Sommer H35A I Ej start 

Bane 7A 4 Keld Abrahamsen H45A 2A 0.46.40 3 24 0 

Ole Gjøderum H40A 2A 0.56.18 22 15 Bane 7B 7 0 
Ove Jørgensen H50A 2A 1.02.09 37 10 

Bane 8 3 Erling Nørgaard H 50A 2A 1.03.19 41 6 
Bent Christensen H50A 2A 1.05.08 46 I alt 104 46 
Steen Dombernowsky H50A 2A 1.11.51 57 
Chris Krogh H 50A 2A 1.15.29 60 
Asbjørn Maintz Andersen H50A 2A 1.24.00 63 Århus 1900 Randers OK 
Finn Staffensen H45A 2A Ej start 

Bane 1 19 17 
Lise Lind Jensen D 21A 2B 0.58.00 3 17 
Lone Dybdal D35A 2B 1.02.50 5 14 Bane 2A 21 14 
Mette Lautsen 021 A 2B 1.14.13 14 10 Bane 2B 12 8 
Marlene Vind Pedersen 02 lA 2B Ej start 
Per Lind Jensen H 55 A 3A 0.50.53 19 12 Bane 3A 7 2 
Evald Laustsen H60A 3A 0.52.38 23 8 Bane 3B 15 5 
Per Rønnau H55A 3A 1.08.52 43 
Jørgen Bang H 55A 3A Ej start Bane4 6 3 
Birgitte Halle D 40A 3B 0.48.44 1 18 Bane 5 2 
Birte Sivebæk D 45A 3B 0.55.56 4 15 
Anna Jørgensen D45A 3B 0.58.21 6 12 Bane 6 2 
Lisbeth Møller D45A 3B 1.28.20 27 Bane 7A 4 
Birthe Worm D50A 4 0.47.21 7 12 
Ellen Laustsen D55A 4 0.48.12 11 8 Bane 7B 6 
Lena Kyed D50A 4 0.52.22 17 Bane 8 3 3 
Bodil Buchtrup D60A 4 0.55.26 23 
Johanna van Binsbergen D60A 4 1.10.19 32 I alt 97 56 
Signe Bang D50A 4 Ej start 
Per Clemmensen Hl 7B 5 0.52.50 7 3 
Erik Søgaard H35B 5 0.55.31 9 3 Århus 1900 Viborg OK 
Olaf Christensen H35B 5 1.18.25 19 Bane 1 11 25 
Katja Vogel D l 7B 6 1.07.19 8 3 
Helle Svenningsen 6 1.14.48 12 3 Bane2A 14 22 

Vibeke Staffensen D45B 6 1.18.52 14 Bane 2B 14 7 
Pia Jaobsen D35B 6 1.20.23 15 
Birthe Rasmussen D35B 6 1.23.21 16 Bane 3A 6 4 

Hanne Gylling Dl 7B 6 1.26.09 17 Bane 3B 15 6 
Lone Christensen D45B 6 Ej start 
Tore Christiansen Hl5C 7A 0.23.17 5 3 Bane4 7 2 

Jens Brøgger Hl l-12A 7A 0.43.38 17 9 Bane5 2 2 
Nanna Dybdal 010 7B 0.26.12 3 9 
Marie Dybdal Dl l - l 2A 7B 0.29.29 5 6 Bane 6 2 5 

Nikoline Gjøderum Dl l-12A 7B 0.32.35 9 3 Bane 7A 4 2 
Erna Svenningsen 78 0.51.41 19 1 
Tove Rønnau Dl5C 78 Fejlklip Bane 7B 6 

Mikkel Staffensen H 10 8 0.20.02 6 3 Bane 8 3 3 
Ingrid Søgaard D 10 8 0.21.50 10 3 
Sara Jacobsen D 10 8 1.03.37 26 3 I alt 84 79 

4 
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4. årgang nr. 10. december 2000 Informationsblad for Århus 1900 Orientering 

Formanden har ordet! 

Juleløbet 2000 
Det er på lørdag den 2. december, og du glæder dig forhå
bentligt, som alle vi andre. 

Skulle vi mod forventning ikke ses på lørdag, vil jeg for en 
god ordens skyld her huske at ønske alle medlemmer, samt 
deres familier en RlGTlG GLEDl::LICi JUL OG ET 
CiODT NYTA R. 

Forårsløb 2001 
Som det ser ud lige nu er 1900 orientering igen på banen 
som løbsarrangør i 2001, idet vi har søgt om at få lov til at 
lave et C-løb den 20. maj i Silkeborg Nordskov. Ansøgnin
gen er p.t til forhandling i Skov- og Naturstyrelsen. 

