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Formanden har ordet! – af Birgitte Halle
Gudenådysten
Gudenådysten er vel overstået. Der ligger mange timers arbejde før løbet og på selve dagen. Tak til
alle jer, der fik stævnet til at køre. Bent har skrevet et indlæg om løbet, så jeg vil nøjes med at sige
tak. Kun en ting vil jeg nævne, og det var Jonas, der lige er startet på O-løb. Jonas vandt sin bane til
sit første rigtige løb. Flot Jonas. Det lover rigtigt godt.

Starten anlægges

Jonas får overrakt sin præmie

Fotos: Erling Nørgaard. Se flere billeder på vores hjemmeside.
Telte
Til Nordjysk 2 dages led vores telte et knæk eller rettere en del knæk. Til Gudenådysten gik det helt
galt. Stængerne knækkede. Olaf, Chris og Asbjørn har ydet førstehjælp på dem, men de står ikke til
at redde trods rigelige mængder af gaffatape. Der vil blive købt nye stænger ind, så vi fortsat kan
bruge vores telte som måltelte.
Yderligere arbejdes der på at anskaffe et tunneltelt, som vi kan bruge til at tage med til løb.
Grillaften med skiklubben
Husk Grumstolens 10 års fødselsdag som bliver fejret med grillaften sammen med skiklubben d.
10.6. Skriv jer på listen på opslagstavlen på Grumstolen. "prisen" for at deltage er, at hver person
medbringer mad svarende til 6 personer. Festen starter kl. 15 med O-løb og spisning kl. ca. 19.00.
Marselisløbet
Så er det tid til at skrive sig på som vejviser til Marselisløbs-fortræning. Som de tidligere år har vi

mulighed for at få den del af overskuddet i forbindelse med Marselisløbet, som vores hovedforening
står for. Beløbet er en kærkommen indtægt og går til tilskud til klubbens medlemmer. F.eks. gør
overskuddet, at vores træningsture er forholdsvis billige, tilskud til klubdragter, tilskud til
ungdomsløbere, indkøb af telte osv. Grunden til, at vi kan få del i overskuddet, er, at vi yder en
indsats. Vores indsats i orienteringsafdelingen har tidligere været at vise vej for løbere til
fortræningen og pakke startnumre. Fortræningen starter Grundlovsdag og kører hele sommeren
igennem mandag og onsdage. Medlemmer fra atletik- og motionsafdelingen og
orienteringsafdelingen har vejvisningsopgaven hele sommeren. Allan og jeg har i år overtaget
koordineringen af fortræningen og fået lov til at justere antallet af vejvisere fra 14 til 8 personer.
For at få det til at hænge sammen skal vi dække 4 uger i stedet for 3 uger som tidligere, men
sammenlagt færre "mandetimer". Desuden er pakkeaftenen sløjfet.
Jeg vil kraftigt opfordre jer til at melde jer til Franks liste til fortræning, så vi fortsat kan nyde godt
af overskuddet. Der har tidligere været meldt nogle ugenumre ud, hvor vi skulle holde vagt. Det
holder ikke, desværre. Vi har fået andre uger, men det gør forhåbentlig ikke noget, når det kun er 8
personer pr. gang, vi skal bruge.
Portalvagter
Vi mangler nogle "føl", som kan hjælpe Portalvagterne. Portalvagten går ud på at hente den
oppustelige portal inden fortræningen starter, puste luft i (med en dertil indrettet pustemaskine) og
tøjre portalen. Når de fleste er kommet hjem fra træningsturen, lukkes luften ud igen, og portalen
pakkes sammen og køres ned på plads. Vi har erfarne folk på til hver fortræning, men kunne godt
bruge nogle ekstra personer, som kan blive lært op i at puste luft i og lukke det ud igen. Der er flere
"gamle" portalfolk, der har meldt fra i år, så på sigt mangler der folk til at varetage denne opgave.
Jo flere der kan udføre opgaven, jo lettere er det dække opgaven ind.
Ring eller mail til Birgitte Halle, hvis det er en opgave, du vil tage. Det er især fra uge 29 og frem
til Marselisløbet, der er brug for "føl".
Pjecer
Også i år skal der deles pjecer ud og hænges plakater op rundt om i byen. Flere i
Orienteringsafdelingen har allerede påtaget sig en sådan opgave. Det går ud på, at man afleverer
pjecer og plakater til nogle butikker og uddannelsessteder/arbejdspladser, som man nu bor i
nærheden af eller kommer forbi. Så supplerer man op, hvis stederne løber tør i løbet af sommeren.
Opgaven stopper til selve Marselisløbet den 3. september.
På Grumstolen står en kasse med pjecer og plakater. Tag en stak med på din arbejdsplads. Jo flere
der kommer til Marselisløbet, jo flere penge kommer der i kassen, jo mere overskud...
Tidtagningskursus
Gudenådysten er godt overstået. Vi havde hyret Per Møller til at tage tid, da det er en af de
funktioner til et løb, som klubben ikke på det tidspunkt kunne varetage. Til JFM stafetten havde vi
også "reserveret" Per Møller til at stå for tidtagningen. Per Møller meldte imidlertid fra efter
Gudenådysten. Så havde vi et problem. Men vi har fået hjælp til at løse problemet. Jesper Lysgaard,
som er breddekonsulen i DOF, har tilbudt sin assistance. Mandag den 15. maj samledes nogle
stykker, og Jesper indviede os i tidtagningens forunderlige verden. Gruppen består af:
Thomas Kokholm
Erling Nørgaard
Frank Dabelstein

