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Informationsblad for Århus 1900 Orientering

Formanden har ordet! – af Per Lind Jensen
Mindeord ved tidligere formand Carl Emil Jacobsens død den 9. april 2005
Orienteringsafdelingens ældste medlem Carl Emil Jacobsen døde lørdag den 9. april 82 år gammel
efter et længere sygdomsforløb. Carl Emil, der var med helt fra starten af orienteringsafdelingens
oprettelse i november 1943 er måske ikke så kendt af de nyeste medlemmer, da han ikke de sidste
godt 10 år var så aktiv som tidligere. Som official ved Marselisløbet mødte Carl Emil dog trofast op
lige til det sidste.
For mange af de lidt ældre medlemmer vil Carl Emil være husket som afdelingens formand gennem
særdeles mange år nemlig først i perioden 1959 til 1974 og igen fra 1976 til 1984.
De mellemliggende 2 år var Sven Weel formand.
Mit personlige kendskab til Carl Emil stammer tilbage fra september 1964, hvor jeg som studerende
kom til Århus og straks meldte mig ind i 1900 orientering. Her var Carl Emil det helt naturlige
træningssamlingspunkt for vi den gang unge orienteringsløbere og turene fra Århus Stadion, hvor
afdelingen havde sit mødested blev talrige. Indtil vi fik Grumstolen i 1982 som klubhus, var det
også ofte hos Carl Emil og hans kone Henny Jacobsen, at vi privat mødtes efter træningen til
klubaftener og lignende fælles arrangementer. Både Carl Emil og Henny viste enestående
gæstfrihed, når vi besøgte dem.
Carl Emil var uddannet maskinarbejder og arbejdede på Centralværkstederne i Århus gennem alle
sine arbejdsår. Han var kendt som en dygtig og respekteret håndværker, der kunne sit kram og det er
vist ikke kun undertegnede, der gennem årene har fået både gode håndværksmæssige råd og en
hjælpende hånd, når det gjaldt. Man gik aldrig forgæves til Carl Emil.
Orienteringsmæssigt opnåede Carl Emil allerede den 15. oktober 1953 sit allerbedste internationale
resultat i det han her, ved Nordiske Jernbanemesterskaber i Finland, blev bedst placerede dansker.
Gennem alle årene var det mere på det organisatoriske plan end på det orienteringsmæssige at Carl
Emil viste sin styrke. Han var godt tilpas, når skovene var lidt kendte og korthusk var et helt kapitel
for sig, når Carl Emil efter blot et enkelt kik på baneforløbet kunne klare hele turen gennem
Marselisborgskovene uden undervejs, at behøve kikke yderligere på kortet.
Carl Emil vil blive husket som et positivt og venligt menneske, der havde overskud til andre
mennesker.
Savnet for hans hustru Henny og hans 3 sønner er naturligvis stort, men alle vi andre kan kun sige
tak, fordi vi fik lov til at kende Carl Emil.
Æret være Carl Emil Jacobsens minde.

