Af Per Lind Jensen

7. årgang nr. 2 februar 2003

Elektronisk kontrol- og tidtagningsudstyr eller
som vi normalt kalder det EKT. Tilbuddet om
medlemmernes køb af egen EMIT-brik er endnu
ikke helt på plads, men i bestyrelsen arbejder vi
på at finde en fornuftig og rimelig ordning, der
vil blive fremlagt til godkendelse på
generalforsamlingen den 25. februar.

Af Ronnie McGrail

Påskeløbene den 17.-18. og 19. april 2003
Husk tilmelding til Lone Dybdal. Hellere i dag
end i morgen. Allersidste frist er den 12. februar.
Der er mulighed for også at tilmelde sig til to
træningsløb inden løbsdagene, nemlig mandag
den 14. april i Stagsrode Skov og tirsdag den 15.

Informationsblad for Århus 1900 Orientering

april i Bjerre skov. Se evt. indbydelserne på
Horsens hjemmeside: http://www.horsensok.dk/
paasken/
Hvis Vildmarkstrofæet eller Nordkredsens
Langdistanceløb (se mere nedenfor) er noget
medlemmerne ønsker, at der skal arbejdes videre
på med henblik på 1900 medlemmernes
deltagelse hører bestyrelsen gerne fra jer snarest
belejligt.
På snarligt gensyn i skoven, hvor orienteringsløb
opleves.

Nordkredsens Langdistanceløb Sommersamling fra 6. - 12. juli 2003

"handikapsystem".

Vi har i samarbejde med Lofsdalens beboere
sammensat følgende projekt.
Lav deltagerafgift: 7 dages ophold incl. 7 løb
samt måske festmiddag den ene aften
- for ca. 1.000 kr pr. person.
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Man kan også deltage uden at deltage i
aktiviteterne - prisen vil da blive reguleret
derefter.
Du skal selv køre dertil og der er selvhushold. På
kano-o lejer du selv kanoen.
På mountain-bike-o lejer du selv biken, men vi
har fået en god aftale.
Løbene bliver efter supermarkedsprincip:
Der vil hver dag være aktiviteter og udfordringer
til rådighed for hele familien - enkeltvis så vel
som samlet. Man bestemmer selv, hvilken dag
man vil deltage i hvilken aktivitet. Der vil være 7
aktiviteter hvoraf de 5 bedste tæller samlet efter
det så kendte og til den tid yderligere finpudsede

Aktiviteterne vil indeholde:
Rogaining
Klassisk O-Hike og lang O-Heik
Kanoorientering
Montainbikeorientering
Klassisk Orientering
Natorientering i den lyse nat
Stafet-team orientering
Langdistanceorientering

Vi har sørget for et samlingscenter med værelser/
familierum.
Børn halv pris eller gratis.
Vi har derudover rådighed over en stor fælleshal
med pejs og indlagt guitarmusik ?
Vi kommer til at bo i en lille meget naturskøn dal
i Härjedalen med få fastboende mennesker,
men dog med købmand/ minigolf/ pizzabar mv.
inden for få hundrede meter. Mere detaljeret
program er under udvikling.
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Søndag formiddag summede det med nye toner
i Århus Skøjtehal. Hallens "normale" publikum
blev blandet med godt 140 personer iført kompas
og terrængående fodtøj.
Det med et godt solidt fodtøj viste sig hurtigt at
være en fordel, flere passager bar næsten præg af
”cross country” med ler, mudder og andet løst
underlag. En sand fornøjelse for den ivrige
entusiast, hvor kortet ikke gav mange
informationer om ”gode og dårlige” vejvalg.

Af Per Lind Jensen

Selv om de grønne områder er meget begrænsede
i form, udbredelse samt sværhedsgrad i denne

Weekenden 28. februar og 1.-2. marts går det
løs og følgende medlemmer har overholdt
tilmeldingsfristen og deltager
(værelsesfordeling):
A) Jørgen Bang, Signe Bang, Anna Jørgensen,
Ove Jørgensen
B) Lena Nørgaard, Erling Nørgaard, Ole
Jørgensen, Birgit Rasmussen
C) Katja Andersen ,+ Laura (i babyseng), Henrik
Andersen
D) Asbjørn M. Andersen, Lene Andersen, Olaf
Christensen, Lone Christensen

del af Århus, synes jeg det lykkedes arrangørerne
(Henrik, Henning & co.) at skabe en par
spændende momenter. Det normale bykort var til
lejligheden opgraderet med den grønne, brune og
sorte touch, med de områder som kommunen har
tilplantet de sidste år, hvilket gav et par ekstra
vejvalgsmuligheder. Jeg ”nøjedes” med 10 km
udgaven, som jeg synes havde flere spændende
træk, der krævende lidt mere end den normale
omtanke – tak for det!
Resultaterne kan nemmest findes ved at gå fra
DOF hovedside, og så finde løbet i
løbskalenderen.

F) Johanna van Binsbergen, Bent Christensen,
Per Lind Jensen, Bodil Buchtrup,
G) Anne Edsen 7 år, Jacob Edsen 9 år, Vibeke
Edsen, Anders Edsen
H) Tove Rønnov, Per Rønnov, Birthe Worm,
Hanne Gylling
I) Birte Sivebæk, Chris Krogh, Keld
Abrahamsen (disse 3 kommer først
lørdag morgen)
Ved meget hurtig tilmelding kan der skaffes
plads til et par stykker mere, så se nu at komme
ud af busken.