I skal nok komme til at høre nærmere herom, men er der 
opgaver i forbindelse med C-løbet I meget gerne tager f. 
eks. banelægning, stævneleder, tidtagning, tilmelding o.s. 
v. må I meget gerne straks rette henvendelse til en fra be
styrelsen. Vi holder bestyrelsesmøde den 6. december, 
hvor de overordnede poster skal drøftes, så lad høre fra jer. 

Cupmatchdatoerne for året 2001 er på plads 
Vi skal for første gang i klubbens historie starte i 2. divisi
on, og modstanderne til næste år er følgende klubber: 
Horsens OK (der rykkede ned fra 1. divison), Mariager OK 
og St. Binderup OK. (OK Djurs rykker ned i 3. division.) 

Reserver allerede nu datoerne, der bliver: 

• 
• 

søndag den 29. april i Ulfborg Plantage 
søndag den 7. oktober i Rold Nørreskov . 

Læs mere om: 

De Hårdes klub 

Årets klubmestre 

Prisstigning på 
træningsløb 

PLJ 

1 

De Hårdes Klub 
- det er ikke nogen syklub 

De Hårdes Klub er en oplevelse, som er hård og spænden
de, da det både er Marathon og Orienteringsløb. 

Reglerne i De Hårdes Klub er, at 
man skal gennemføre fire ud af 
seks løb, hvoraf mindst det ene skal 
være en Marathon. 

"det er ikke 
nogen sy
klub ... " 

Jeg tænkte meget på, om det var for-------
hårdt for mig, da jeg aldrig havde 
løbet Maraton før, men man skulle bestemme sig før det 
første løb og have betalt kontingent. 

Det første løb var DM-lang, og det havde jeg prøvet før, så 
det voldte ikke nogen problemer. 

Løb nr. 2 var Copenhagen Marathon, så der måtte jeg træ
ne meget: Op til ca. 55 km om ugen, og så håbede jeg, at 
formen toppede på det rigtige tidspunkt, og da min tid blev 
3:44:17, som var bedre end forventet, og jeg ikke ramte 
muren, som det hedder, var det jo helt OK. 

Bagefter blev jeg nødt til at holde træningen ved lige, for 
der var kun seks uger til løb nr. 3: North Sea Beach Ma
rathon, som gik godt med en tid på 4:20:40, også bedre end 
forventet, men det var meget hårdt, så det er jeg ikke sik
ker på, at jeg vil gøre igen. 

Løb nr. 4 var "Klitløbet" ude ved 
Lodbjerg fyr: 10,2 km 0-løb på et 
1: 25.000 kort af ældre dato med 
skæve medianer. Det gik også rig
tigt godt, så nu havde jeg gennem-

"æres
medlem ... " 

(fortsætter på side 2) 



Pandelampe 

Har du glemt at aflevere en pandelampe efter Sverigestu
ren? 

Vi savner en af de små Petzl lamper, som vi meget gerne 
vil have bragt til Grumstolen, da vi bruger dem til trænin
gen om tirsdagen. 

KOLOFON 

Udgives af: 
Århus 1900 Orientering. 
Udkommer den første hverdag i må
neden - I 0 - 11 gange årligt. 

Formilil: 
Bladet har til hensigt at dække de lo
kalinformationer som måtte have 
klubbens medlemmers interesse. Li
geledes skal bladet være et forum for 
medlemmernes almindelige menin
ger og indslag. Meninger der tilken
degives i bladet, må ikke accepteres 
som udtryk for klubbens officielle 
standpunkt. 

Deadline: 
Al materiale skal være modtaget se
nest den 20. i måneden for at sikre, at 
det er at finde i næste måneds udgi
velse. 

Redaktionskomite: 
Thomas Kokholm (ansvarshavende) 
Mette Laustsen 
Per Lind Jensen 

Indlæg: 
Maskinskrevet, let læseligt håndskre
vet eller i tekst filformat diskette til 
PC-miljøet. Ligeledes modtages ger
ne foto og illustrationer, samt forslag 
til emner som ønskes bragt i bladet. 

Teknisk: 
Oplag : 90 stk. 
Sat med, 
• Times New Roman 
• Maiandra 

Trykning 
Centraltrykkeriet Silkeborg 

Henvendelse via: 
Internet: thomas.kokholm@mail.dk 
Telefon: 86 82 48 68 

Falstersgade 17 
8600 Silkeborg 

Henrik 
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(fortsat fra side I) 

ført de 4 løb, som var nødvendige. 

