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Bestyrelsens klumme

Generalforsamling 2018
Af Øjvind Brøgger

Forhåbentlig har du allerede fået indkaldelsen til årets generalforsamling med
den foreløbige dagsorden og har sat √ i din kalender, men her får du så
alligevel en ekstra.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 i
Grumstolen:
Foreløbig dagsorden ifølge vedtægternes § 6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand for en toårig periode
b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode
i. På valg er Marie Dybdal. Modtager genvalg.
ii. På valg er Frank Dabelstein. Modtager genvalg.
c. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, og vi lokker med et lille traktement
(undskyld stavefejlen i mailindkaldelsen), så det vil være meget rart, hvis du
vil tilmelde dig generalforsamlingen via mail til ojvind@obbh.dk senest fredag
den 16. februar 2018.
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Kampen om den gyldne sko

Et af kulturby 2017 sidste arrangementer blev Kampen om den Gyldne Sko,
hvor julekomiteen havde RETHINK’et orienteringsløb. Der var ingredienser af
TEAMBUILDING, INNOVATION, DISRUPTION. Men frem for alt blev deltagernes
kompetencer inden for kendskab til Marselisborg skov testet indenfor andre
emner end ‘blot’ at finde vej.
Via vejvisning på mobiltelefonen blev deltagerne guidet rundt i skoven og ved
hver post var det et spørgsmål om omgivelserne, der skulle besvares.
Banerne kan prøves af alle frem til den 17. december. Hent app’en “Geo
Questor” til din mobiltelefon og søg på “1900 Juleløb” – der findes 4 baner at
vælge imellem – start fra Grumstolen. Hver post udpeges med en retning og
afstand – se denne instruktionsvideo på YouTube : Sådan bruger du
GeoQuestor
Denne gang blev den Gyldne Sko fuld fortjent vundet af Pia Kølbæk – Tillykke!
Se Lone Dybdals billeder fra Juleløbet her: Kampen om den gyldne sko er
afgjort

Pia Kølbæk ny indehaver af den gyldne sko.
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Løbskalender
Af Vagn Pedersen

Det går mod lysere tider, men der fortsat gode muligheder
for at lufte natlampen!
I de næste måneder fortsætter natløbene med både Night Champ og Natugle.
Der resterer 2 Vinterlang, hvor der er mulighed for at få nogle kilometer i
benene.
I marts kommer der for alvor gang i sæsonen, når der er Nordjysk 2-dages i
Tversted og Påskeløb på Fanø.
Vores første divisionsmatch er den 6. maj i Bjerge Skov ved Horsens. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen til den!
Kom ud i skoven – det er der o-løb er bedst
Træningsløb
Træningsløb er gratis for medlemmer i Århus 1900 og OK Pan. Træningsløb er
på lørdage med start mellem kl. 11:00 og 11:30. Se mere på vores
hjemmeside eller OK Pan’s hjemmeside.
Løbskalender
Dato
8/2
11/2
18/2
22/2
28/2
7/3
9/3
10/3
11/3
14/3
17/3
29/3
30/3
31/3
8/4

Torsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Lørdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

22/4 Søndag

Løb

Sted

NightChamp
Vinterlang 4
Vinterlang 5
NightChamp
Natugle 1
Natugle 2
Nordjysk 2-dages
Nordjysk 2-dages
Nordjysk 2-dages
Natugle 3
Nordjysk Nat
Påskeløb 1. etape
Påskeløb 2. etape
Påskeløb 3. etape
Divisionsmatch – 1.
div
DM Ultralang

Risskov
Rold Skov - Mosskov
Stråsø øst
Silkeborg Sønderskov
Grund Skov
Fussingø Skov
Ålbæk Plantage
Tversted Plantage
Tversted Plantage
Herning Golfklub
Skat Skov
Fanø
Fanø
Fanø
Nordre Feldborg
Plantage
Jægerspris Skov

Tilmelding
Senest
5/2
7/2
14/2
19/2
23/2
2/3
23/2
23/2
23/2
9/3
9/3
9/3
9/3
6/4
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FORÅRETS STORE LØB
Af Randi Jensen.