Marselisløbet 2005
Med denne udsendelse vedlægger Frank mulighed for at tilmelde sig som officiel til årets
Marselisløb, som finder sted i weekenden 27. og 28. august. Der er næppe noget medlem, der ikke
ved at hjælpen til Marselisløbet prioriteres meget højt, hvorfor I alle bedes give et nap med.
I gør det let både for Frank og jer selv ved straks at svare ham med de muligheder I kan tilbyde.
Opgaverne er de samme som sidste år, det vil sige vi har også en opgave med at fordele brochurer til
diverse forretninger. Tilbyd at tage dem der ligger bekvemt for dig. Og tak til jer alle for at hjælpe
til. Som bekendt er det hjælp til selvhjælp.
Dansk Park Tour den 18. juni 2005 ved Wilhelmsborg
Lone og Keld er som stævneleder og banelægger ved at have arrangementet på plads, men der er
fortsat brug for en hjælpende hånd. Kontakt dem venligst snarest belejligt såfremt du ikke allerede
er på listen over hjælpere.
Grillstafetten torsdag den 11. august
Datoen kan du straks notere i kalenderen. Birte og Chris har lovet at sørge for den kulinariske del,
hvis blot du tilmelder dig en uge forinden. D.v.s. den 4. august. Se tilmeldingskema.
Har du lyst til at prøve at være banelægger, bedes du straks henvende dig til bestyrelsen.
Jobbet er åbent p.t. Men meld dig gerne straks.
Divisionsmatchen den 4. september i Silkeborg Vesterskov
Datoen har du forhåbentligt allerede noteret, men har du også planlagt træningen frem til datoen
ellers er det måske nu, det burde gøres. Se træningsløbslisten på hjemmesiden og duk flittigt op.
Orienteringsløb opleves og læres bedst i skoven. På gensyn derude.
Næste års arrangementer er C-løb i foråret og JFM-stafet i august
Begge arrangementer kræver aktiv deltagelse fra mange af klubbens medlemmer, så meld dig
allerede nu under fanerne eller tag godt i mod, når stævnelederen for det enkelte arrangement snart
spørger, om du er klar til at tage din tørn. Det forventes du at være.
Skema
Alle medlemmer bedes, så godt det nu er muligt, udfylde nedenstående skema og sende/aflevere det
til formanden senest den 1. juli 2005.
På forhånd tak.
(Skemaet findes på en selvstændig side – Red.)

Kommunalt VIGØR projekt 2005 – af Hovedledelsen
VIGØR tanken har bredt sig til også at være et kommunalt projekt i samarbejde med 1900´s
hovedledelse og i den forbindelse er der brug for et antal hjælpere, som vedlagte spisesedler fra
hovedformanden viser. Bestyrelsen ser gerne at medlemmerne fra 1900 orientering deltager i disse
aktiviteter, hvis de har tid og overskud, men der skal ikke herske tvivl om at hjælpen til
Marselisløbet prioriteres højest. Undertegnede var selv med til prøvestarten på projektet på
Jellebakkeskolen den 25. april og der var mødt ca. 130 deltagere op. Der var en god stemning og det
er absolut spændende at være med.
Her nedenfor ser du henvendelsen fra hovedledelsen, som du bedes svare direkte på, men evt. gerne
med kopi til orienteringsafdelingens formand/bestyrelse.
I forbindelse med en indgået aftale mellem Århus Kommune og Aarhus 1900 skal vi opbygge en
database med 80 navne, som vil være i stand til at træde til på forskellige tidspunkter og i forskelligt
omfang. Sæsonen starter midt i maj og slutter midt i september.
Tidspunktet vil være eftermiddag fra kl. 14.00 og max. 2 timer frem, og der skal gennemføres
VIGØR på forskellige steder i byen ved offentlige institutioner (skoler, områdekontorer, lokalcentre
etc.). Kommunen stiller køretøj til rådighed for kørsel af materiel. I vil blive adviseret med rimeligt
varsel, således at I kan nå at stille på det aftalte sted.
Afdelingen afregnes med en sats pr. person pr. gang.
Afdelingsbestyrelsen bedes gøre følgende:
Udpege et antal egnede personer og opnå disses tilsagn på vedlagte tilmeldingsblanket.
Sende blanketten til Hovedledelsens sekretær, Dorte Hansen.
Henvise eventuelle spørgsmål til Jens Ove Christiansen 86 27 37 19 eller Henning Holmen Møller
86 12 14 00.
Vi forventer en enestående opbakning bag dette initiativ.
MedarbejderVIGØR - Århus Kommune

Tilmelding som official
Jeg tilmelder mig hermed databasen for official i nedennævnte udstrækning:
___ 1 dag om ugen, hvilken?