Løb nr. 5 var Wild East på Bornholm, som det kunne være 
sjovt at prøve, så vi lavede en lille ferie ud af det. Ferien 
var dejlig, hyggelig og god, men det var et rigtigt hårdt ori
enteringsløb på 25,6 km, på 11 forskellige kort, af forskel
lig alder og målestoksforhold. 

Det var spændende og meget svæ1t, men med en tid på 
4:57:42 var jeg godt tilfreds. 

Nu var der kun et løb tilbage, som Anna opfordrede mig 
meget til også at løbe, for hvis jeg fuldfø1te det, havde jeg 
alle seks, og så kunne jeg blive Æresmedlem. 

Så jeg meldte mig til Sydsvenska 2-Milan, som var et 0-
løb på i alt 10,8 km, hvor vi først løb fire sløjfer på tilsam
men 6 km og derefter en almindelig bane på 4.8 km, som 
jeg i alt brugte 2:14:45 på. 

Min samlede endelige slut-tid for 6 hårde løb blev 20 timer 
8 min. 1 sek" og det gav mig en 
samlet femte plads ud af tyve aspi-
ran ter. 

"kom bare 
ud af bu-

Jeg kan godt anbefale at gøre det, sken ... " 
hvis man har lyst til at prøve nogle 
grænser af på sig selv, for man kan 
klare mere, end man selv tror. 

Korttegning 

Med venlig hilsen 
Ove 

Den 17. og 18. november var vi 10 fra klubben, der var 
samlet på Grumstolen til korttegningskursus. Vi startede 
med 3 timers teori fredag aften, hvor vi bl.a. snakkede om, 
hvor store de enkelte terrængenstande skal være for at 
komme på kortet. 

Vi har nok alle hørt, at en sten skal være lm høj, før at den 
må medtages på kortet ifølge normen, men at et sammen
faldet stendige skal være mindst 55 m langt og et hul 
mindst lm dybt, det overraskede os lidt. Vi fik også en op
gave i højdekurver, som ingen af os formåede at løse rig
tigt, så der var måske noget til de lange vinteraftner? 

Lørdag gik vi i skoven, for at lære det mere praktiske, og 
her fik vi virkelig øvet os i at tælle skridt. Det svære var at 
huske, hvor langt man var kommet, når vi stoppede op 
midtvejs for at diskutere, hvilken størrelse stien ind i terræ
net har. 

Det var en meget lærerig weekend, og vi har fået lidt bedre 
forståelse af, hvorfor kortene ser ud som de gør. I løbet af 
vinteren skulle vi gerne i gang med et kort, så vi kan få lidt 
øvelse, mens vi stadig kan huske lidt af det lærte. 

Henrik 



Nordkredsens langdistanceløb 
2001 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Søndag den 14. januar rundt om Flyvestation Karup . 
Mødestedet er Kølvrå skole. 
Søndag den 28. januar Ravnsborg Skov . 
Mødested pt. ikke oplyst 
Søndag den 4. februar Samsø Nord. 
Mødested færgehavnen i Hou afgang 8.45 
Søndag den 11. februar Gludsted Plantage. Møde
sted Gludsted skole. 

For alle løbene gælder det at tilmelding skal ske til Lone 

Træningsweekend 

Træningsweekenden i foråret 200 l er fastlagt til weeken
den 23 .-25. februar, og vi arbejder p.t. på at få de sidste 
overordnede detaljer på plads. 

"klubbens 
trænings
week-

Den foreløbige plan er, at det kom
mer til at foregå omkring Fjerrits
lev, med træning i Svinkløv, Kolle
rup og måske Vester Torup. Over
natningen bliver enten på Fjerrits

-------- lev vandrerhjem eller på et hotel/ 
kursuscenter i området. 

Hvis nogen har forslag til specielle emner eller teknikker, 
de gerne vil have på programmet, er de meget velkomne til 
at kontakte mig. 

Træningsløb 2001 og en lille 
pris-stigning 

Henrik 

Den endelige liste er endnu ikke helt på plads, men for ja
nuar måned 2001, samt de løb som 
1900-orientering pt. er ansvarlige for, kan listen ses her til 
venstre. 

--------Fra og med det nye år koster delta-
" Pris stig- gelse i træningsløbene 20 kr. Pris-

• o stigningen, som på Nordkredsmø-
n I ng pa det i fællesskab blev besluttet af de 

trænings- fremmødte klubber, begrundes med 
de stigende omkostninger til kort. 

--------Medbringer man selv kort er prisen 
fortsat blot 5 kr. 

