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  ¦  En ny årgang ser dagens lys og i den anledning 

er der foretaget en række layoutmæssige 
ændringer, som skulle optimere bladet 
yderligere. Layoutet har fået et mere 
udskriftsvenligt udformning, hvilket gerne skulle 
gavne alle de som vælger at udskrive POST1900 
samt de som stadig får den med posten. 
 
7. årgang betyder også at der ligger seks årgange 
bag - har vi virkelig kørt så længe? 6 år som har 
budt på mange nye udfordringer og forandringer. 
 
Jeg håber I vil tage godt imod fornyelsen, og 
være med til at bidrage, stort som småt, til at 
sikre at POST1900 fortsat kan virke som en 
vigtig informationskilde til klubbens aktive som 
passive medlemmer om væsentlige og 

interessante emner: Artikler, udbud af 
orienteringsoplevelser samt diverse meddelelser 
og beskeder. 
 
En ny sæson er også klar til at byde alle 
velkommen ude i skoven, på http://
www.dk.orienteering.org/loeb/termin.cgi?
y=2003 kan man se den nuværende opdaterede 
oversigt over tilbud af orienteringsløb for år 
2003.  
 
Med ikke mindre end 136 planlagte løb skulle 
der være et tilbud eller tre som skulle kunne 
lokke de fleste ud af stuen og ud i skoven, med 
kort og kompas som tro følgesvende. 
 
Velmødt i skoven - og godt nytår til jer alle! 

Formanden har ordet!!! 

7. årgang kan begynde... 

¦  Alle klubbens medlemmer ønskes med årets 
første POST1900 et rigtig godt nytår. 
Et enkelt tilbageblik på året, der er gået skal der 
være plads til, årets juleløb. 
 
Lørdag den 7. december gjorde julekomitéen 
bestående af Asbjørn, Birgit, Erik, Jane (fra 
Grønland) og Chris endnu engang det umulige, 
at lave et juleløb med masser af nye og 
spændende udfordringer for alle deltagere. Lad 
mig blot nævne nogle af de mange kulinariske 
højdepunkter herskabelige indendørsfaciliteter på 
Wilhelmsborg, varm chokolade med boller, 
masser af frugt og saft, som dog alle blev 
overgået af de meget krævende udendørs 
aktiviteter der bl.a. bød på: 
 
Satellit orientering med GPS, løb med korthusk, 
perleindsamlingsløb, løb på tid, som blev den 
helt afgørende faktor i forbindelse med kåringen 
af vinderen af den gyldne sko 2002. Det blev 
Ellen Laustsen der blev den suveræne vinder, da 
hun præcist på sekundet kunne løbe i den tid hun 

selv havde sat. Erling var kun 1 sekund fra sin 
tid, så det var ”close race” efter mere end 2 
timers samlet god indsats i skoven.  

 

(fortsætter på side 2) 
Vinder af Den Gyldne Sko 2002 - Ellen Laustsen. 
Foto: Per Lind Jensen 
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Efterfølgende middag fornemt arrangeret med 
bordpynt, juletræ og hvad der ellers hører til et 
rigtigt julegilde var afslutningen på et meget flot 
juleløbsarrangement. Tak til alle der hjalp til. 
Næste års arrangører blev også fundet og det 
blev Anna, Birthe W., Erling, Ole J. og Tove, 
men lur mig om ikke de allerede er i gang med 
planlægningen. Vi er mange der glæder os på 
forhånd. 
 
KUM 10.-11. maj 2003 
Desværre kæmper vi endnu med at få de sidste 
skovtilladelser på plads og indkvarteringsstedet 
er der heller ikke endnu endelig aftale om. Men 
et er sikkert der vil blive brug for alles hjælp, så 
gør dig selv og klubben en tjeneste ved allerede 
nu at plotte dagene ind i kalenderen. Stævneleder 
Asbjørn vender meget snart tilbage med tilbud 
om en masse spændende opgaver. Rentegningen 
af Mols Bjerge skulle Per Jac. efter sigende have 
fået lavet meget ved i juleferien, så kortet, der jo 
er den allervigtigste del, skulle gerne være på 
plads inden udgangen af januar måned. 
 