Midt i vinterens regn og rusk kan vi glæde os over de store løb, som venter
lige om hjørnet.
Først gælder det Nordjysk 2-Dages, som i år finder sted den 9.-10. marts i
Tversted Plantage. Tilmeldingsfrist den 23.2. Inge Kølbæk har forsøgt at finde
overnatning.
I slutningen af marts følger Påskeløb 2018 på Fanø i dagene 29.-31. marts.
Tilmeldingsfrist den 9.3. Desværre har det ikke været muligt at skaffe fælles
overnatning.

For begge løb gælder, at mange klubkammerater deltager i disse løb – også
dem der ikke træner om mandagen.
Desuden kommer der løbere fra både ind- og udland, og der er tale om store
løb med mange hundrede deltagere.
Det er en fantastisk oplevelse at løbe flere dage i træk sammen med så mange
mennesker, som deler og forstår vores lidenskab for orienteringsløb, så der er
kun at sige: prøv det!
Som sædvanlig foregår tilmelding via o-service.
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Redaktøren takker af vedr. POST1900
Af Birgit Rasmussen.

Så kom tiden, hvor jeg trækker mig som redaktør af POST1900. Et blad, hvor
jeg har stået som redaktør siden 2009 (vistnok), godt hjulpet af Frank
Dabelstein, som altid har været den, der kunne sørge for de it-tekniske ting,
hjælpe med fotos, huske på udgivelsesdagen samt udgive for slet ikke at tale
om at være min stand-in, når jeg havde forfald undervejs.
Tak til Frank for den gode, venlige og frem for alt hurtige opbakning gennem
årene.
Det har været spændende at være redaktør for bladet og tak til ALLE som
gennem tiderne indsendte deres artikler og indlæg til bladet – uopfordret såvel
som på opfordring. Det er faktisk umuligt for mig at huske en eneste gang,
hvor man takkede nej til at lave et indlæg, når jeg bad om det.
Selv har jeg lavet en del indlæg til bladet og, hvis bladet fortsætter, vil jeg
fortsætte med det.
Men jeg skal ærligt indrømme, at nu er tiden inde til at slippe for selve
ansvaret
Det er min oplevelse, at der trænger til nye kræfter, som kan trylle lidt mere
med it-mediet end jeg kan. Jeg ser jo på flere af jeres indlæg, at
opfindsomheden og kreativiteten ingen grænser kender.
Det er mit store håb, at der findes en blandt medlemmerne, som har lyst til at
bære klubbladet ind i fremtiden med fornyelse og sikre, at alle medlemmer får
mulighed for at følge klubbens liv på kryds og tværs samt sikrer et højt
informationsniveau.
Det har klubben brug for også fremover. Ikke alle medlemmer er på Facebook.
Tak til alle, som har tilkendegivet gennem årene at de satte pris på klubbladet
og de indlæg, som blev bragt. Tak også til alle som medvirkede ved at
indsende billeder fra de forskellige løb rundt omkring i verden.
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Tak til Birgit
Af bestyrelsen

Birgit har efter lang og tro tjeneste valgt at sige stop som redaktør af
POST1900. En meget stor tak til dig, Birgit, for det store arbejde, du har lagt i
at få skrabet indlæg ind, så der altid er kommet et fint klubblad ud af det.