__________________

___ 2 dage om ugen, hvilke?

__________________

___ 3 dage om ugen, hvilke?

__________________

___ En dag eller to ind imellem efter aftale
___ Tidspunktet passer godt
___ Jeg kan først senere, fra kl

__________________

Navn:

_______________________________________

Fødselsdato:

__________________

Telefonnummer:

__________________

Mobiltelefon nr.:

__________________

Mailadresse:

__________________

Officials til Marselisfortræningen – af Frank Dabelstein
Så er det igen blevet tid til at arbejde lidt for foreningen. Århus 1900 Orientering stiller hvert år med
officials til Marselisløbsfortræningen og til Marselisløbet.
Vi skal fra Orienteringsafdelingen i år stille med officials til fortræningen 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 email til frank@dabelstein.dk . Man også ringe til mig på 23 38 20
89. Hvis alt andet fejler, må man udfylde skemaet og sende det som snailmail til Frank Dabelstein,
Søndervangs Alle 13, 8270 Højbjerg.
Skriv dit navn/jeres navne og sæt kryds ved de dage du/I kan hjælpe. Der bliver normalt to vagter
per person, men sæt gerne kryds ved mere end to dage. Det gør det lettere for mig at lægge en plan.
Navn

BrochureMan
Ons
uddeling
27. juni 29. juni

Man
1. aug

Ons
3. aug

Man
8. aug

Ons
10. aug

Jeg udsender et vagtskema til alle, når jeg har modtaget jeres tilmeldinger.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 24. august for Lille Marselis og d. 28. august kl. 9.30 for
Marselisløbet. Dato for pakkeaften kender jeg som sædvanligt ikke på nuværende tidspunkt.

Park Tour i Vilhelmsborg – af Lone Dybdal
To korte løb i rap, hurtig orientering og løb i både by, park og skov.
Det er ingredienserne, når Århus 1900 Orientering afholder Park Tour omkring Vilhelmsborg lørdag
den 18. juni.
Løbet er fjerde og sidste afdeling af forårets Park Tour, og som tidligere år har der været sparsomt
med 1900-løberne i felterne. Derfor skal der hermed fra stævnelederen og de 1900-medlemmer, der

har påtaget sig forskellige officialsopgaver, lyde en opfordring til klubbens øvrige løbere om at
møde op til stævnet som deltagere for at prøve denne specielle form for O-løb.
Løbet går kort fortalt ud på, at man løber to kortere etaper på hver 2-3 km af 20-30 minutters
varighed med ca. 1 times pause imellem. Summen af tiderne fra de to løb lægges sammen.
Der løbes på kort i målestoksforholdet 1:5000, og løbsområderne er steder, hvor man ellers sjældent
løber i forbindelse med O-løb. Nogen har fejlagtigt den opfattelse, at Park Tour og byløb ikke er
"rigtigt" O-løb, fordi de er så korte og ikke kun foregår i skov. Men kom og prøv. For denne type Oløb efter sprintmodellen, som også blandt eliten er blevet populær internationalt, handler især om at
træffe de rigtige vejvalg - og helst i en fart, så man ikke fanges i en blindgyde eller bliver stoppet af
husmure, havehække og lange bygninger og må vende om. Til gengæld er det nemt at læse kortet
selv for en aldrende veteran med sløret blik. Og når man er færdig efter anden tur, har man løbet
ligeså langt som til et almindeligt O-løb - ofte bare i en højere fart!
Pausen mellem de to etaper bruges sædvanligvis til hyggeligt samvær med løbekammeraterne, hvor
man drøfter sine vejvalg over kaffen og et stykke af kioskens kage.
Der er 5 forskellige baner, og løbet er åbent for alle uanset alder og O-erfaring, så hermed også en
særlig invitation til klubbens begyndere.
Århus 1900's løb har stævneplads ved hovedbygningen på Vilhelmsborg tæt ved parkering, start og
mål. Løbet starter lørdag den 18. juni. kl. 13. Afmærkning fra Oddervej ved Beder.
Tilmelding via O-service eller til Lone Dybdal, Nymarksvej 20 R, 8320 Mårslet eller
lonekeld@post7.tele.dk
De ørige afdelinger af årets Park Tour arrangeres af Karup 21. maj, Herning 1. juni og Mariager 9.
juni.
Der er eftertilmelding til løbene helt frem til dagen før klokken 12 ved direkte henvendelse til
arrangørerne, - se den samlede løbsindbydelse på DOF' terminsliste - eller tilmeld jer indenfor
tidsfristen på O-service.
Vel mødt.