Påsken 2003 
For en god ordens skyld skal det her gentages, at 
der i år ikke laves fælles overnatning i 
forbindelse med påskeløbene, der finder sted 
omkring Horsens. 
 
Træningsweekend i Viborg  
Inde i bladet kan du læse nærmere om tilbuddet, 
men reserver allerede nu weekenden 28. februar 
og 1.-2. marts og overhold venligst 
tilmeldingsfristen. 
 
Generalforsamling 2003  
Datoen er sikkert allerede noteret til tirsdag den 
25. februar som allerede meddelt, og her med 
bladet følger så den foreløbige dagsorden. 
Såfremt der indkommer forslag vil endelig 
dagsorden blive udsendt eller opslået på 
Grumstolen senest 5 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Træningsløbsliste forår 2003 
Er desværre endnu ikke klar, men forventes at 
være på plads til næste nummer. Se evt. såvel 
1900´s som PANs hjemmeside for sidste nyt. 

Specielt skal der dog gøres opmærksom på 
vinterens langdistanceløb, som vi plejer at være 
fint repræsenteret ved.  
Husk ikke mindst vort eget løb den 26. januar 
”Vest om Århus”. 
 
Aftale om fælles ungdomstræning med PAN. 
I forbindelse med ungdomstræningen, der 
gennem længere tid er foregået fælles med PAN 
og 1900 løbere og i den sidste tid udelukkende 
fra Grumstolen, da PAN har været i gang med 
ombygning/ udvidelse af Silistria, er det aftalt 
klublederne i mellem at 1900´s ungdomsløbere 
mod betaling af et årligt beløb på 200 kr., får 
samme rettigheder som PANs egne medlemmer 
til deltagelse i deres ungdomstræning. 
 
Grønlandstur 2003  
På baggrund af de foreløbige tilkendegivelser fra 
medlemmerne (ganske få), vil der ikke blive 
arbejdet videre med en tur i år 2003, men tidligst 
år 2004 såfremt der viser sig interesse herfor.  
 
Elektronisk kontrol- og tidtagningsudstyr eller 
som vi normalt kalder det EKT 
Bestyrelsen har gennem det sidste halve år 
fortaget diverse undersøgelser på området og har 
nu truffet principbeslutning om at det bliver 
EMIT og dermed ikke Sportident, der vil blive 
klubbens fremtidige EKT-udstyr. Alle 
argumenter har været vendt og selv et meget 
vigtigt til fordel for Sportident, nemlig den lette 
”kontrolstempling” med Sportident på 
pegefingeren har ikke kunnet bringe den enige 
bestyrelse i tvivl om at det samlet set bedste 
udstyr er EMIT, hvorfor det er dette udstyr, der 
vil blive indkøbt i 2003. Marselisfonden er søgt 
om et beløb til udstyret og der er endnu ikke 
modtaget svar herfra, men da det sandsynligvis 
vil foreligge inden generalforsamlingen vil det 
være muligt her at få hele finansieringen på plads 
og dermed også mulighederne for den enkelte 
løber at erhverve sin egen brik. Specielt er det et 
ønske, at træningsløbene vil drage nytte af det 
nye udstyr, det har vist sig at ske i andre klubber, 
der allerede har investeret i tilsvarende udstyr. 
 
På snarligt gensyn i skoven, hvor orienteringsløb 
opleves. 

(fortsat fra side 1) 

7. årgang nr. 1 januar 2003 
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¦  Årets træningsweekend går til Viborg, hvor vi 
har bestilt indkvartering på vandrerhjemmet. 
Viborg OK har sørget for skovtilladelser, og de 
har stillet deres klubhus til rådighed for os. Turen 
i år bliver lidt anderledes end de foregående år, 
idet vi vil bruge noget af tiden på at øve os i at 
arrangere stafet, da det er en af udfordringerne 
ved KUM.   
 