Find Vej 2018
Af Kim Poulsen

Aarhus 1900 Orientering har tilmeldt sig Find Vej projektet i 2018, som
afvikles lørdag den 5. maj 2018 kl. 13.00 fra Grumstolen. Vi havde et flot
besøgstal sidste år med ca. 80 deltagere. Arrangementet bliver en tro kopi af
sidste år, men vil i år også give os en mulighed for at reklamere for vores
introduktionsforløb i Lysengkilen de efterfølgende mandage.
Der bliver brug for minimum 15 hjælpere på dagen til udsætning og indsamling
af poster, opstilling af pavilloner, indkøb af frugt og forfriskninger og ikke
mindst modtagelse og instruktion af deltagerne. Banelægningen er på plads,
da vi bruger de samme baner som sidste år. Der vil være brug for de første
hjælpere fra ca. kl. 10.00 (postudsætning, labyrint og opsætning af pavilloner
mm.). De fleste hjælpere skal være på Grumstolen fra kl. 12.30 til ca. kl.
15.00.
Det plejer at være et superhyggeligt arrangement og en god mulighed for at
profilere klubben. Meld gerne tilbage til Kim på khpoulsen68@gmail.com
allerede nu, hvis du har mulighed for at hjælpe til på dagen. Hvis du kun kan
hjælpe et par timer, er det også fint. Så skriver du bare, hvad du kan hjælpe
med og oplyser tidsrummet, hvor du kan være på Grumstolen.
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Træningsløbslisten 2018
Af Kim Poulsen

Træningsløbslisten for 2018 er sendt ud på mail og Facebook den 26. januar,
og er også lagt på hjemmesiden. Alle klubmedlemmer bedes gå ind og tjekke,
hvornår I er sat på til at hjælpe med at arrangere. Der er sat 3-4
klubmedlemmer på til at arrangere hvert træningsløb, hvor erfarne og nye
løbere er sat sammen.
Hvis I er forhindret den dag, I er sat på, bedes I selv sørge for at bytte.
Hvis der er nogen, der føler sig forbigået i planlægningen så send en besked til
Kim på khpoulsen68@gmail.com, så kan I blive sat på som reserve.
Som oplysning til nye medlemmer arrangeres der træningsløb i samarbejde
med OK Pan alle lørdage, hvor der ikke er større officielle løb i week-enden.
1900 Orientering har forpligtiget sig til at arrangere 9 løb i 2018. Det er gratis
for medlemmer af de 2 klubber at deltage i alle træningsløbene. På
hjemmesiden ligger der en instruktion til at arrangere træningsløb:
http://aarhus1900.dk/orientering/sider/trloeb_instruktion.htm

Valg af formand
Af Frank Dabelstein

Klubben har været uden formand i to år. Sidste år vedtog vi en ny
organisationsstruktur og har siden arbejdet med at implementere den. En
effekt af omstruktureringen er, at bestyrelsens arbejdsbyrde er blevet lettet og
især er formandsjobbet blevet lettere.
Opgaver som formanden skal varetage er: Lede bestyrelsen, pleje kontakter,
være klubbens ansigt udadtil, hub for forespørgsler/opgaver/skabe kontakt,…
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Kunne du tænke dig at blive formand? Så kom til generalforsamlingen d. 22.
februar.
Den nyvalgte formand har mulighed for at komme på bestyrelses- og
idrætslederkurser hos Idrætssamvirket i Aarhus og DIF.

Indkøbsaftale med Løberen
Vi får 15 % rabat på alle IKKE NEDSATTE VARER, dog undtaget GARMIN,
BABYJOGGER OG ENERGI.
Det gælder både ved køb i butikken, på nettet og på stævnepladser.
Du kan registrere dig på Løberens hjemmeside. Se vejledning
http://aarhus1900.dk/orientering/filer/LoberenRabatshopGuide.pdf
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Det med småt
POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Birgit Rasmussen, Venneslaparken 179., 8300 Odder, tlf. mobil 24 47
63 01. POST1900 er et forum for medlemmerne af Århus 1900 Orientering. Meningstilkendegivelser i POST1900 er ikke nødvendigvis klubbens
officielle standpunkt. POST1900 skrives i Open Office. Indlæg modtages helst som e-mail. POST1900 layoutprincipper. Adresseændringer (email og snail mail) skal man selv rette i O-Service. Ved problemer med distributionen rettes henvendelse til Frank Dabelstein, tlf. 23 38 20 89.
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