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Formandens klumme: Birgitte Halle

Siden sidst.
I ønskes alle et godt nytår og med tak for det forgangne år, som bød på
mange gode orienteringsmæssige oplevelser.
Natuglen i Fløjstrup, vores store DM ultralang i Bidstrup, O løb ved Sculpture
by the sea, vores klubtur til Østrig, Kend Aarhus projektet, der blev skudt i
gang, er højdepunkterne for klubben i 2011. De sportslige resultater specielt
med ungdomløberne er også med til at gøre 2011 til et godt år for Aarhus
1900 Orientering. Dertil kommer det “daglige” arbejde med bland andet
mandagstræningen, træningsløb, og deltagelse i mange løb i Danmark i løbet
af året.
2011 var et godt orienteringsår, som sluttede af med et rigtig godt planlagt og
gennemført Juleløb.
År 2012 står for døren med flere arrangementer, som klubben står for. Først
natuglen, den 21 marts i Bidstrup med Birgit Rasmussen som stævneleder,
klubtur til 0-ringen i Sverige, JFM stafet i Mols Bjerge, den 18. august, hvor
Asbjørn Andersen er stævneleder og endelig en fortsættelse af Kend Aarhus
projektet.
Denne Post 1900 er også den sidste, hvor jeg skriver som formand, da jeg jo
ikke opstiller til formandsposten i år og går ud af bestyrelsen.
For 6 år siden, besluttede mig for at give Aarhus 1900 Orientering 6 år af mit
liv til denne opgave. Jeg tænkte: “ 2 år til at lære, 2 år til at udvikle, 2 år til at
gennemføre at “skibene”, der blev sat i søen kom sikkert i havn.” Sådan blev
det ikke helt. Der har været knald på fra dag et, og der er stadig knald på
klubben takket være medlemmernes engagement.
For jer, som ikke kommer til generalforsamlingen tirsdag, den 21. februar, vil
jeg benytte lejligheden til at sige tak for 6 forrygende år, som formand for
klubben. Det har været spændende, fornøjeligt og udfordrende.
Nu er det ikke sådan at jeg helt går på “pension”. Jeg stiller op til formand,
den 19. januar for Nordkredsen, hvor jeg i år har været næstformand.
Formændene for de 3 kredse, sidder også i DOF’s hovedbestyrelse, så der vil
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jeg skulle repræsentere klubberne i Nordkredsen. Det bliver en anden slags
orienteringsarbejde, som jeg ser meget frem til, hvis jeg bliver valgt.

10 stjerner til Juleløbet

Katja Andersen blev en fortjent vinder af Den Gyldne Sko, som blev overrakt
af juleløbskomitepointmester Erling Nørgaard
Katja vandt Den Gyldne Sko, De Tre Musketerer med Jonas AP i spidsen vandt
holdkonkurrencen og Juleløbskommiteen anno 2011 vandt stor hæder for et
flot arrangement.
Hele 10 forskelige baner var der til hver af de 11 tre-mandshold der blev sendt
på stjerneløb skoven. Først med prolog fra Ørnereden og siden fra
shelterpladsen lige syd for Bækhuset, hvor der var linet op med bål, telt,
klippe- og klipseværktøj, så der kunne fremstilles guirlander af O-kort i
pauserne mellem de tre etaper, som løbet bestod af.

3

Den tapre musketer Jonas AP tager en velfortjent slapper efter strabadserne i
skoven
Løbet bød på fantasifulde udfordringer, f.eks. dåseløb, spejlvendt løb,
blindeløb, oldtidsløb, frimærkeløb, julekalenderløb, signaturløb og korthusk.
Det var således en godt brugt forsamling, der indtog Grumstolen, som snart
blev pyntet festligt op med de kilometerlange guirlander, som komiteen opgav
at måle. I huset blev der disket op med gløgg, kakao, kaffe og hjemmebag
som opvarmning til den store julemiddag fra Smageriet. Og stopmætte var der
endnu en O-udfordring, som dog kunne klares i siddende stilling, nemlig
signaturbankospil.
Undervejs i festen blev der også lejlighed til at finde sin personlige størrelse til
nyt klubtøj og at høre om sommerens klubtur til O-ringen i Sverige. Gå ikke
glip af denne oplevelse.
Tak til juleleløbskomiteeen alias Nikoline, Nanna, Gerda, Ole, Erling, Henrik og
Birthe for et fornemt arrangement.
Næste års komite blev udpeget. Den består af og Ole G, Asbjørn G, Sune, Lone
C, Øjvind og Inge.
I kan godt gå i gang med at varme op. Vi har store forventninger!
Se billederne på hjemmesiden.