Henning Jensen
Per Clemmensen
Birthe Worm
Olaf Christensen
Helle Svenningsen
Birgitte Halle (med på en kigger)
Og vi har lagt en plan:
Da træningsløbet i Mols bjerge den 21. juni, som vi skulle stå for, ikke kan blive til noget, fordi vi
ikke kan få løbstilladelse i Mols, smedede vi flere uheldige omstændigheder sammen. Efter
matematiske principper så som - * - = + vil vi forsøge tidtagning i praksis. Vi laver et træningsløb
den 21. juni som en stafet. Vi har fået løbstilladelse i Storskoven og laver på den måde en
generalprøve på JFM stafet - med generator, tidtagning og skiftezone og det hele. Vi vil lave
forskellige længder baner i forskellige sværhedsgrader. Så får vi afprøvet tidtagningen og
resultatfletningen. Det vil I høre mere om. Men reserver allerede nu onsdag den 21. juni til
træningsløbet. Vi har brug for mange hold, så vi rigtigt kan øve os. Jesper vil også her være vores
redningsplanke, hvis det går helt galt. Asbjørn vil være tovholder til træningsløbet.
WOC
Der er en del klubmedlemmer, som skal deltage i WOC. For at lave en samlet afslutning på en
forhåbentlig rigtig god uge med masser af løb planlægger vi
Grill-klubaften lørdag den 5. august på Grumstolen
Festen er for alle medlemmer, uanset om man har løbet til WOC eller ej. Det er en rigtig god måde
at møde mange klubmedlemmer på. Der vil komme mere information ud senere på sommeren, men
reserver datoen 5/8 2006.

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. Når man melder sig til en uge, skal man være official mandag og onsdag i den uge.
Tilmeldinger modtages helst på tilmeldingssiden
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/MarselisOfficial2006.html. Man kan også sende en email til
frank@dabelstein.dk eller 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.
Udfyld siden med dit navn/jeres navne og sæt kryds ved de uger du/I kan hjælpe. Der bliver normalt
en uge (af to aftner) per person, men sæt gerne kryds ved flere uger. Det gør det lettere for mig at
lægge en plan.

