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Formandens klumme: Birgitte Halle

DM Sprint d. 6.april 2008
- ”Det var fedt! Det er en rigtig god bane.” Danmarksmesteren Claus Bloch fra
OK Pan.
- ”Det er et godt kort.” Flemming Nørgaard, ”the man of the map”.
- ”I har bestemt bestået DM prøven. Det er et flot arrangement, I har fået
lavet. I kan godt lave andre DM, og det vil vi glæde os til.” Helge Lang
Pedersen, formand for elite udvalget.
- ”Sikket et flot stævne.” Formanden for Dansk orienterings forbund Helge
Søgaard.
- ” I har bare fuldstændig styr på det! Der er ikke noget at komme efter. Jeg
troede ikke, at I kunne få banket et sådant stævne op. Jeg er imponeret. God
PR. Godt det hele.” Stævnekontrollant Jørn Blom.
- ”Det har I klaret rigtigt godt, og I har lavet et stævne, som vi gerne vil have
DM til at være”, Preben Schmidt.
- ”Hvis jeg flytter til Århus, vil jeg gerne være medlem i jeres klub.” Keld
Østergaard, overdommer.
- ”Tak for løbet i weekenden. Det var nogle rigtig gode og udfordrende baner,
der ofte kunne drille og udfordre. Jeg synes det var et knaldgodt stævne du og
klubben havde lavet” Carsten Thyssen, korttrykkeren.
- ”Tak for i dag. Det var også en stor oplevelse at være inde på museet” Jakob
Ravn, Horsens orienteringsklub.
” God stemning på stævnepladsen! Tak for i dag”.
Dette er et udsnit af de mange tilbagemeldinger vi fik. Ingen poster, der blev
fjernet! Ingen officielle klager. Flot billedserie. Hurtigt på nettet med
resultaterne osv.
50 børn tog børnebanen 90 gange! Hvem kan stikke den?
Det er sørme svært at få armene ned. Hvis mine arme ikke havde været så
trætte, ville de være deroppe endnu.
Tak for hjælpen alle sammen. I kan alle være meget stolte over at være en del
af dette arrangement.
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Marselisløbet
I år igen står orenteringsafdelingen for koordinationen af opvarmning og
bemanding. Vi har fortsat nogle onsdage fra 5. juni til Marselisløbet som er d.
30.8.08. Husk allerede nu, at vi skal bruge dig den dag.

Begyndertræning.
Af Lone Christensen

Efter vel overstået DM i Risskov er næste opgave på vej.
Som du har hørt og læst om flere gange starter begyndertræning d. 21. April
2008.
Det foregår på Grumstolen mandag kl.1800 til 1930.
Vil du hjælpe hver gang? 2 gange eller 1 gang? Så giv mig en mail eller et tlf.
kald – hvis jeg ikke hører fra nogen, ringer jeg! Der er allerede nogen, der har
meldt sig. Tak for det!
Vi ved ikke, hvor mange nye der kommer, det bliver dagens overraskelse. Se
program i tidligere Post 1900 eller på hjemmesiden.
Håber vi ses.( min mail er:lone1900@pc.dk, og mit tlf. nr. 86108800)
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Løb i Nordkredsen
Af Birthe Worm

Divisionsmatch søndag den 18. maj 2008 i Tornby Klitplantage
Kan en søndag i maj bruges til noget bedre end et spændende O-løb?
Nej vel?
Når løbet samtidig er et af årets vigtige løb, nemlig den første af årets 3
divisionsmatcher i 2. division, så er det svært at finde en grund til at blive
hjemme.
Tornby ligger langt mod nord, og for at undgå en meget tidlig afgang søndag
morgen, planlægger vi at tilbyde fællesspisning lørdag aften og overnatning i
nærheden af Tornby – sandsynligvis i en hytteby i udkanten af Hjørring. Det
betyder samtidig, at vi denne gang ikke arrangerer fælles bustransport.
Tilmeldingsfristen til løbet er senest den 9. maj kl. 19, men gør det
hellere med det samme.
Der er brug for alle for at sikre mange point i dysten mod Mariager
Fjord OK, Viborg OK og Herning OK.
På O-service er der et felt til bemærkninger til egen klub. Her må du meget
gerne skrive, om du vil ankomme lørdag og deltage i middagen og overnatte i
hyttebyen. (Alternativt send en mail til birthemarie.w@webspeed.dk)
Skriv også, hvis du mangler plads i bil, eller selv har plads til en eller flere
klubkammerater.
Flere detaljer kommer på hjemmesiden, når aftalen er helt på plads.

