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Formandens klumme: Allan Hougaard

Siden sidst.
Godt Nytår.
Jeg håber I alle er kommet godt ind i 2015 og er klar til nye oplevelser og
udfordringer i de danske skove.
I 2015 løber vi også i 2. division og skal dyste mod gamle kendinge som
Viborg OK og Herning OK, mens OK Vendelboerne er et nyt bekendtskab. Det
bliver med garanti nogle spændende dyster vi får med disse klubber i
bestræbelserne for at slutte i den bedste halvdel af divisionen. Det plejer det i
hvert fald at være, og jeg håber selvfølgelig på, og ser frem til, at rigtig mange
af jer vil deltage i divisionsmatcherne i år. Sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen ud for den 3/5, 6/9 og 20/9. Det bliver rigtig sjovt, hyggeligt og
spændende.
Find Vej Dagen
Også i år er vi med på Find Vej Dagen, der finder sted lørdag den 25. april
over hele landet.
Aarhus 1900 har planlagt start ved Marselishallerne kl. 13.00
I forbindelse med Find Vej Dagen har klubben brug for hjælp, så reserver
allerede nu dagen, hvis du har lyst til at hjælpe og inspirere nye potentielle
orienteringsløbere og klubmedlemmer. Vi har brug for din hjælp i tidsrummet
mellem kl. 12 og 15, men meget mere konkret information senere.
Samarbejde med Aarhus Motion
Også i 2015 har bestyrelsen valgt at samarbejde med Aarhus Motion.
Samarbejdet betyder at vi ved at stille med hjælpere til en række af deres
motionsløb får en indtægt, som er med til at skabe en sund økonomi, der
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kommer alle klubbens medlemmer til gavn i form af eksempelvis tilskud til
klubtøj, klubture, bustransport og en rigtig god løbsafgiftsordning
Aarhus Motion var og er stadig meget begejstret for vores seriøse og
professionelle indsats og samarbejde, og bestyrelsen og jeg håber, at du også i
2015 vil være med, når der er brug for din hjælp.
Det drejer sig blot om ganske få timer, men har umådelig stor betydning for
klubben.
Nedenfor er listet de datoer hvor orienteringsklubben skal stille med hjælpere.
Dupont løbene
Til årets 5 Dupontløb, har bestyrelsen sat 5 hold med hjælpere, der ser således
ud:
Søndag 25. januar
2015
Scandinavian Center
Olaf Christensen
Asbjørn Andersen
Per Clemensen
Søndag 15.
marts 2015
Brabrandhallen
Erik Søgaard
Robert Svensson
Anders Tversted

Søndag 8.
februar 2015
Tivoli Friheden
Vagn Pedersen
Jan Kølbæk
Søren V.
Christensen

Søndag 22.
februar 2015
Viby Atletik Stadion
Sune Dupont
Anders Borggaard
Anton Rasmussen

Torsdag 9. april
2015
NRGi Park
Kim Poulsen
Allan Hougaard
MANGLER
HJÆLPER

Mødetid forventes at være ca. 8.00 – 14.00, men den præcise mødetid
meddeles når det enkelte løb nærmer sig.
Den 9. april er mødetiden ca. 16.00 – 20.00.
Opgaven er at sætte skilte og afmærkning op før løbet samt at samle det ind
igen efter løbet.
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Er du forhindret i at hjælpe den pågældende dag, er du selv ansvarlig for at
finde en afløser eller eventuelt bytte med et andet klubmedlem.
Bliver du kontaktet af en klubkammerat, der har brug for din hjælp, håber jeg
du er imødekommende.
Aarhus City Halvmarathon
Søndag den 21. juni 2015

ca. 30 personer

Jeg håber I vil bakke op om bestyrelsens initiativ og allerede nu melde tilbage
til Allan Hougaard på ah@paradis.dk eller 2482 9711 – uanset om I kan hjælpe
eller ej.
På forhånd tusind tak.
DM Lang
I efteråret, helt præcist søndag den 13. september står vores klub endnu en
gang som arrangør af et stort mesterskab. Vi er vært for årets DM Lang, der
afholdes i Løvskal Skjern skov. I forbindelse med arrangementet får vi brug for
at I alle giver en hånd med, så reserver allerede nu hele dagen. Senere på året
vil der komme meget mere information, og du vil blive kontaktet med henblik
på at hjælpe, så arrangementet kan blive en stor succes.
Til slut endnu et kryds i kalenderen. Husk klubbens generalforsamling tirsdag
den 17. februar 2015 kl. 19.00 på Grumstolen. Indbydelse vil inden længe
være at finde i din indbakke, på hjemmesiden og i facebookgruppen.
Jeg håber I alle får gode løbsoplevelser i skoven i 2015.
Vi ses derude.
Formanden
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Forå ret nærmer sig med masser af løb
Af Vagn Pedersen