Navn

Uge 27
(ma 3.+
on 5. juli)

Uge 29
(ma 17.+
on 19. juli)

Uge 32
(ma 7.+
on 9. aug)

Uge 34
(ma 21.+
on 23. aug)

Jeg udsender et vagtskema til alle, når jeg har modtaget jeres tilmeldinger.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 30. august for Lille Marselis og d. 3. september kl. 9.30
for Marselisløbet.

Grumstolens 10 års fødselsdagsfest – af Birte Sivebæk
Skiklub og O-klub holder 10 års fødselsdagsfest for Grumstolen den 10. juni. Arrangementet
begynder kl 15 med et O-løb. Spisning ca kl 18, hvortil hver person skal medbrige et madbidrag til
2-4 personer. Tilmelding foregår enten ved at skrive sig på listen på Grumstolen eller evt ved at
henvende sig til mig, så vil jeg viderebringe tilmeldingen. Se iøvrigt sidste udgave af Post-1900.

Ny paradedragt vækker opsigt – af Lone Dybdal
Mange 1900-løbere har på det seneste oplevet at få en kompliment på stævnepladsen af vennerne
fra andre klubber, når de møder frem i de nye 1900-paradedragter. Selv om dragterne er mindre
iøjnefaldende gule end de gamle, har de alligevel vakt opsigt - på den positive måde, bl.a. for det
slankere snit og det lækre stof.
Medlemmer, der ikke fik bestilt i første omgang, får nu en ny chance for at erhverve den nye
klubdragt. Når vi har 15 bestillinger, sender vi en ny ordre af sted til Trimtex i Norge. Også denne
gang yder klubben et tilskud på 200 kr. pr. dragt.
Både bukser og jakker kan bestilles med eller uden for. Jakken er i øvrigt en meget funktionel
træningsjakke, altså ikke bare til pynt!
Vi samler også bestillinger sammen til en ny ordre på løbsdragten. Giv derfor også en melding, hvis
du er interesseret i at bestille O-løbstøjet, der består af løbebluse og brændenældebukser. Her
gælder samme princip - når vi har 15 bestillinger, kan vi afgive ny ordre.
Bestillinger med angivelse af størrelse sendes til Lone Dybdal, email: lonekeld@post7.tele.dk, tlf.
23713270 eller kontakt mig på stævnepladsen.

Jysk - Fynsk Mesterskab i Stafet – af Olaf Christensen
Nu har vi fået afviklet årets første store arrangement, Gudenådysten i Silkeborg.
Det gik godt og det var et fantastisk godt vejr. Det var dejligt at vi var mange til at få ryddet op efter

løbet.
Nu kommer det næste store projekt, Jysk - Fynsk Mesterskab i Stafet, der skal afvikles i Hjermind
Skov som ligger 2 kilometer øst for Bjerringbro.
Mange af opgaverne er ved at være på plads, man der mangler stadig tilsagn fra nogen, og der er
mange, der ikke er blevet kontaktet endnu. Derfor er det mit håb, at hvis der er noget, du meget
gerne vil prøve kræfter med, så kom ud af busken og kontakt undertegnede. Tidtagningen arbejder
vi med, det skal forstås sådan, at der skal afvikles et stafet-træningsløb onsdag d. 21. juni, så vi kan
prøve alle de besværligheder, der kan forekomme.
Jeg håber at høre fra alle i klubben om deltagelse i Hjermind d. 19. august. I må gerne melde tilbage
til mig, så jeg kan få overblik over hvor mange, der vil stille deres arbejdskraft til rådighed på
dagen, før og efter. Jeg vil gerne, I ringer eller mailer, hvis I ikke kan deltage. Der mangler nogen,
der kan transportere toiletvogne til Hjermind og hjem igen. Der mangler nogen til forplejning.
Det hele skal være på skinner inden vi starter på sommerferien.
Der er møde for alle funktionsansvarlige på Grumstolen torsdag d. 15. juni kl. 19.00,. Kom hvis I
vil være med.
På gensyn og gen-mail
Olaf Christensen
Tlf. 8610 8800 mobil: 2177 6436
olafchristensen@mail.tele.dk