Resultat for 2011:
Så er pointene for 2011 talt sammen, og hos både unge og gamle piger er
vinderen en genganger fra sidste år, mens der er "nye" vindere i både herre
junior og senior klassen.
Se Henriks liste på hjemmesiden.
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Natugle Bidstrup Gods
Af Birgit Rasmussen

Vi er i fuldt sving med at sikre Natugle 3 og indbydelsen er i skrivende stund
på vej i o-service. Her har du mulighed for at enten hjælpe til eller komme ud
på et spændende natløb. Husk jo flere der løber i skoven, jo sjovere er det for
arrangørerne at medvirke til afviklingen af løbet, så på med vanten og ud i
skoven, klubben har pandelamper, du kan låne.
Om ganske kort tid vil stævnleder begynde at kontakte nogle af jer for at få de
sidste, få funktioner besat. Der skal f.eks. sikres et kontrolløb og posterne skal
samles ind, ligesom starten skal sættes op, suppen koges og hvad der nu skal
ske. Håber derfor på jeres opbakning i den forbindelse, og måske kunne en og
anden finde på at henvende sig uopfordret, hvilket ville være glædeligt.

Jeg tør godt love, at skoven er helt speciel om natten.
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Generalforsamling, indkaldelse
Tirsdag d. 21. februar 2012 kl.19.00 på Grumstolen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for 2011
4. Forelæggelse af regnskab for 2011
5. Indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og løbsafgift for
det kommende år.
7. Valg til bestyrelsen
• Formand Birgitte Halle er på valg. Birgitte ønsker ikke genvalg
• Ungdomsudvalgskontakt Anders Edsen er på valg. Anders ønsker
ikke genvalg
• Sekretær Tina Poulsen er på valg. Tina er villig til genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, kan
fremsættes af ethvert medlem, og forslaget skal være bestyrelsen i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages
på dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret
kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Endelig dagsorden sendes ud senest 5 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding til birgitte@obbh.dk senest fredag d. 17.2.2012 af hensyn til
traktementet.
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Påskeløb på Rømø i dagene 5. – 7. april.
Af Birthe Worm
Som flere gange før er der arrangeret fælles overnatning for OK Pan og Aarhus 1900 – og i år også sammen med
Nordvest OK.
I år er der lavet aftale med efterskolen Rejsby Europæiske Efterskole, der ligger Kogsvej 3, Skærbæk - ca. 15 km
nord for Rømø-dæmningen. Se mere på http://rejsby-efterskole.dk. Benyt denne lejlighed til et par hyggelige dage
sammen med klubkammeraterne.

Skolen skriver:
”Skolen råder over 30 to-personers værelser med eget bad og toilet og herudover små elevhuse, hvor der er to topersoners værelser, der deler bad og toilet (dem er der 10 af). Skolen stiller værelser, klasselokaler, spisesal samt hal og
opholdsfaciliteter til rådighed. Vi har ikke decideret opholdsrum, men i stedet mindre sofaområder flere steder, hvor
man sidde. I er også velkommen til at benytte spisesalen. Der vil være trådløst internet og adgang til TV-rum med stor
fladskærm. Vi har fodboldbane udenfor, som I også frit kan benytte.
Alle faciliteter rengøres af lejer og tilbageleveres i samme stand som ved ankomst.
Skolen er røgfri.”

Aftalen lyder på flg.:
Torsdag: Aftensmad
Fredag: Morgenmad, smør-selv madpakke, aftensmad
Lørdag: Morgenmad, smør-selv madpakke
Evt. mulighed for at tilkøbe aftenkaffe
Drikkevarer medbringes.

Prisen pr. person er:
0-5 år: 0 kr. (på eget liggeunderlag)
6-12 år: 375 kr.
13- år: 750 kr.

Medbring:
Sengetøj/sovepose og linned

Tilmelding:
Sendt en mail til Birthe Worm, Aarhus 1900: birthemarie.w@webspeed.dk med navn(e) og med evt. børns alder

senest den 5. marts 2012.
Beløbet indsættes samtidig på konto Reg.nr.

