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Cupmatch 2002 
Skal du kun deltage i to løb i året 2002 er cupmatchen i Finderup den 21. april det ene af dem. 
Tilmelding til Lone skal ske NU og husk samtidig, at oplyse om du ønsker at deltage i fælles
transporten med bus. Kampen står som I ved i 3. division, men det kan der bestemt gøres noget ved og 
den første hurdle skal klares den 21. april. Klubben forventer at alle stiller op og gør deres bedste. For
udsætningen er TILMELDING NU. 

Begynderkursus 2002 
Det har desværre ikke været muligt at få voksenbegynderkurset på plads, hvorfor der kun kan henvises 
til de ordinære træningsløb. Se dog også Henriks tilbud om tirsdagens tekniktræning. 
Senere på året vil vi vende tilbage med et nyt tilbud fortsat gerne i samarbejde med PAN. 

Træningsløb 
10.04.02 Norring Uhre 
17.04.02 Sønderskoven V 
24.04.02 Alum 
01.05.02 ??????? 
09.05.02 Fløjstrup 

Nedsættelse af udvalg 

Forårscup l PAN (tilmelding forud) 
Forårscup 2 Silkeborg (tilmelding forud) 
Forårscup 3 Randers OK (tilmelding forud) 
Forårscup 4 Ok Djurs ???? (tilmelding forud) 
Kristi Himmelfartsløb P AN UD 
(tilmelding forud senest 1/5 til Lone) 

Den ny bestyrelse har netop holdt sit første møde og i samme forbindelse nedsat følgende udvalg: 
Bladudvalg: Thomas Kokholm og Mette Kokholm 
Hjemmesideudvalg: Lisbeth Møller og Kim Jørgensen 
Husudvalg: Birte Sivebæk og Per Lind Jensen + 2 fra Arhus Skiklub 
Marseliskontakt: Frank Dabeistein 
Materialeforvaltning: Chris Krogh 
Træningsløbskontakt: Henrik Andersen 
Ungdomskontakt: Lone Dybdal 

(Fortsætter på side 2) 

Tilskud til WMOC 

Bestyrelsen har på det seneste møde bevilget tilskud til seks medlemmer til dækning af startafgiften 
(120$ pr person) til WMOC i Australien i oktober 2002, efter en konkret ansøgning. 

www.aarhus1900.dk/orientering 

Som nævnt i sidste nummer er vi i gang med at gøre klubbens hjemmeside lidt mere dynamisk. Vi har 
lavet et felt på forsiden til aktuelle nyheder, hvor der løbende vil komme nyheder, tilbud om træning 
osv. Undertegnede har fået bijob som nyhedsredaktør-medhjælper, så hvis nogen har nyheder de gerne 
vil have på siden kan der sendes til mig på: kat jahenrikCQJ,maill .stohmet.dk 
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(Fortsatfra side l) 

Rengøringslisten 2002 
Pr. 1. april overtager orienteringsafdelingen som bekendt rengøringen af GRUMSTOLEN og som sæd
vanlig regner vi med at alle medlemmer er klar til at give en hånd med, når det er nødvendigt. 
Henrik har lovet at lave en liste for minimum første halvdel af sæsonen, så kik godt efter om du har 
været heldig at komme med på liste. Ellers får du måske chancen senere. 

Korttegningskursus/opfølgning 
Bestyrelsen har besluttet at evnerne i korttegning skal holdes ved lige og derfor afholdes der rekogno
scering og korttegning i Lillering skov lørdag den 4. maj fra kl. 9.00 til ca. 12.00 afsluttende med en 
frokost på Florasvej. Tilmelding om deltagelse skal ske til Per Lind Jensen senest den 28. april og alle 
er velkomne, men de der har gennemgået korttegningskurset er specielt ventede. 

Åbne løb 
Se DOB hjemmeside eller 1900 orienterings egen og overhold så venligst fristerne til Lone Dybdal. 
Fristerne er normalt 5 dage før klubbernes sidste dato, for at Lone kan få det ekspederet. 