Aktivitet

Ansvarlig

Hjælpere

Børnebaner

Lone Christensen

Helle Svenningsen
Erik Søgård

Børneaktivering

Hanne Gylling

Her mangler 1 person

Cafeteria

Bodil Buchstrup

Signe Bang
Her mangler 2 personer

Forplejning

Her mangler 1 person

Her mangler 1 person

Førstehjælp

Lone Christensen
Ole Gjøderum

Helle Svenningsen

Kasserer &
tilmelding

Birthe Worm

Se stævnekontor

Materiel

Asbjørn M Andersen

Chris Krogh
Olaf Christensen

Stævnekontrol

Bent Fenge, Randers OK

Parkering

Erik Søgård

Overdommer

Henrik Thomsen, Horsens
OK

Skiftezone

Birgitte Halle

Her mangler 2 personer

Ove og Anna Jørgensen
Birte Sivebæk
Her mangler mindst 4 personer

Aktivitet

Ansvarlig

Hjælpere

Stævneledelse

Olaf Christensen

Asbjørn M. Andersen

Stævneplads

Asbjørn M. Andersen

Sten Dombernovsky
Jørgen Bang
Ole Gjøderum

Toiletter

Mars A/S Fabriksvej 2
www.jyske-toiletter.dk
8613 6390

Vi mangler 2 biler med trækkroge

Tidtagning og EDB

Thomas Kokholm

Frank Dabelstein
Henning Jensen
Per Clemmensen

Præmieoverrækkelse Olaf Christensen
Asbjørn M. Andersen
Vandudskænkning

Ole Jørgensen

Speaking

Thomas Uglemann,
Er ikke på plads

Birgit Jørgensen

Sponsorer
Stævnekontor

Birthe Worm

Banelæggere

Keld Abrahamsen
Henrik Andersen

Banekontrollant

Kristian Edsen,
OK Nordvest

Øjvind Brøgger

Århus Maraton 2006 – af Lone Christensen
Du kan stadig nå at være med som officials d. 17. juni. Mange o-løbere har allerede meldt sig. I vil
modtage brev om mødetid og -sted. Husk vi tjener penge til vores klubkasse ved at stille op som
hjælpere.

Mandagstræning - nye medlemmer – af Birthe Worm
Sommerferien nærmer sig, og begyndertræningen i foråret er ved at lakke mod enden. Jeg vil derfor
gerne benytte lejligheden til at byde 19 nye medlemmer velkommen i klubben. Det er en fornøjelse
at mærke den gode stemning, der er ved træningerne.
Flere har nu også mærket stemningen ved et "rigtigt" løb - 8 deltog f.eks. i Kr. Himmelfartsløbet i
en fedtet Fløjstrup Skov, hvor de pæne rene sko blev ændret til ukendelighed undervejs!
Forhåbentlig har løbet givet "blod på tanden" til at deltage i nogle af de løb, der foregår hen over
sommeren.
Vi ses i skoven.

O-løb om mandagen på Grumstolen – af Lone Christensen
Siden marts har der været orienteringsteori på Grumstolen efterfulgt at banetræning. Der har været
en flittig flok af nye hver gang - fulgt af mange klubmedlemmer, som hjælpere.
Det har været dejligt at se alle jer 1900 løbere være klar til at hjælpe.
Til de nye: Det er flot at I kommer til træning om mandagen,løb om onsdagen og til stævne i
Silkeborg og Fløjstrup. Vi håber i bliver "bidt" af det og derfor vil være med fremover, selvom vi
får våde sokker og smattede sko!!
HUSK: Vi har hele landet som vores løbested og o-løb skal opleves i skoven - året rundt.
Efter sommerferien og VM kommer der måske en flok nye løbere og så er I de rutinerede - selvom
vi aldrig bliver færdige med at lære og hele tiden kan blive bedre.
God sommer.

