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Adresselisten på nettet 
 
"grum"  er det password du skal bruge for at nå frem til adresselisten på klubbens hjemmeside. For at listen 
skal være brugbar er det imidlertid vigtigt at den indeholder korrekte data for de medlemmer, der har valgt 
at stå opført dér. Der skal derfor opfordres til at slå op på adresselisten, og konstatere hvorvidt du står 
opført med de rigtige data. Alle ønsker om optagelse, tilføjelser, rettelser eller ønske om sletning kan rettes 
til Henning på mail@hgj.dk eller pr. tlf. 86137925. 

Formanden har ordet!!! 
 
Juleløb og godt nytår 
Har du endnu ikke tilmeldt dig til årets juleløb, når du læser dette, skal der sikkert en kraftig bestikkelse af 
juleløbskomiteen til for at komme med, men du har vel tingene på plads som vanligt, så mon ikke vi ses på 
Grumstolen lørdag den 7. december til kampen om ”Den Gyldne Sko”. 
 
Skulle vi mod forventning ikke ses, vil jeg for en god ordens skyld og traditionerne tro gerne ønske alle 
klubbens medlemmer, samt deres familier en  
 

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 
 
Cupmatchdatoerne for 2003 er på plads 
Som det er alle bekendt er vi tilbage i 2. division, og modstanderne bliver Herning OK, St. Binderup OK og 
endelig Mariager OK. Solide og velkendte klubber som vi håber at kunne give kamp til stregen. En 
forudsætning vil være at alle er klar, når det går løs. Derfor sæt kryds i kalenderen ved nedenstående datoer. 
 

13. april  Nr. Vosborg Holstebro OK 
21. september  Gedhus Plantage Karup OK 

 
Vinterlangdistanceløbene er på plads og her har I datoerne: 
 
DATO KAT.        SKOVOMRÅDE          ARRANGØR          ANTAL   BEMÆRKNINGER 
Januar 
12 D P Århus Syd NK     125 Vinterlangdistance 
19 D S/P Fur rundt NK     125 Vinterlangdistance 
26 D S/P Århus  Vest NK  Århus 1900  125 Vinterlangdistance 
 
Februar 
02 D S/P Samsø Nord. NK     125 Vinterlangdistance 
 
Træningsløb i december og januar måned 
Se vores egen eller OK Pan’s hjemmeside for aktuelle oplysninger. 
 
Grønlandstur 2003 eller senere... 
Se oplægget inde i bladet og meld dig til såfremt du er interesseret i at være med i en nærmere undersøgelse 
af mulighederne for en O-løbstur med mere til Grønland. 
 
Kursusweek-end 2003 
Bestyrelsen har fastlagt den og derfor kan du allerede nu reservere datoen. Det bliver den 1. og 2. marts og 
bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal køres så langt i år. Derfor kikker vi på muligheder omkring 
Viborg, men herom meget mere i næste nummer af POST 1900. 
 
Generalforsamling 2002 
Datoen har bestyrelsen fastlagt til tirsdag den 25. februar 2003, så også her kan du roligt reservere dagen. 
Indkaldelse og dagsorden følger senere. 
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Klubmesterskab 2002  
 
Klubben inviterede til klubmesterskab i forbindelse med C-løbet i Rold Nørreskov den 16. oktober. De 21 
løbere der stillede op til denne dyst fik fornøjelsen af et dejligt løb i et pragtfuldt efterårsvejr. Den friske 
luft og det dejlige solskin fik skovens efterårsfarver til at præsentere sig fra den allerflotteste side.  
 
Stævnepladsen var lagt til plænen foran Skørping Privathospital og gav en god ramme om den spændende 
dyst. Der var 6 titler at kæmpe om: Yngre Herrer, Ældre Herrer, Yngre Damer, Ældre Damer, ældre junior 
og Yngre Junior. Før starten blev der i nogle klasser ”kørt” en del på konkurrenterne, hvilket kun var med 
til at øge spændingen.  
 
Skoven er kendt for at være let gennemløbelig men nogle steder kuperet. Da folk begyndte at komme i mål 
viste det sig også på tiderne. De fleste havde en god tur i skoven selvom enkelte fik den afkortet ufrivilligt 
(Keld tabte en kontaktlinse, kunne derfor ikke se kortet og valgte at udgå). Efter løbet blev der hygget og 
snakket på stævnepladsen, hvor klimaet var blevet helt rart efter at solen fik mere magt. 
 
Klubmestre blev: 
 
Yngre Damer(4875m, 12 poster):  Lone Dybdal   46:37 
Ældre Damer( 4125m, 10 poster ): Birte Sivebæk   44:46 
Yngre Herrer( 8525m, 21 poster): Anders Edsen   1:12:15 
Ældre Herrer( 5275m, 13 poster):  Ove Jørgensen   53:08 
Yngre Junior( 2425m, 7 poster ):  Jacob Dybdal   17:56 
Ældre Junior( 3675m, 9 poster ):  Nikoline Gjøderum   25:42 
 
Som I kan se var det nogle hurtige km-tider for vinderne, den hurtigste var Nikoline med 6,9 min/km. 
Tillykke til alle, jeg håber at de bliver passende hædret ved en senere lejlighed. Gradvist tømtes 
stævnepladsen for løbere der hurtig som langsom havde haft en dejlig dag i skoven.  
 
