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Formanden har ordet! – af Birgitte Halle
Sommerens arrangementer
I år har det været en meget varm sommer, og jeg håber for jer alle, at I har nydt det. Måske har flere
af jer stadig ferie.
Der har været mange løb i sommer, og de har været godt besøgt af 1900 folk.
Mange af vores ungdomsløbere har været på sommerlejr, og der har bl.a. været Vestjysk 2 dages,
Vikingedyst og ikke mindst VM og WOC tour, som netop er afsluttet. Jeg må indrømme, at jeg er
imponeret over det sidstnævnte arrangement. Det kan de arrangerende klubber bestemt være meget
tilfredse med. Sikken en mediedækning, storskærmen på stævnepladsen var bare super, GPS
systemet med løbernes vejvalg gav indblik i, at der kan være mange forskellige vejvalg. Det bliver
spændende at se, om denne form for "live oversigt" vil blive brugt mere i fremtiden ved store
stævner.
Vores klub var ikke med som arrangerende klub, men alligevel var der flere medlemmer, som
havde opgaver og brugte en del tid til arrangementet, og da hjemmeværnet dagen før sprintfinalen
meddelte, at de alligevel ikke kunne stille med 50 hjælpere til finalen, kunne en enkelt mail ud til
medlemmerne gøre, at vi kunne stille med knap 25 hjælpere, blot 24 timer før finalen skulle løbe af
stablen. Det synes jeg bare er så flot af vores klub. Jeg bliver som formand helt rørt. Tak skal I
have.

Der var - heldigvis - ikke så meget for Ole og Helle at lave i
førstehjælpsteltet

Lone D i en moderigtig(?) grøn
presse-officialvest. Hun syntes,
der var for lidt gul snitzling, så
hun havde taget noget med
hjemmefra

Der var omkring 50 med fra vores klub til WOC tour og banerne var både udfordrende og
krævende. Der blev svedt og slidt meget. Vores ungdomsløbere klarede sig generelt godt og Jacob
Dybdal Abrahamsen fik en flot bronzeplads. Vi andre må sande, at vi endnu ikke er "udlærte" og
godt kan øve os endnu mere, hvis vi skal på podiepladser i det stærke selskab.
Måske vil VM effekten smitte af på vores begyndertræning d. 14.8. (se Lones indlæg)
Jysk Fynsk Mesterskab i Stafet
Klubbens næste store opgave er JFM i stafet i Hjermind skov d. 19.8. Olaf er stævneleder og skriver
andetsteds i bladet om arrangementet. Vi mangler flere "hænder" til opgaven. Hvis du ikke allerede
har en opgave, så meld dig til Olaf. Der er mange forskelligartede opgaver, så alle kan give en hånd
med.
Vores generalprøve i tidtagning d. 21.6.06 gik godt, og ifølge Jesper Lysgaard bestod vores
tidtagningsgruppe Thomas Kokholm, Frank Dabelstein, Per Clemmesen og Henning Jensen
"prøven" til UG. Der var 11 hold og nogle brugte 35 min. om banen og andre (Rene Rokkjær)
brugte 11 min. Henrik havde lavet banerne med gaflinger mv. Alt i alt en rigtig god aften.
Fortræning til Marselisløbet
Fortræningen til Marselisløbet er godt i gang, og vi har endnu uge 32 og 34, hvor
orienteringsafdelingen har vagt.
Allan og jeg har fået overvejende positive tilbagemeldinger på vores reducering af bemandingen på
løberuterne, så det ser ud til at fungere.
Husk at reservere søndag den. 3. september, så du kan være official til selve Marselisløbet.
Telt
Birthe Worm, Chris Krogh og jeg har været på udsalg!
I forbindelse med WOC blev der solgt telte, som havde været brugt til f.eks. teamtelte for de
forskellige landshold. Det lykkedes os at erhverve et af disse telte og tage med hjem straks.
Vi har hidtil kunnet låne hovedforeningens telte til større arrangementer, men de er store og tunge
og besværlige at sætte op. Nu har vi vores eget. Det gør det lidt nemmere.
Divisionsmatch
1. oktober er en vigtig dato for klubben. Der er divisionsmatch i Rold Nørreskov. Vi løber nu i 3.
division. Vi vandt over de andre klubber i foråret. Vinder vi også denne gang, rykker vi op i 2.
division. Der bør vi være efter min mening. Meld dig til løbet via O-service og Lone Dybdal vil
sammensætte holdet og sætte dig på en bane, så du får de bedste muligheder for at skaffe point til
klubben. Det er vigtigt, at alle - store som små, øvede som mindre øvede, melder sig. Alle point
tæller.
Grillaften
Vi holdt grillaften på Grumstolen lørdag d. 5.8 efter afslutningen på WOC turen. En dejlig lun
sommeraften, hvor faklerne var tændt, grillkullene glødede og Birthe og Chris' mad blev nydt i
fulde drag. Tak for en dejlig aften.