Kommende løb med tilmelding inden længe

B-løb ** og KUM udtagelsesløb d.27. april 2008
Løbets område er Bjerre Skov ved Vejle Fjords nordlige bred.
Tilmeldingsfristen til B-løbet er den 22. april, så du kan stadig nå det.

Geyser Kr. Himmelfartsløb d.1. maj 2008
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OK Pan´s ungdom arrangerer igen det traditionsrige løb, der i år foregår i
Marselis Nord.
Tilmeldingsfristen er senest søndag den 27. april, og der er baner til alle.

Dansk Park Tour 3 / JFM sprint d.21. maj 2008
DPT 3 foregår i Ikast By, og der er
løbes 2 korte løb
Tilmeldingsfristen er senest,
den 15. maj.

B-løb + 3. divisionsmatch søndag d.25. maj 2008
Silkeborg Vesterskov er rammen om dette løb, der løbes på nyrevideret kort.
Tilmeldingsfristen er den 16. maj.
-o–o–oMidt i juni er der igen mulighed for en tur til det nordlige Jylland, denne gang i
Thy, hvor Nordvest OK er arrangør af 2 specielle klitløb.
Jubilæums klitløb lørdag d.14. juni 2008 i Stenbjerg Klitplantage
Første Klitløb fandt sted i 1959 og i 2008 skriver Nordvest OK:
Baner: Barske
Som i 1959 bliver løbet på geodætisk kort 1:25.000 med selvindprikning
af én eller flere poster undervejs (husk blyant/kuglepen).
Bane 1: 6 km barsk og bane 2: 4,5 km barsk.
Mindre barske
En almindelig o-bane på o-kort 1:10.000 med bane indtegnet.
Bane 3: 6 km svær, bane 4: 4 km svær, bane 5: 4 km mellemsvær, bane6:
2,5 km begynder.
Tilmeldingsfrist den 5. juni.
-----Klitløb søndag d.15. juni 2008 i Tvorup Klitplantager
Kort: Farvekopi af Wild West særtryk fra 1971. 1:25.000, ækv. 2,5 mtr.
Let bane på særtryk i målestok 1:10.000.
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Terræn: Typisk klitplantage med varieret gennemløbelighed samt åben klit og
klithede.
Klasser/baner: Svære baner, Mellemsvære baner, Let bane
Bane 1: 20 km. Bane 6: 8 km. Bane 8: 3 km.
Bane 2: 15 km. Bane 7: 5 km.
Bane 3: 10 km
Bane 4: 7 km.
Bane 5: 4 km. OBS! Alle længdeangivelser er ca. længder!
Ingen åbne baner Dog mulighed for eftertilmelding på løbedagen.
Eftertilmeldte tegner selv banen ind. Samlet start for eftertilmeldte kl. 10:30.
Max-tid: 5 timer for alle baner.
Tilmeldingsfrist den 5. juni.
-----Sidst i juni er det Vestjysk Orienteringsklub, der inviterer til et 2-dages løb
nemlig
Vestjysk 2-Dages den 28. og 29. juni 2008
I Ulfborg og Stråsø Øst. Stråsø Øst kortet er nytegnet med de nye laserkurver.
Der vil være fri start og 10 baner at vælge imellem.
Der er mulighed for overnatning og mad i Vestjysk Fritidscenter (tilmelding).
Tilmeldingsfristen er den 15. juni.

Klubtøj

af Birthe Worm

Mangler du en løbsdragt eller overtræksbukser/bluse har vi følgende størrelser
på lager:
Løbsbluse: M, L, XL
Løbsbukser: M, L, XL

Pris: 300 kr. –klubtilskud 100 kr.
Pris: 250 kr. –klubtilskud 100 kr.

Overtræksbluse med foer: M
Overtræksbluse uden foer: M, L, XL
100 kr.

Pris: 735 kr. –klubtilskud 100 kr.
Pris: 580 kr. –klubtilskud

6

Overtræksbukser med foer: M, XL
100 kr.
Overtræksbukser uden foer: XL

Pris: 450 kr. –klubtilskud
Pris: 375 kr. –klubtilskud 100 kr.

Send mig en mail, hvis du vil sikre dig en dragt. Dragterne ligger på
Grumstolen og kan prøves der efter aftale.