1900 ungdom til KUM – af Lone Dybdal
Også i år var 1900's ungdomsafdeling stærkt repræsenteret ved den traditionelle Kreds Ungdoms
Match - KUM.
Stævnet, der i år fandt sted i weekenden 13-14. maj ved Skive og Karup, har deltagelse af de seks
bedste ungdomsløbere i hver aldersgruppe fra hver af de tre kredse Nord, Syd og Øst, altså 18
løbere i hver af de 10 klasser i alderspektret fra 11 til 20 år.
1900 fik udtaget seks løbere og en reserve, nemlig Anne Edsen, Andreas Bødker, (begge KUM
debutanter) Jakob Dybdal Abrahamsen, Jakob Edsen, Nanna Dybdal Abrahamsen, Nikoline
Gjøderum, Marie Dybdal Abrahamsen og Ingrid Søgaard som reserve.
Desværre måtte Jakob Edsen i H 13-14 melde afbud i sidste øjeblik på grund af en knæskade, og
Ingrid kom heller ikke i aktion, da der ikke kom afbud i D 15-16.
Men de øvrige ungdommer fik fornøjelsen af gode udfordrende baner med klassisk løb i StendalUlvedal og stafetløb i Sjørup Skov. 1900-løberne spredte sig over hele resultatspektret, men flest lå
pænt placeret i midten af deres respektive klasser.
En enkelt kom på præmieskamlen nemlig Jakob Dybdal Abrahamsen, der opnåede en 3. plads i H
12.
Lørdag aften blev holdt en efter børnenes begejstrede udsagn meget vellykket fest med følgende
sparsom nattesøvn på Brårup Skole ved Skive.
Stævnet har udover de sportslige udfordringer stor social værdi, da børnene her møder
konkurrenterne i festligt lag og får skabt venskaber på tværs af kredse og aldersklasser, bl.a. foregår
transporten til og fra stævnet i fællesbusser. Kom igen til næste år. Her holdes KUM på
Midtsjælland.

Medaljer til 1900 – af Lone Dybdal
Finurlige poster placeret ved statuer, i kælderskakter, på trappeafsatser, ved hækhjørner, udhuse,
fodboldbaner og hushjørner og en konkurrence over to heat var en cocktail, der passede fire 1900løbere så godt, at de snuppede hver en medalje, da Herning OK arrangerede jysk-fynske
mesterskaber i sprint den 31. maj. Det blev til en af guld til Jakob Dybdal Abrahamsen i H 12 og tre
bronze til henholdsvis vor nye kanon Lene Kring Andersen i D 55, Keld Abrahamsen i H 55 og
Nanna Dybdal Abrahamsen i D 16.
Løbet foregik i Brande By, og der skulle kigges nøje på kortet og ikke mindst postdefinitioner og
med stor koncentration for at undgå at havne i en blindgyde, en høj husmur eller risikere at løbe en
tåbelig omvej eller stå for enden af en blind villavej. I alt syv af klubbens medlemmer deltog.
Synd at mange af de øvrige snyder sig selv for at være med i disse intense sommerløb, hvor man får
rig lejlighed til at øve orienteringsteknik og koncentration i høj fart og samtidig får nogle skægge
oplevelser.
Men der kommer flere af de såkaldte park tour-løb, det næste allerede 10. juni i 1900's egen
baghave, nemlig Skåde Bakker, Emiliedalen og Sandbakken. Prøv det!

De hurtige vindere i de nye klubjakker. Kun Jakob er iført de matchende bukser.
Foto: Lone Dybdal

Gudenådysten søndag den 7. maj 2006 – af Bent Christensen
Gudenådysten - et succesfuld arrangement for vores orienteringsafdeling.
De af jer, som kan huske de gamle "Far til fire" film, kan også huske sangen "Det er sommer, det er
sol og det er søndag". På Gudenå søndagen fik vi al det gode vejr, vi kunne ønske os, og mere til. Vi
havde succes med afviklingen af løbet, og den succes har alle, både funktionsansvarlige og hjælpere

på dagen en andel i. Tak for en god og solid indsats.
Det var første gang vi til et o-løb skulle opkræve p-afgift for lån af en mark til parkering. Men trods
betænkelighederne med den nye rolle som både skatteopkræver og p-vagt, så overlevede Øjvind og
hans hjælpere både pengeindsamlingen og trafikken.