Officials til Marselisløbet – af Frank Dabelstein
I år skal vi ikke stille med hjælpere til pakkeaften. Jeg håber på og regner med at alle igen i år stiller
op som officials til Marselisløbet d. 3. september kl 9:30 på Gåsehavens P-plads.

Jysk - Fynsk Mesterskab i Stafet – af Olaf Christensen
Nu er det lige før startskuddet til JFM-stafetten skydes af. Det er gået godt med alle de forskellige
gøremål der nu er til sådant et arrangement. Banelæggerne og banekontrollen har fået de sidste
manillamærker lagt på plads. Stævnepladsen er også ved at være klar. Her mangler kun at den
landmand vi låner stævnepladsen af får høstet. Men her i skrivende stund er der 14 dage til
afviklingen.
Det vi mangler nu er, nogen der har et anhængertræk, som kan hjælpe med at transporterer alt op til
stævnepladsen - det er lige fra toiletvogne til camp-let og trailer. Jeg tror også der kan bruges flere
til at sætte poster ud, kontrolløb og indsamling af poster.
Så hvis du har tid og kræfter så kontakt Olaf Christensen på tlf.: 21776436 eller på mail:
olafchristensen@mail.tele.dk så finder vi en god opgave til dig.
På gensyn i Hjermind.

Vi mangler hjælpere til begyndertræningen! – af Olaf og Lone Christensen
Den 14. august kl. 18 - ca. 19.30 starter et nyt hold til begyndertræning. Da det er lige efter VM,
forventer vi at skulle bruge din hjælp. Det er svært at sige, hvor mange nye der vil komme, men det
kan blive rigtig mange, så hvis du kan, så kom.
Begyndertræningen er 4 gange - d.14/8, 21/8, 28/8 og 4/9 - 2006.
Efter d. 14/8 laver vi en hjælpeliste. De nye fra foråret har lovet at hjælpe til - så nu er de let øvede
(nogle af dem meget øvede).
Begyndertræningen starter d. 14. august 2006 kl. 1800 - 19.30 på Grumstolen.
14/8
21/8
28/8
4/9

Hvad er der på et O-kort? Og hvordan skal det vende.
Signaturer, slugter og udløbere.
Kompas og skridttælling
Bevoksningsgrænser og ledelinier

Opdatering af O-service – af Frank Dabelstein
O-service bliver løbende udvidet og forbedret. I anledning af, at O-service nu registrerer fødselsdato
vil det være et passende tidspunkt for alle at logge ind og kontrollere oplysningerne om dem selv:
adresse, telefonnumre, briknumre, fødselsdato, osv.
Hvis dit brugernavn og/eller password ikke virker, skal du henvende dig til Henrik Andersen, der
står for at udstede disse.

Nybegynder til WOC-tour – af Hanne Kortegaard Nielsen
Det er nu to dage siden WOC sluttede, og jeg har allerede abstinenser. Nu havde jeg lige vænnet
mig til at være afsted næsten hver dag. Jeg har fulgt begyndertræningen i foråret og nået at være
med til et par stævner i juli, så jeg følte, jeg havde en god fornemmelse af, hvordan det hele
fungerer. Jeg havde tilmeldt mig seks dages W21B (mellemsvær). Det tror jeg, var et godt valg, for
banerne var interessante hele vejen og da ugen var omme, kunne jeg huske både poster, som jeg var
rigtigt godt tilfreds med, og så selvfølgelig også de poster, som jeg jo egentlig helst ville glemme.
Det har været en stor oplevelse at være med i WOC-tour og overraskende nok også at følge selve
WOC-løbene fra stævnepladsen, på nettet og på TV.
Jeg vil desuden gerne benytte lejligheden til at sige et stort tak for den varme modtagelse i klubben.
Det var været helt fantastisk.

Vi har desværre ingen billeder af Hanne på WOC-touren. Her er det Bodil hhv. Helle, der kommer i mål.i Linå
Vesterskov Fotos: Frank Dabelstein

Grumstolens 10 års fødselsdag – af Birte Sivebæk
Grumstolens 10-års fødseldag blev fejret d. 10. juni med deltagelse af mange Skiklubmedlemmer
og blot 4 fra Orienteringsafdelingen.
Dagen begyndte med et O-løb, som Anna, Ove og Birte stod for. Vi havde sat poster i skoven
således, at der var mulighed for at løbe ca 4 km eller ca 6 km, og vi havde forventet, at nogle ville
vælge at løbe 4 km, men skiklubbens medlemmer er seje, så de tog alle den lange bane med en
gennemførelsesprocent på 100!
På den kulinariske side var der fremstillet et overdådigt tag-selv bord af deltagerne til
fødselsdagsfesten, og der var "bæjli" til kaffen. Alt i alt en meget fornøjelig dag, som jeg kun kan
opfordre til at deltage i, når Grumstolen igen skal fejre fødselsdag.
Skiklubben vil gerne forestå et arrangement, hvor Orienteringsafdelingen inviteres til aktivitet på
rulleski eller rulleskøjter, og det kunne passende være næste gang, der er fælles fest.