PLJ 
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Opslagstavlen 
Plads tit leje 

f lads ti\leje. t.eje.n er. . 
Klubbladet har masser a p d t i~ ·n indSatSen v1\Je 

• • &~1,..; k koster e l\'U l d { 
meget b1U1g, nil\.~s . t \eje sig ind i klubb ~ e · 
og et par gode bistoner a Redaktionen 

ytor 
Glædelig jul og godt n a 

. . l 
. . de skal der lyde et glædelig JU 

Fra redaktionens si 
og godt nytår. 

ecem er 
man tir ons tor fre lør søn 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Træningskalenderen 

Der kræves ingen tilmeldning forud. Startafgiften er kr. 
20.- for alle, der betales på startstedet. Medbringer man 
selv kort er prisen kr. 5.-. Startstidspunktet er følgende: 
lørdagekl.13.00til 13 .30ogonsdagekl.18.00til 19.00. 
Mød blot frisk op, det er i skoven orintering skal dyrkes. 

Dato Skov Mødested? 

09.12 Storskoven Silistria/Grumstolen 

16.12 Marselis Nord Silistria/Grumstolen 

01.01 Nytårs løb Silistria/Grumstolen 

06.01 Storskoven Silistria/Grumstolen 

13.01 5000 m. løb Århus stadion 

20.01 Fløjstrup P-Piads v. Moesgård strand 

24.03 Skrald skov 1900 laver løbet 

31.03 Storskoven Grumstolen (1900 laver løbet) 

08.08 Lillerind I 900 laver løbet 

I 0.11 Storskoven Grumstolen (1900 laver løbet) 

17.11 Marselis Nord Grumstolen (1900 laver løbet) 



Bagsiden 4. årgang nr. 10. december 2000 

Resultatliste fra klub
mesterskabstøb 
den 12. nov. i Rold Nørreskov 

Damejunior Bane 7 
Marie Dybdal 
Nikoline Gjøderum 

Dame 21 Bane2 
Birgitte Ralle 
Lone Dybdal 
Jane Mathisen 
Mette Laustsen 
Sannie Jacobsen 
Hanne Gylling 

Dame 45 Bane4 
Lena Kyed 
Birthe Worm 
Bodil Buchtrup 
Birte Sivebæk 
Lisbeth Møller 
Anna Jørgensen 
Helle Svenningsen 
Signe Bang 
Lone Christensen 
Michael Laustsen (UFK) 

Herrejunior Bane 7 
Jens Brøgger 
Asbjørn Svenningsen 

Herre 21 Bane 1 
Anders Kyed 
Henrik Andersen 
Keld Abrahamsen 
Ole Gjøderum 
Thomas Kokholm 
Morten Skrubbeltrang 
Per Clemensen 

Herre 45 Bane 2 

22.38 
27.34 

49.52 
51.10 
61.50 
65.21 
79.08 
??.?? 

45.49 
46.31 
46.44 
47.19 
53.21 
55.50 
59.46 
69.49 
77.08 
41.38 

34.14 
53.24 

61.35 
64.14 
69.02 
73.08 
83.22 
99.30 

101.55 

Per Lind Jensen 55.25 
Evald Laustsen 57.09 
Erling Nørgaard 58.14 
Jørgen Bang 62.56 
Sten Dombernowsky 68.21 
Ove Jørgensen 71.53 
Asbjørn Andersen 73.13 
Chris Krogh 75.24 
Olaf Christensen 91.02 
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Påsken 2001 

Bestyrelsen har arbejdet på at finde fælles overnatnings
mulighed, men en rigtig god hytte ved Viborg er glippet. I 
stedet kikkes nærmere på Viborg Idrætshøjskole. men p.t. 
er intet afklaret. 

Selv om løbene foregår rimeligt tæt 
på Århus, og dermed med mulighed 
for at køre frem og tilbage dag for 
dag, ser bestyrelsen meget gerne og 
arbejder derfor på , at der bliver 
lavet fælles overnatning. 

V ær opmærksom på, at der skal 

"husk 
tilmeldning 
til 
påskeløbet 

meldes til løbene snarest belejligt, og ABSOLUT sidste 
frist for tilmelding er den 1. februar 2001, hvilket betyder, 
at Lone Dybdal skal have din tilmelding allersenest den 
25. januar 2001. 

Hvorfor ikke melde dig til straks eller i forbindelse med 
juleløbet på lørdag? 

PLJ 

KUM år 2003 
Arrangør 1900-0rientering 

Opgaven er fortsat placeret hos os, og vi skal i løbet af året 
gerne have afklaret, hvilke skovområder vi kan og skal sat
se på. Bestyrelsen arbejder på sagen. 

PLJ 