E) Henning Jensen, Per Jac., Preben Skov
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Af Asbjørn Maintz
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Så er der bare 3½ måned til arrangementet er i
gang - de fleste af jer har forhåbentlig krydset af
ved weekenden 9.-10.-11. maj – for som tidligere
nævnt bliver der brug for at alle giver en
hjælpende hånd.
Det har været et langt, sejt træk for bestyrelse og
stævneledelse at få de endelige rammer på plads
–at få de nødvendige skovtilladelser, samt finde
det rette indkvarteringssted, som i forhold til
beliggenhed og økonomi, kan medvirke til et
velgennemført arrangement. Dette er nu plads, så
det er tid for en detaljeret planlægning.
Toggerbo-hytten – midt i Mols Bjerge – bliver
stævnecenter/-plads begge dage.

Der er stort set funktionsledere på alle

Af Thomas Kokholm
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Det første tryk af det reviderede og delvis
nytegnede O-kort over Mols Bjerge er fremme,
og der er for at korrigere dette, planlagt
rekognoscering en af de første weekender i
februar.
Til generalforsamlingen den 25. februar og på
træningsweekenden 1.-2. marts arbejder vi på at
finde tid, for en generel orientering om
arrangementet.

Til indkvartering og forplejning benyttes 3
bygninger + telte på Flyvestation Tirstrup.
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opgaverne. Funktionerne skal nu bemandes, og
der skal arbejdes videre i disse mindre grupper.
Jeg har allerede modtaget mange tilkendegivelse
om assistance til arrangementet, og også fået
noteret de fleste – men opfordrer her til at sende
mig en mail på – amalk@mail.tele.dk - med
oplysning om assistance: Fredag – Lørdag –
Søndag. Fredag om muligt gerne hele dagen, idet
der er et større indretnings- og teltrejsningsprojekt på Flyvestationen.
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Tilbage i efteråret 2002 blev der forsøgt
introduceret et værktøj som kunne være med til
at harmonisere medlemsoplysninger, specielt de
vitale e-mail adresser, som jeg fra tid til anden
oplevede var nedlagt eller overfyldt, eller man
ønskede at udskifte sin e-mail adresse, tilføje
flere e-mail mm.
Flere troede der var tale om et krav, og nægtede
derfor at se det fornuftige i at man selv var
ansvarlig for at ens oplysninger, herunder altså at
sin e-mail altid var gyldig. Groupcare.dk havde
andre flere oplagte muligheder som kunne
introduceres efterhånden som forskellige behov
opstod, specielt en fælles kalender kunne bruges
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til at styre arrangementer, træningsløb mm.
De godt 25 som havde meldt sig via
groupcare.dk har netop fået besked om at de ikke
længere er tilknyttet gruppen Århus1900
Orientering. Grunden til dette er simpelthen at
gruppen er nedlagt – der var ingen grund til at
opretholde en gruppe som ikke blev anvendt. Når
eller hvis man senere synes det kunne være en
mulighed at benytte dette eller et andet
tilsvarende værktøj, kan det altid genoprettes.
I får som altid POST1900 via den sædvanlige
kanal. Jeres personlige profil eksisterer dog
stadig og skal slettes selvstændigt for at ophøre.
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Af Ole og Birgit
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For 25. gang arrangerede Horsens o- klub et
byorienteringsløb.
Vi, der var med – dvs. Ole og jeg (Birgitte og
Øjvind var der også, men jeg kan jo ikke så godt
udtale mig på deres vegne) havde et herligt løb i
det allerbedste nytårsvejr, man kan tænke sig.
Klar frost, høj solskin og omkring os lutter glade
og humørfyldte mennesker. Før start var
forventningen stor. Der var automatisk
opvarmning idet frostvejret sætter gang i lysten
til at løbe rundt, hoppe og i det hele taget bevæge
sig frit.
Jakob Ravn gav efter sædvane en god instruktion
og skød løbet i gang i fin stil med sin lille
knaldpistol.
Hans opfindelser er værd at lægge mærke til.

Nedløbsrør som poster, Privatbilen som mål,
lygtepæl som startpost, otte kort i bunker alle
med forskellige ruter så man ikke løber i r…. på
hinanden.
Tre flasker champagne lokkede som præmier og
en kransekage. Behøver jeg fortælle, at det ikke
var mig, der løb med dem i år? Nej vel, men
måske næste år…. Man kan aldrig vide.
Under alle omstændigheder var det er godt løb
og mange horsensianere hilste på os omkring i
byen – de kendte løbet og havde mange muntre
spørgsmål og bemærkninger.
Så kære klubkammerater – jeg håber jeg har
solgt løbet og vi ses i Horsens til næste år. Det er
køreturen værd. Vi ses derude i skoven…..
Godt nytår fra Ole og Birgit

(
Ser ud til at være vanskelig at få på plads i år.
Men resultatet vil blive bragt så snart vi har
noget på plads med løbskollegerne fra PAN.
Dato

Ansvarlig

Lidt har jeg sakset fra Silkeborgs hjemmeside,
som måske kunne have interesse:
Løbssted

Startsted

01-02-03 SOK

Vesterskoven S

4 Vesterlundvej

08-02-03 SOK

Kobskov

1 Klubhuset

15-02-03 SOK

Sletten

10 Ny himmelbjergvej

22-02-03 SOK

Sønderskoven

7 P.plads

01-03-03 Herning

Hørbylunde

Se hjemmesiden

08-03-03 SOK

Hårup Sande

13 Hovedvej A 15

15-03-03 SOK

Østerskoven

21 Paradisvejen
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