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Informationsblad for Århus 1900 Orientering 

Formanden har ordet!!! 

Kontingentbetaling 
Så er det tid for de sidste, at få kontingentbetalingen bragt i orden, såfremt de ikke vil udsætte sig 
selv for stop i blade, POST1900 osv. Få det nu gjort! Kassereren venter på indbetalingen. 
Kontingentet kan indbetales på klubbens gironummer der er 417-7681 1900-0rientering vlHenning 
Jensen, Tunøgade 46, 4.sal, 8000 Århus C. Evt. udmeldelse skal også ske til kasserer Henning Jensen 
evt. pr. tlf. 8613 7925 eller på ovenstående adresse. 

Marselisjortræningen 
Starter den 5. juni som sædvanlig. Det er fortsat meget vigtigt, at vi både viser, at vi gør noget for Mar
selisløbet og for orienteringsafdelingen. Den bedste måde, at vise det på, er ved at møde frem, når 
Frank han kalder. Jo flere jo bedre. På gensyn. 

Årets KUM arrangement 2002 
blevet fornemt arrangement med Haderslev TF som arrangør. Selvom vi som tidligere nævnt står som 
arrangør i 2003, var der kun 3 fra klubben, der havde fundet tid til at tage med som observatører den 
11.-12. maj, nemlig Asbjørn, Bodil og mig selv. Klubben var repræsenteret ved vore 3 dygtige piger 
Nanna Dybdal og Ingrid Søgård i DII -12 samt Marie Dybdal i D13-14. Marie blev bedst placeret 
nemlig med en fornem 2. plads knap 3 minutter efter vinderen og Nanna blev nr. 4 kun 23 sekunder fra 
3. pladsen medens Ingrid blev nr. 9 kun knap 3 minutter efter Nanna. Særdeles flotte præstationer. 

Korttegningskursus/opjølgning 
På trods af lidt truende regn, der fik tegnepapiret til at krympe en smule, blev det en fm rekognosce
ringsdag i Lillering skov den 4. maj. Skoven var noget af det smukkeste, der tænkes kan. Vi blev 8 i alt, 
og for de fleste blev det endnu engang bekræftet, at man kan lære meget af at tegne kort, men at det 
samtidig er en meget krævende disciplin. Vi fortsætter øvelserne senere hen, da vi ikke blev færdige. 

Åbne løb 
Sommerens store stafetløb står for dagen se evt. DOFl; hjemmeside eller 1900 orienterings egen og 

(Fortsætter på side 2) 

Ingrid og Nanna er klar i skifteboksen ved stafetten - Foto Per Lind Jensen 
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6. årgang nr. 5 juni 2002 

(Fortsatfra side l) 

overhold så fristerne til LONE, der skulle gerne være tid til at få dannet nogle hold. 

Trænings/øb 
Silkeborg fortsætter med deres gode trænings løb, så det er fortsat en god ide at holde sig orienteret via 
deres hjemmeside. Nedenstående er et udsnit der fra. 

29-05-02 SOK Sønderskoven ø 

05-06-02 Randers? Hjermind ? 

12-06-02 SOK Nordskoven ø 

19-06-02 SOK Østerskoven 

26-06-02 SOK Kobskov 

03-07-02 SOK Østerskoven 

10-07-02 SOK Kobskov 

.§ Officials til Marselisfortræningen 
en 

Q) 

~ 
Cl 

Så er det igen blevet tid til at arbejde lidt for føden. 

9 Hyttekær 

Se komposten 

13 Vej A15 

1 Klubhuset Sct Hans løb 

3 østre søbad +Pan 

3 østre søbad +Pan+Herning 

3 østre Søbad +Pan+Heming 

~ .... Århus 1900 Orientering stiller hvert år med officials til Marselisløbet og til Marselisløbsfortrænin-
~ 
'+-< 
-et: 

gen. 

Vi skal fra Orienterings afdelingen i år stille med officials til fortræning på de datoer, der er nævnt i 
nedenstående skema. Jeg har nu brug for en tilbagemelding fra alle medlemmer om, hvornår I kan 
være official. For at få alle poster besat er det nødvendigt at man melder sig til mindst to dage. 