Til alle NYE og næsten NYE medlemmer og næsten medlemmer – af
Lone Christensen
Vi vil gerne lave noget for jer som skulle kunne bruges til at færdes i skoven på egen hånd.
Vi mødes på Grumstolen, som er vores klubhus. Adressen er Grumstolvej 48. 8270 Højbjerg.
Den første lektion vil blive afviklet mandag d. 30. maj 2005 kl. 18.30 - 20.00, derefter de følgende
mandage samme tid og sted. Meld afbud, hvis du ikke kan komme. Enten telefon 86108800 eller
mail: olafchristensen@mail.tele.dk
Ved den første lektion skal vi se på o-løbskortets opbygning, derefter
- Signatur på kortet.
- Kompassets opbygning og brug.
- Aftale om hjælp til træningsløbene onsdag - evt. Skyggehjælp.

- Klubbens sammensætning og blad.
- Der vil hele tiden være praktiske øvelser som du kan lave.
- Noget om hvad vi som Orienteringsklub bruger Internettet til.
- Hvordan tilmelder ud dig de forskellige løb.
- Hvordan kommer jeg til træningsløb og løb i vores område.
- Bomteknik, skridt og vejvalg.
På gensyn mandag d. 30. maj 2005.

Sommerløb – af Henrik Andersen
Selv om vejret er lidt svingende er der ingen tvivl, i o-løbs sammenhæng er sommeren over os. Se
bare i terminslisten, der er ikke meget at komme efter i denne tid, hvor bukkejægere og råvildtets
kalve har overtaget skovene.
Det tvinger os o-løbere ud i parker og lignende til Dansk Park Tour her i forsommeren. Der er kun
en eller måske 2 afdelinger tilbage når dette blad udkommer. Vi arrangerer selv den sidste afdeling
18. juni i Vilhelmsborg.
25.-26. juni byder på en nyskabelse ude på heden, med Vestjysk 2-dages i Ulfborg-Stråsø området,
hvor der er lagt op til at i hvert fald de længere baner kommer ud Urfugle reservatet. Der er ifølge
nettet mulighed for at tilmelde sig helt frem til start.
2.-3. juli byder på en sønderjysk klassiker med vikingedysten. Derimod må man kigge langt efter en
anden af sommerklassikeren, nemlig Skawdysten, der er aflyst i år.
13.-14. august byder på endnu en nyhed, nemlig Fanø-weekend, hvor der er mulighed for at prøve
kræfter med nogle af landets bedste o-terræner. Weekenden efter er der så Jysk-fynske mesterskaber
i Frederikshåb og Munkebjerg, og så er den sommer nok også ved at være forbi.
Tilmeldingen til samtlige løb sker som altid via http://www.o-service.dk .

Et godt idrætsmiljø for børn – af Birthe Worm
Som bekendt deltager nogle af vores aktive medlemmer i samarbejdet med Pan omkring træning af
vores børneløbere. At træningen bidrager til mange gode oplevelser og gode resultater er der vist
ingen tvivl om.
Dette arbejde har betydet, at klubben tidligere på foråret modtog Danmarks Idræts-forbunds
kvalitetsstempel for at deltage i og gennemføre forbundets projekt af samme navn.
Det synlige bevis på indsatsen i form af et diplom kan ses på Grumstolen.

Påsken 2006 – af Birthe Worm
Ja, det er måske i god tid - men ikke, hvis vi vil bo på Rømø under løbene. Der er derfor reserveret
hytter til ca. 40-45 løbere på Rømø Familiecamping.