Rengøringsliste 

Hovedreglen er, at I skal gøre rent om onsdagen i den uge, der står anført ud for jeres navn. Hvis I ikke 
kan om onsdagen, så gør rent om tirsdagen eller torsdagen. Når I har gjort rent, skal I krydse jer afpå 
den liste, der hænger på opslagstavlen på Grumstolen. I kan naturligvis bytte indbyrdes. 

Uge Navn Telefon 

14 Birte Sivebæk og Chris Krogh 8627 4107 

15 Lena Kyed og Erling Nørgaard 86725180 

16 Anna og Ove Jørgensen 878501 09 

17 Olaf & Lone Christensen 8610 88 00 

18 Kim Jørgensen 86173650 
Morten Skrubbeltrang 86163727 

19 Katja Vogel og Henrik Andersen 86193734 

20 Birgitte Halle & Øjvind Brøgger 862961 25 

21 Birte Worm 86104558 
Birte Rasmussen 8627 1989 

22 Flemming Gerstner 86147936 
Erik Søggard 86182104 

23 Frank Dabeistein 89423538 
Lasse Svenningsen 86182524 

24 Sannie Jacobsen ??? 
Henning Jensen 8613 7925 

25 Asbjørn & Lene Andersen 86176260 

26 Per Lind Jensen & Bodil Buchtrup Hemmeligt 

27/28/29/30 I sommerferien skal de, der bruger huset sørge for, 210302 
at huset bliver gjort rent, når der er behov for det. Henrik 

Listen kan også ses på hjemmesiden. 
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Løb i foråret 

Her er en oversigt over de løb der tilbydes her i foråret, inden for overkommelig afstand fra Århus. I (). 
posten eller på nettet findes den komplette liste for hele landet. 

Dato Kat. Terræn Kommentarer Tilmeld 

14-apr B Langesø skov (Ved Odense) 3/4 

14-apr C Helgenæs Ca. 1/4 

21-apr C Finderup øvelsesterræn CUP-match, Alle deltager! 6/4 

26-apr D Svinkløv (ved Fjerritslev) NJM-Iang, baner fra 3-22km 13/4 

28-apr B Vester Thorup (ved Fjerritslev) Et af landets bedste terræner 13/4 

Maj 

05-maj B Tisvilde Hegn-Øst Sjællandske mesterskaber 18/4 

09-maj Ds Rold Nørreskov NJM-Stafet (hold af 3 personer) Ca. 20/4 

Il-maj A2 Gråsten skov KUM klassisk 

12-maj Ds Gråsten skov KUM Stafet 

12-maj B Silkeborg Nordskov Gudenå-dysten, en forårs klassiker 27/4 

20-maj D Vestervang (ved Herning) Park -orientering Ca. 5/5 

26-maj D Hvidbjerg klitpI. (ved Thisted) Klitløbet, Langdistanceløb Ca. 10/5 

26-maj D Kjellerup By Park-orientering Ca. 10/5 

Juni 

02-jun Ds Nørreskoven (ved Vejle) Stafet Ca. 17/5 

02-jun D Mølleparken ( Ålborg) Park-orientering Ca. 17/5 

09-jun Ds Marielund (ved Kolding) Stafet Ca. 25/5 

16-jun D Mariager Park-orientering Ca. 1/6 

23-jun D Granada (ved Viborg) Park-orientering Ca. 7/6 

Forklaring: 
Der er 4 løbskategorier: 
A er mesterskaber og lign. 
B er normale løb, med mange klasser. Man konkurrerer altså med løbere af samme køn og aldersklasse. 
B-løb giver point til Klub-pointmesterskabet. 
C er normale løb, med færre klasser. Her er man kun opdelt efter længde og sværhedsgrad. 
D er alt hvad der ikke passer under de andre kategorier, f.eks. specielle distancer og stafetløb (Ds). 

Tilmeldingsfristen er vores interne frist, som er ca. 5 dage før arrangørens. 
Man tilmelder sig til Lone Dybdal på tel: 86298036 eller på email: lonekeld@post7.tele.dk 

KUM er kun for junioreliten! 

Yderligere oplysninger om de enkelte løb kan findes i O-posten eller på nettet, via DOP!; hjemmeside, 
under terminsliste. htJp...:!/\\::ww.dk.orienteering.org! eller evt.: lnJ12;iiw~"..':\",.orientering.dk 
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