Tilmelding senest 15. Januar til Henrik 
Andersen, tel. 86 19 37 34 eller 
katjahenrik@mail1.stofanet.dk 
Prisen er 200 kr. for seniorer og 100 kr. for 
juniorer. (For dem der ikke ønsker at løbe natløb 
er prisen 250 kr. / 125 kr.) 
 
Husk at medbringe sengelinned og lommelygte 
eller pandelampe til natløbet. (klubben råder over 
ca. 10 pandelamper, som kan lånes). 
 
Vi får ligeledes brug for noget kage til at forkæle 
vores kroppe med mellem løbeturene. De der 
medbringer kage kan opnå bonuspoint til 
søndagens afsluttende sprint.  
 
Programmet lyder måske seriøst og hårdt, men 
det er bestemt også en god mulighed 

for nye medlemmer for at få trænet noget 
orienteringsløb samt lære mange af klubbens 
medlemmer at kende.  
 
Hvis du har brug for kørelejlighed eller har 
ledige pladser i bilen, kan dette meddeles ved 
tilmelding. 
 
Vel mødt! 
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Viborg Vandrerhjem, Vinkelvej 36 ligger lige i kanten af  
Broddingbjerg Skov, hvor 2 af løbene kommer til at foregå. 

Foreløbigt program: 
 
Fredag 19:00 Ankomst til Viborg Vandrerhjem 
  20:00 Natløb (Par-stafetløb) 
  22:00 Natmad 
 
Lørdag   9:30 Træningsløb 
  12:00 Frokost 
  13:00 Stafet - forberedelser 
  15:00 Stafetløb  
  19:00 Middag 
  20:30 Stafet - evaluering 
 
Søndag   9:30 Træningsløb   
  12:00 Frokost 

Træningsweekend 28. februar – 2. marts 2003 
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Generalforsamling - Århus 1900 Orientering 
Tirsdag den 25. februar 2003  
kl. 19.00 på Grumstolen 

Harlev 1. januar 2003 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i 1900 Orienterings klubhus i henhold til vedtægterne, med 
følgende dagsorden: 
 
  1. Valg af dirigent                        
 
  2. Valg af referent 
 
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 
  
 5. Indkomne forslag 
 
  6. Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent og løbsafgift for det 
              kommende år. Bestyrelsens forslag er: 
  Kontingent seniorer     270  kr./halvår 
  Kontingent juniorer   (<21 år)   135  kr./halvår  
  Kontingent studerende på S.U. (21-25 år) 135  kr./halvår 
  Kontingent superseniorer (>64 år)   135  kr./halvår 
  Kontingent passive     200 kr./år 
  Familierabat 20% ved mindst 3 på samme adresse. 
 
  Løbsafgift 2003 (to kategorier) 
  Løbsafgift seniorer   500  kr/år     (Gældende løb i Nordiske lande) 
  Løbsafgift juniorer(<21år)  250  kr/år     (Gældende løb i Nordiske lande) 
 
  7. Valg til bestyrelsen 
    Herunder valg af  kasserer Henning Jensen der afgår 
    + 2 bestyrelsesmedlemmer Jane Mathiasen og Bent Christensen der afgår. 
    Henning og Bent er villige til genvalg, medens Jane p.t. ikke er afklaret. 
      
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
    På valg er Jørgen Bang og Birthe Worm 
  
 9. Eventuelt 
 
Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved 
personligt fremmøde. Indkomne forslag sendes senest 10 dage før generalforsamlingen. 
Håber rigtigt mange møder op med gode idéer, ris og ros og derved støtter bestyrelsen i det fortsatte 
arbejde. Foreningen er vært ved et beskedent traktement, hvorfor vi gerne hører om du/I kommer, men 
tilmelding er ikke en betingelse for at møde op. 
 
På bestyrelsens vegne på gensyn tirsdag den 25. februar 2002 kl. 19.00 på Grumstolen 
Per Lind Jensen 
    formand 