De kommende måneder byder på 3 Vinterlang løb og flere natløb, inden det
går løs med Nordjysk 2-dages i Hammer Bakker ved Aalborg og Påskeløbet i
Mols Bjerge.
Vores første divisionsmatch er den 3. maj i Barrit Sønderskov syd for Horsens.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Løbskalender
Dato
5/2
8/2
15/2
19/2
22/2
26/2
5/3
12/3
13/3

Torsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

14/3
15/3
21/3
2/4
3/4
4/4

Lørdag
Søndag
Lørdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Løb

Sted

Tilmelding
Senest
Bjerre Skov
2/2
Glusted Plantage
4/2
Elbæk/Stenholt/Bucwald
12/2
Risskov
16/2
Fejsø
18/2
Sletten
23/2
Randers By
Nørlund Øst
9/3
Blokhus
2/3

Night Champ
Vinterlang 3
Vinterlang 4
Night Champ
Vinterlang 5
Night Champ
Natugle 3
Natugle 4
Nordjysk 2-dages
(Natløb)
Nordjysk 2-dages
Nordjysk 2-dages
DM Nat
Påskeløb 1. etape
Påskeløb 2. etape
Påskeløb 3. etape

Hammer Bakker
Hammer Bakker
Marbæk Plantage
Mols Bjerge
Mols Bjerge
Ørnbjerg Mølle

2/3
2/3
6/3
13/3
13/3
13/3

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.
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Nordjysk 2-Dages 2015

Af Birthe Worm

Hammer Bakker
Overnatning på Aalborg Vandrehjem
natten mellem lørdag og søndag 14/15 marts 15.

O-løbs sæsonen er for alvor startet, når Nordjysk 2-Dages løber af
stablen i marts.
For jer, der ikke har været med tidligere: Det kan varmt anbefales.
Opholdet giver god mulighed for socialt samvær og snak om dagens
løb.
Klubben har reserveret 10 værelser á 4 køjer på Aalborg Vandrehjem,
som sælges efter ”først til mølle”. Slår de ikke til, forsøger vi
selvfølgelig at få flere, men jo før du/I tilmelder jer, jo større er
chancen for at få det hele til at gå op.
Vandrehjemmet råder også over hytter med 5 sengepladser med fælles
toiletbygning. Der er ikke reserveret hytter, men oplys hvis du/I
ønsker at bo i hytte, så undersøger jeg muligheden.
Ved 5 personer koster hytter ca. 20 kr. mindre pr. person end værelser
til 4.
De nedenfor nævnte priser dækker flg.:
1 overnatning i værelse med eget bad og toilet (du medbringer selv
sengelinned eller lagen og sovepose)
Lørdag:
2-retters middag med vand og juice
Søndag:
Morgenmad
”Smør-selv” madpakke
Slutrengøring (obligatorisk)
Antal personer i
vær.
2 – 12 år
13 –

4

3

2

370 kr.
410 kr.

395 kr.
445 kr.

500 kr.
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Du tilmelder dig overnatningen ved at sende en mail til Birthe på
birthemarie.w@webspeed.dk hvor du oplyser navne og alder (børn),
og samtidig indbetales det samlede beløb til klubkontoen: Reg.nr.
6180 konto 0005603056.
Tilmelding til overnatning: hurtigst muligt og senest 25. februar 2015
Tilmelding til løb: På O-service senest 2. marts
Bemærk: Om fredagen er der natløb i Blokhus. Hvis du deltager der, og ønsker
overnatning på vandrehjemmet fra fredag til lørdag, aftaler du selv og betaler
direkte til vandrehjemmet.

Klubtur til O-ringen 2015 i Borå s 18. juli
til 24. juli(25. juli).
O-ringen i Borås 2015 – gå ikke glip af årets store orienteringsløbs
begivenhed.

Du kan stadig nå at tilmelde dig, også hvad angår overnatning. Ny frist på
overnatningen er 31. januar, idet det er væsentligt for klubben at vide, hvor
mange der deltager af hensyn til de praktiske ting.
Kom ud af busken og tilmeld dig til klubturen i år.

Kontingent 2015

Seniorer (21-64 år)
Juniorer (op til 20 år) og studerende på SU (21-25 år)
Superseniorer (65 år – )
Passive
Familier (max. 2 voksne og alle unge til og med 20 år)

350 kr./halvår
200 kr./halvår
200 kr./halvår
300 kr./år
1.200 kr./år

Kontingentet indsættes inden 5/2 på reg.nr. 6180 konto 0005603056.
Overhold venligst tidsfristen, det letter arbejdet for kasseren, tak.
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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

Indkøbsaftale med Eventyrsport
Til medlemmer af Aarhus 1900 Orientering ydes 20 % rabat på alt Haglöfs og
Didriksons i både Toursport og Eventyrsport. Desuden fås 10 % rabat på det
resterende sortiment i begge butikker - dog ikke madvarer og GPS. Der er ikke
rabat på nedsatte varer.
Ved køb medbringes kvittering for indbetalt kontingent til Aarhus 1900
Orientering. Normalt er det dog tilstrækkeligt, at sige man kommer fra
klubben.

Sponsorer

Det med småt
POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Birgit Rasmussen, Rosensgade 75 2. tv., 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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