Vi ses til næste år!!! 

Oplæg til Grønlandstur sommeren 2003 eller måske 
senere... 
 
Mange gange har vi i bestyrelsen talt om muligheden for at lave en tur til Grønland, når vi nu har flere 
Grønlandskendere i klubben. 
 
En oplagt mulighed for orienteringsløbere kunne være at kikke på et arrangement, der hedder ”Arctic 
Midnight Orienteering,” der foregår i Ilulissat (Jakobshavn). Det er et 3-dages arrangement, der allerede har 
været beskrevet rosende i O-posten et par gange. 
 
Datoen plejer at være ultimo juni/primo juli, men er p.t. ikke kendt. 
 
Man kan dog ikke rejse så langt og så dyrt (alene rejseudgifter til og fra Grønland løber op i 8.000-11.000 
kr.) uden at give sig tid til at se noget mere af Grønland. 
 
Diskobugten med  midnatssol og isfjelde, hvaler og sæler, kystsejlads og vandreture er kun nogle af de 
mange muligheder, man kan overveje. Ilulissat og Aasiaat (Egedesminde) er større byer i området, men der 
er også mange interessante små byer og bygder at tage fat på. 

(Fortsætter på side 3) 
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Generelt om at være turist i Grønland: 
Uanset om man vil flyve eller sejle rundt kræver det en god del planlægning og reservationer på forhånd. 
Derfor er man nødt til at have et rimeligt fastlagt program i forvejen. 
 
Derfor denne forhåndsundersøgelse af evt. interesse. 
 
 Først lidt faktuelle oplysninger som Jane har oplyst: 
 
Bestillinger mv.: 
Ordinære flybilletter (ca. 11000 kr. Ilulissat t/r) kan man vente med at bestille til hen omkring påske, men 
”billig”-billetter skal bestilles allerede i januar/februar for at være sikker på at få plads. Her er (mindst) to 
muligheder: en fly-skib kombination (ca. 7500) og fly hele vejen (ca. 9000). Begge typer billetter er 
restriktive på den måde, at de skal købes med det samme, og at der er ikke mulighed for at ændre/afbestille 
dem. Til gengæld er de altså også væsentligt billigere. 
 
Skibsbilletter til de lokale kystskibe skal også bestilles i god tid – men der er til gengæld mulighed for at 
ændre eller refundere dem (også efter sejltidspunktet: hvis man fx ikke når tilbage fra en vandretur). 
 
Budgetoverslag: 
Hvis man er til telt og vandring kan en tre ugers tur laves for ca. 13.000 kroner, hvis man vælger fly-skib 
kombinationen. 
 
Derefter stiger prisen støt afhængig af, hvor luksuriøst man vil bo, og hvor mange oplevelser man vil betale 
for. 
 
Hvis man er til luksus-turen, er det muligt, at det simpelthen vil være billigere at købe en chartertur. 
 
Planlægning: 
Hvis du/I har lyst til at fortsætte en undersøgelse og evt. planlægning af en tur til sommer eller næste år 
bedes du/I rette henvendelse til undertegnede snarest belejligt og senest ved årets juleløb.  
 
Jeg vil så forsøge at koordinere og samle de der måtte have interesse i en sådan tur (se yderligere på 
følgende hjemmeside http://iog.ilulissat.gl/, red.). 
 
Per Lind Jensen, Florasvej 14, 8462 Harlev J          E-mail: Per.Lind.Jensen@skolekom.dk 

(Fortsat fra side 2) 

Arrangementer i 2003 
 
Som de fleste forhåbentlig allerede ved skal vi i maj 2003 arrangere KUM. Det er dog slet ikke det eneste 
arrangement vi har på planen i 2003. Den 26. januar arrangerer vi Langdistanceløb "Rundt om Århus" og i 
september skal vi lave Natugle i Fløjstrup. Sagt med andre ord bliver der brug for at alle giver en hånd med 
i det nye år. Hjælpere til langdistanceløbet vil blive headhuntet blandt de der normalt deltager i 
langdistanceløbene inden for den nærmeste fremtid. 
 

Vinter aktiviteter 
 
Er du til natløb, vintertræning, alternative orienteringsløb, høj intensitet eller hyggelig aftenstemning, så er 
vintercuppen måske noget for dig. Vintercuppen er en serie af natløb der typisk foregår tirsdag eller torsdag 
aften, og normalt med udgangspunkt fra Silistria. Der er 10 afdelinger i løbet af vinteren, hvor af de 3 første 
dog allerede har været. Løbene arrangeres af PAN, men 1900 medlemmer er også velkomne. 
Næste afdeling er den 12. december.  Se mere på www.orientering.dk/okpan 
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