Tilmeldinger modtages helst pr e-mail tilfrank@dabelstein.dk 
Til nød kan man også ringe til mig på +45 8942 35 38. 

Hvis alt andet fejler, må man udfylde skemaet og sende det som snailmail til 
Frank DabeIstein 

Søndervangs Alle 13 
8270 Højbjerg 

Skriv dit navn og sæt mindst to krydser: 

Navn mandag onsdag mandag onsdag mandag 
24. juni 26. juni 29. juli 31 juli 5 august 

Jeg udsender et vagtskema til alle, når jeg har modtaget jeres tilmeldinger. 

onsdag 
7 august 
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6. årgang nr.Sjuni 2002 

~ KUM -2003 (10. -11. maj) 
""O 

~ Det er sikkert nu alle bekendt, at vi står som arrangør af KUM (kredsungdomsmesterskab ) næste år 
den 10.-11. maj. KUM-udvalget har gennem noget tid arbejdet for at få rammerne for arrangementet på 
plads. 

Som Per L. har meddelt, har vi fået tilladelse til Mols Bjerge- begge dage. Der skal så arbejdes videre 
med tilladelser fra enkelte lodsejere i området, kortmaterialet skal revideres, indkvarteringsfaciliteter 
skal fmdes m.m.m. I forbindelse med sidste bestyrelsesmøde blev KUMarrangementet drøftet, og en 
foreløbig organisationsplan fremlagt, og enkelte ansvarsområder blev placeret. 

Bodil, Per L. og undertegnede deltog som observatører ved afviklingen af dette års KUM- (11.-12. 
maj) i Gråsten Skov. Det blev til mange iagttagelser og notater, som vi helt sikkert vil få gavn af i den 
fortsatte planlægning. Ved afslutningsseancen flk vi over-draget KUM-flaget som det synlige bevis på, 
at næste års arrangement er lagt I vores hænder- og der bliver brug for MANGE HÆNDER!!!! 

Så derfor indkaldes alle til: 

KUM-MØDE ONSDAG D. 12. JUNI KL. 20.00 PÅ GRUMSTOLEN 

hvor vi orienterer yderligere om arrangementet, samt rar placeret flere af funktionerne, således at man 
allerede nu kan begynde at få gode ideer til netop den funktion man er blevetlbliver tilknyttet tiL 

Små beskeder!!! 

Grillaften 
Tirsdag den 20. august holder vi traditionen tro grill aften på Grumstolen. Mens grillen varmer op bli
ver der et lille stafetløb på Per JacS nytegnede kort over Grumstolen og nabo områderne. Nærmere 
information følger i August udgaven af POSTl 900. 

Tilmelding senest 10/8 til Henning. mail@hgj.dk eller tlf.: 86 13 7925 

Træning 
Tirsdagstræningen fortsætter som sædvanlig hele juni. Juli plejer at være ret stille, men første tirsdag i 
august starter vi op igen. 

De sidste par måneder har vi haft O-teknisk træning ca. hver anden tirsdag, og det vil vi også blive ved 
med her i juni. Se evt. nærmere på http://www.aarhusI900.dk/orientering/index.htm 

Sommer/øh 
Juni måned byder på 2 parkløb i serien Dansk Part Tour. Det er korte orienteringsløb i bynære skove, 
hvor der løbes 2 heat a'ca. 20 min. Jeg tror det vil være spændende løb, hvor selv det mindste lille bom 
vil sende en flere pladser ned i resultatlisten. Se mere på DOFS hjemmeside: 
http://www.dk.orienteering.org/loeb/terrnin.cgi?y=2002&m=06 

16/6 Mariager 
23/6 Viborg 

Tilmelding senest 3/6 
Tilmelding senest 10/6 

Juli byder på 2 af de klassiske sommerløb: 

5-7 juli 
13-14 juli 
31/7-3/8 

Vikingedyst, Haderslev 
Skagdyst, Skagen 
Læsø 3 dages 

Tilmelding 19/6 
Tilmelding 2/6 
Tilmelding 28/5 
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