6180 Konto 0005603056 – husk afsender.

Tilmelding til løbene foregår som sædvanlig på O-service med sidste frist den 16. marts.
Vel mødt til en af årets store løbsarrangementer.
O-hilsen
Birthe Worm (tlf. 86104558/42177570)
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Foråret er på vej
Af Vagn Pedersen

… og det med et tætpakket løbsprogram. Vinterlang og Natløb fortsætter i
februar og marts. Sæsonen starter for alvor med Nordjysk 2-dages og herefter
med årets første divisionsmatch i Kollerup. Danish Spring, DM Sprint og
Ultralang på Sjælland. Og sidst men ikke mindst Påskeløbet på Rømø.

Bus til Divisionsmatch lørdag den 18. marts i Kollerup
Vores vej tilbage til 1. division starter i Kollerup den 18. marts. Vi skal dyste
mod Herning, Mariager Fjord og Viborg.
Vi arrangerer fælles bus betalt af klubben, så tilmeld dig hellere i dag end i
morgen.
Tilmelding sker også i O-service. I feltet: Til egen klub: Skriv med bus eller ej bus.
Kontakt evt. Birthe Worm (birthemarie.w@webspeed.dk) eller Lone Dybdal (
lonekeld@post7.tele.dk).
Sidste frist for tilmelding er fredag den 9. marts.

Træningsløb
Træningsløb er gratis for medlemmer i Århus 1900 og OK Pan. I vinterhalvåret
er der træningsløb på lørdage kl. 13.00. Se evt. mere på vores hjemmeside
eller OK Pan’s hjemmeside.

Løbskalender
Dato
27/1- Fredag29/1 Søndag
2/2 Torsdag
5/2 Søndag
9/2 Torsdag
19/2 Søndag

Løb

Sted

Samsø 3-dages incl.
Vinterlangdistance 3

Samsø

Night Champ
Vinterlang 4
Night Champ
Vinterlang 5

Sukkertoppen
?
Gjern Plantage
?

Tilmelding
Senest
20/1
Eftertilm.
26/1
30/1
2/2
6/2
16/2

8

23/2 Torsdag
7/3 Onsdag
10/3 Lørdag
11/3 Søndag
14/3 Onsdag
18/3 Lørdag
21/3 Onsdag
24/3- Lørdag 25/3 Søndag
28/3 Onsdag
31/3 Lørdag
1/4 Søndag

Night Champ
Natugle 1
Nordjysk 2-dages
Nordjysk 2-dages
Natugle 2
Divisionsmatch (1900)

5/4 – Torsdag 7/4 Lørdag

Påskeløb

Natugle 3
Danish Spring
Natugle 4
DM Sprint
DM Ultralang

Ryekol
Hørbylunde Syd
Tolne
Tversted
Uhreskoven
Kollerup
Bidstrup
Tokkekøb, St.
Dyrehave
Silkeborg Nordskov
Helsingør
Jægerspris
Nordskov
Rømø

20/2
29/2
25/2
24/2
9/3
9/3
3/3

16/3

16/3

Vinterlang er igang
Så er vinterlang igang igen, og alle kan stadig nå at være med og lægge sig i
hælene på Anders Tversted, som søndag, den 15. januar kom ind på en flot
førsteplads på 16 km-banen, eller Ole Gjøderum, som opnåede en 6. plads på
10 km, flotte placeringer. Bjørn Sommer kæmpede sig frem til en 5. plads på
12 km, så der er absolut sat spor i skoven også af Aarhus 1900. Der findes
også en bane på 3,5 km og derfor kan alle, som ønsker det, komme i skoven
og nyde stemningen ved et langdistanceløb.

9

Kontingent 1. halvår 2012
Ved Birthe Worm.

Det er nu tid for betaling af kontingent for 1. halvår.
Kontingentsatserne er:
Seniorer (21-64 år)
Juniorer (op til 20 år) og studerende på SU (21-25 år)
Superseniorer (over 65 år)
Passive

350
200
200
300

kr./halvår
kr./halvår
kr./halvår
kr./år

Familierabat: 20 % ved mindst 3 på samme adresse
Beløbene overføres til Reg.nr. 6180 Konto 0005603056 i Sparekassen
Kronjylland inden den 31.1.11.
Husk at oplyse hvad betalingen dækker og for hvem.

Det med småt
POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Birgit Rasmussen, Vedbæksalle 64, 8700 Horsens, tlf. 75 63 03 65 og
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 OpenOffice. Indlæg modtages helst som e-mail. POST1900 layoutprincipper.
Adresseændringer (e-mail 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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