Månedens sure opstød – af Birgitte Halle
Det foresvæver mig, at vi til en generalforsamling har bestemt, at rengøringen af Grumstolen skulle
foretages af medlemmerne på skift i sommerhalvåret. Til gengæld "sparede" klubben nogle penge,
som primært bliver brugt til Juleløbet. Sådan i den retning mener jeg aftalen lyder.
Der er, som andre år, lavet en rengøringsliste. Det er op til medlemmernes eget ansvar at få foretaget
rengøringen. Er man forhindret i sin rengørings uge er det tilladt at bytte indbyrdes, hvilket også
bliver gjort. Men nogen glemmer at gøre rent. Måske er det tid til at evaluere denne
rengøringsløsning til næste generalforsamling.
Der er beskidt på Grumstolen.
Sidste år var det et problem og det er det åbenbart også i år.
Der er mange brugere af Grumstolen. Måske tror man, at det kun er tirsdagsklubben, som kommer
en gang om ugen. Sådan er det ikke. Der er også mange skifolk, unge, gamle, mænd, kvinder, børn,
hunde mv., Alle disse mennesker skal der gøres rent efter.
Forstil jer hvordan toiletter er efter 3 uger uden rengøring, eller hvad lugt der kommer fra
toiletspande med bleer og hygiejnebind mv. efter 3 uger. Fælt!
Jeg synes ikke vi kan være det bekendt over for skiklubbe eller os selv. En eller anden form for
opstramning er nødvendig.

Det med småt
POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering, Lykkenshøj 12, 8220 Brabrand. Ansvarshavende redaktør: Per Lind Jensen.
POST1900 udsendes til medlemmerne af Århus 1900 Orientering. POST1900 har til formål at dække de lokalinformationer
som måtte have medlemmernes interesse. POST1900 er et medlemsforum og tilkendegivelser i POST1900 er ikke
nødvendigvis klubbens officielle standpunkt. POST1900 skrives i OpenOffice. Indlæg i andre formater tages som en
udfordring. Indlæg sendes til Johanna van Binsbergen. Adresseændringer (e-mail og snail mail) skal man selv rette i OService. Ved problemer med distributionen rettes henvendelse til Frank Dabelstein.

Formandens skema
Navn:
Adresse:
Telefonnr:

Mobiltelefonnr:

Email-adresse:
Fødselsdag og år: (ddmmåå)
Normal B-løbsklasse:
Nummer på nøgle(r) til Grumstolen: (eks. G7 nr. 45)

G

nr.

G.

nr.

Har tilmeldt mig som official til Marselisfortræningen

JA( )

NEJ( )

(sæt kryds)

Regner med at deltage i kommunalt VIGØR projekt

JA( )

NEJ( )

Ønsker at tilmelde mig Grillstafetten 11. august allerede nu JA( )

NEJ( )

Deltager selvfølgelig i divisionsmatchen den 4. september JA( )

NEJ( ) Ved ikke( )

Til næste år har vi to større løbsarrangementer og søger allerede nu folk til stævnefunktioner
Angiv ud for hvert løb, hvilke opgaver du kunne tænke dig at have, så vil du senere blive kontaktet
af stævnelederen for videre aftaler.
B-løb i Silkeborg Vesterskov 21. maj 2006
Vil helst lave(angiv dine ønsker)

Official

JFM-stafet i Hjermind lørdag 19. august 2006
Vil helst lave(angiv dine ønsker)

Official

JA( )
JA( )

NEJ( )
NEJ( )

Ønsker at deltage i fælles overnatning ved påskeløbene på Rømø den 14.-15 april 2006
Sædvanlige betingelser forventes at være gældende. Se evt. Birthes orientering i POST 1900
Sæt kryds
JA( )
NEJ( )
Ved endnu ikke( )

Evt. forslag til nyt fællesarrangement for resten af året 2005 bedes angivet her:

Har i øvrigt disse kommentarer/gode idéer til bestyrelsen:

Det udfyldte skema sendes til Per Lind Jensen, Florasvej 14, 8462 Harlev J eller mailes til
Per.Lind.Jensen@skolekom.dk
Sidste frist var den 1. juli 2005.

