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Efter en god indsats sidste år, sikrede vi os oprykning til 2. division, hvor vi i år skal
kæmpe mod Horsens, St. Binderup og Mariager. Målsætningen for sæsonen er at vi skal
forblive i 2. division, og for at det kan lade sig gøre, skal vi besejre mindst en af de 3
andre klubber.
Horsens rykkede sidste sæson ned fra 1. division, og de må vist betegnes som favo ritter
til at rykke op igen. St. Binderup og Mariager virker meget jævnbyrdige, selvom
Mariager vandt begge deres indbyrdes op gør sidste år. St. Binderup har deres styrke på
ungdomssiden, hvor de har nogle aflandes allerbedste i HIS -16 og H17 -l8 (3 drenge i
top2S påjuniorranglisten). Mariagers styrke ligger derimod i aldersklasserne fra 35 -45,
hvor de både har gode damer og herrer (læs endvidere O -postens april udgave, red.).
Hvis vi skal opfylde vores målsætning om at forblive i 2. division er vi nød til at leve op
til vores bedste i begge årets matcher. Den første match foregår søndag den 29. april i
Ulfborg, og den anden den 7. oktober i Rold Nørreskov.
Der bliver som sædvanlig fælles buskørsel til matchen i Ulfborg, så der er ingen
undskyldning for at blive hjemme. Der er tilmelding til Lone senest den 15. april, på
tlf. 86298036 eller pr. mail: 10nekeld@post7.tele.dk
Vi skal have så mange med som overhovedet muligt, da det er vigtigt at vi får det størst
mulige udbytte i alle klasser, så både unge og gamle, trænede og utrænede (har vi nogen
af dem?), begyndere og erfarende skal afhuse den 29. april, og hvis det blive r

C-løb i Silkeborg
Hvis der skulle være et par enkelte der ikke er rigtigt i form endnu, træner vi som altid
hver tirsdag kl. 17.30 fra Grumstolen, og måske kan man endnu nå at tilmelde sig B løbet på Sletten/Hirnmelbjerget den 22. april (Tilmelding senest 6. april til Lone, ellers
åbne baner med tilmelding på dagen).

Wild West
Mange kender allerede til navnet -som værende både noget eftertragtet, dragende, og så
et laaaang orienteringsløb. Løbet, som faktisk er både Wild West, Nordvestløbet samt
Prærieløbet, foregår i år i Ulfborg/Stråsø områder i Vestjylland. Faktisk det samme sted
som det allerførste løb blev afviklet. Der er som sagt tre startklasser, af 27 km, 17 km og
12 km for henholdsvis HI9-/D21-, HlD17- og åben for alle. Det skal bemærkes at løbet
foregår om natten, hvor prærieløbet dog først starter kl. 05.00.
Som Midtjyllands Skovkarleklub selv siger:
Vel mødt til årets Wild West
?
en udfordring for de barske
?
en naturoplevelse i foråret
?
en orieilteringsoplevelse for alle
Husk tilmelding til Lone senest den 20. april.
God løbetur.
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