Påskeløb
Af Birgit Rasmussen

Vejret kan ikke sammenlignes med vejret i 1996. De som var med, kan huske,
at vi sad på stævnepladsen, smøgede ærmerne op og tog solbad efter
strabadserne, og madpakken blev indtaget i det fri.
Skal der gives sammenligninger kan det vist uden slinger i valsen hævdes, at
det var mindst lige så svært i 2008 som det var i 1996 – Det var svære baner,
lige noget for en orienteringsløber, inden kan brokke sig over, at
udfordringerne var for smalle og for små. Det er mit indtryk ved at sive rundt
på stævnepladsen og lytte lidt til de forskellige kommentarer.
Vådområderne var der såmænd stadigvæk mange af, og vejvalg blev ret
afgørende i den sammenhæng. Der var tilmeldt i alt 50 fra Århus 1900 og det
er sikkert og vist, at ikke én kom i mål med tørre sko. Ellers hører jeg gerne
om det.
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DAGEN DERPÅ

Og stormen suste, og gjorde halløj, nej det var sandelig ingen spøg – imellem
Esbjerg og Fanø……..(frit efter sangen om Skipper Las)
Der er rigtigt meget at skrive hjem om efter 3 begivenhedsrige dage, men jeg
er for min del glad for, at Påsken først falder SÅ tidligt igen om ca. 100 år.
Må jeg dog lige rose klubben for god indkvartering og god forplejning, dejligt
at alle har mulighed for at samles, så vi også i klubben kan pleje det sociale
liv, selv om jeg godt ved, at det mest handler om orienteringsløb, men det er
nu rart at sidde og hænge sammen med alle jer andre og vente med at gå i
seng, til man synes, man kan være det bekendt. Selv ville jeg gerne have
været i seng kl. 20 – sådan cirka.
Jeg vil også gerne takke Lene for at redde Lone og jeg ud af det grønne
helvede efter kun 51 minutters søgen efter en eller anden post, som vi så
aldrig fandt.
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Nordjysk 2-dages.
Af Birgit Rasmussen

Ud af de i alt 1500 tilmeldte var der 40 friske orienteringsløbere fra klubben
med i Nordjysk 2-dages. Endnu et af årets traditionsrige løb.
Denne gang afviklet i Vester Thorup og Bulbjerg med samme stævneplads
langt ude i skoven begge dage – hvilket jo er en lettelse for os, der kommer
sent hjem fra løb – så er der omklædningsmuligheder i læ i al fald den ene
dag.
Stærkstrømskabel som var nedgravet gav udslag i kompasset indenfor en
meter – var der nogen, mon, der fandt ud af det?
Gran og klitplantager med indlandsklitter er efterhånden ved at være jævnlige
udfordringer – trænger I til flere – har Birthe Worm nævnt forskellige
muligheder ovenfor i forhold til kommende løb. F.eks. Vestjysk to-dages –
Ingen skal savne udfordringer ej heller i den kommende tid.
Roser til Aalborg orienteringsklub for et dejligt arrangement – jeg har hørt, at
næste gang vil Nordjysk 2-dages blive afviklet den 14. og 15. marts i skove i
nærheden af Hirtshals, arrangører er Vendelboerne.

DM i sprint – Parktour – vi kan bare det der
Af Birgit Rasmussen

En forventningsfuld formand.

Jyllands Posten JP Århus bragte dagen efter en hel side om løbet, heri
stod bl.a.:
»Som regel ser man dem starte og løbe ind i en mørk skov, hvorefter de
kommer ud efter en time helt svedige,« fortæller Birgitte Halle, som er
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stævneleder fra Aarhus 1900 Orienteringsafdeling, der arrangerer DM i Osprint.
»Ved O-sprint kan publikum derimod se, hvad det egentligt handler om,«
fortsætter hun.
og:
Claus Bloch fra OK Pan Århus lod sig ikke distrahere af udfordringerne på
ruten. Han kom i mål på en tid, der næsten var et minut hurtigere end
nummer to og kan altså dermed kalde sig dansk mester.
»Det var fedt. Det er en rigtig god bane. Det er et jomfrueligt område på den
måde, at vi ikke har løbet her før. Det er dejligt med et nyt kort og et nyt sted
at træne,« siger han om omgivelserne i parken.
Man kan læse hele artiklen på følgende link:
http://jp.dk/indland/aar/sport/article1312474.ece

Artiklen er skrevet af Marie Søndergaard under overskriften: Århusiansk triumf
i orientering.
Med fælles hjælp, god logistik og samarbejdsvilje løftede vi opgaven i flok, tør
jeg vist godt sige.
---

så er der bare tilbage at sige: vi mødes i skoven til nye oplevelser

---
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