Stor tak til 1900 hjælpere – af Per Lind Jensen
Af Kurt Lyndgaard OK PAN er jeg blevet bedt om at rette en meget STOR TAK til de medlemmer
af 1900 orientering, der med kort varsel trådte til som kontrollanter i forbindelse med WOC
sprinten i Mindeparken.
Dette være hermed gjort.

Rengøring Grumstolen – af Birthe Worm
I tilfælde af at nogen har forlist rengøringslisten kan jeg kort resumere de kommende uger:
33
34
35
36
37
38

Familien Edsen
Lis & Hans Bye Jensen
Hans og Henning
Katja & Henrik
Bent & Johanna
Tirsdagsholdet

Efterlysninger – af Chris Krogh
Efterlysning 1
I klubbens materialedepot mangler der 4 metalringe med Snitzlinger i forskellig farve.
Lånerne bedes bringe disse tilbage til klubhuset inden JFM stafet 17.-9.-2006.
Efterlysning 2
I klubbens materialedepot mangler der en aluminiumskydestige.
Låneren bedes bringe denne tilbage inden 14 dage.
Bemærk:
Vær opmærksom på at du skal skrive i udlånsbogen, der står i materialedepotet eller rette
henvendelse til undertegnede, hvis du vil låne noget derfra.
Materialer der ikke bliver leveret tilbage vil blive erstattet, hvilket betyder en udgift for klubben.

Klubmesterskab – af Henrik Andersen
Årets klubmesterskab afvikles 29. oktober i Svinkløv. Vi ved det er langt væk, men vi håber mange
vil benytte lejligheden til at få en god o-oplevelse i Svinkløv, der bestemt hører til de bedre skove.
Nærmere info følger i næste nummer af POST1900.

Påsken 2007 – af Birthe Worm
Overnatningen til næste års påskeløb er på plads. Vi har reserveret det meste af Idrætsefterskolen i
Haverslev sammen med Follow Me ungdommen og deres forældre.
Mere følger senere.

Oversigt over træningsløb efteråret 2006 – af Henrik Andersen
Den vedhæftede side kan hænges op på køleskabet eller hvor du ser den rigtigt tit.
Som det fremgår er der ikke sat arrangører på de løb, vi selv skal stå for, så hvis du gerne vil være
med til at afvikle et af løbene, så kontakt Henrik på katjahenrik@vip.stofanet.dk

Det med småt
POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Frank Dabelstein, Søndervangs Alle 13, 8270 Højbjerg, tlf 23
38 20 89. POST1900 er et forum for medlemmerne af Århus 1900 Orientering. Meningstilkendegivelser i POST1900 er ikke nødvendigvis
klubbens officielle standpunkt. POST1900 skrives i OpenOffice. Indlæg modtages helst som e-mail i Open Document Format eller
plaintext. Indlæg i andre formater tages som en udfordring. Adresseændringer (e-mail og snail mail) skal man selv rette i O-Service. Ved
problemer med distributionen rettes henvendelse til redaktøren.

Oversigt over træningsløb efteråret 2006
Dato

Dag

Skov

Startsted

Arrangør Bemærkninger

09-aug Onsd Helgenæs

Esby

OK Djurs

16-aug Onsd Løndal

www.horsens.dk

Horsens

VM Crewløb

23-aug Onsd Vindum

www.viborgok.dk

Viborg

Supertræningsløb

30-aug Onsd Risskov

Vandrerhjemmet

OK Pan

06-sep Onsd Lisbjerg

P-plads mlm Lisbjerg og
Elev

OK Pan

13-sep Onsd Vestereng

Århus Firmasport,
Paludan Müllersvej

OK Pan

20-sep Onsd Silkeborg Vesterskov Vesterlundsvej i Virklund Silkeborg Supertræningsløb
start kl 17:30
30-sep Lørd Marselis Nord

Stadion

OK Pan

07-okt Lørd Storskoven

Ørnereden

1900

14-okt Lørd Fløjstrup

Skovmøllen

1900

21-okt Lørd Vilhelmsborg

For enden af Beder
landevej i Beder

OK Pan

28-okt Lørd Storskoven

Skovmøllen

OK Pan

04-nov Lørd Fløjstrup

P-plads midt i skoven

1900

11-nov Lørd Himmerige-Bærmose

OK Pan

18-nov Lørd Marselis Nord

Silistria

OK Pan

25-nov Lørd Vilhelmsborg

Godset

1900

02-dec Lørd Fløjstrup

Moesgaard Museum

OK Pan

09-dec Lørd Marselis Nord

Grumstolen

1900

16-dec Lørd Storskoven

Silistria

OK Pan

Starttidspunkt

Lørdage 13-13:30
Onsdage 18-18:30

Se altid nyeste oplysninger på de respektive klubbers hjemmesider