En stævneplads er en byggeplads

Bodil er klar i boden

Men det altafgørende er deltagernes oplevelse af kerneydelsen: Et godt terræn, gode baner og at
posterne er korrekt placeret, og det lykkedes. Forud for det som endte med at blive gode og
udfordrende baner lå mange, mange timers hjemmearbejde og rekognosering med Anders og Hans i
front som banelæggere. Vindfælder flere steder i skoven komplicerede processen med at skabe gode
baneforløb, men det lykkedes trods mange forhindringer. Børnebanerne havde Ole Gjøderum med
ret kort varsel helt cool sagt ja til at lave, og med hans store erfaring og sammen med Lone
Christensen blev der skabt nogle rigtig gode børnebaner. Tak for det.
Den helt afgørende kvalitetssikring af banerne på selve dagen blev udført af en flok af klubbens
garvede medlemmer. Uanset hvorledes vi betragter den indsats, som vi alle yder før, under og efter
et arrangement, så står og falder et løb med, at banerne ikke er behæftet med fejl. Og jeg er fuld af
beundring over den professionalisme som kendetegnede gruppen, der havde ansvaret for at
gennemføre de afsluttende kontrolløb af banerne søndag morgen. Ud over, at man i sidste øjeblik
besluttede at en post skulle flyttes, viste nogle af kontrolløbernes brikker fejl ved ankomst i mål.
Der var vist kun ca. et kvarter tilbage, inden første start gik, da hele kontrolgruppen nærmest fløj i
skoven på et nyt kontrolløb, men heldigvis var der ikke fejl i det elektroniske system. Ude ved start
var Lena og hendes team heldigvis lykkeligt uvidende om den hektiske aktivitet på pladsen. Og
godt det samme, for så kunne startholdet på rutineret og uforstyrret vis sende deltagerne i skoven.
Da kontrolløberne kom i mål og så tilfredse ud, var vi nogle, som trak vejret lidt roligere, hvis man
da ikke lige var under Per Møllers kommando i mål. For her var man i gang med at varme op til at
modtage den første deltager, og Per har jo sin helt egen måde at kommunikere på. Det er med at
holde øregangen åben og hovedet koldt, men alle hjælperne i mål overlevede vist. Og allerede om
aftenen lå resultaterne på nettet, så det må vist siges at være hurtig kundebetjening.
Rammerne omkring løbet fås vist ikke bedre, og de blå "højhuse" i form af de mobile toiletter på en
trailer var virkelig en succes. Ingen behøver i fremtiden at opleve tjansen med toiletterne som et
"lorte" job. De er hygiejniske og problemfrie at håndtere. Ligeledes var det også en stor hjælp, at vi
kunne låne både Vigør-bilen, materiel fra 1900s depot og camping-vognen fra Observatoriestien.
Vigør-bilen gjorde, at vi var fri for at leje en eller flere trailere til kørsel med materiel.
Det var en kæmpe fordel for os rent logistisk, at parkeringspladsen og stævnepladsen lå side om
side, og meget kundevenligt. Og jeg synes, at Asbjørn og Co. havde fået skabt en stævneplads, som

virkede både enkel og indbydende. I kiosken havde Bodil og hendes hjælpere så stor en omsætning,
at de indkøbte varer blev udsolgt. Og børnepasningen som Hanne og Allan på kreativ og fin vis
havde forberedt, trak vist flere af klubbens end kundernes børn. Men da dagen var omme, og vi sad
i rundkreds for en afsluttende evaluering, var der heldigvis sørget for forplejning til en flok trætte,
men tilfredse hjælpere. Birgitte havde sørget for mad og drikke til hjælperne, inden vi pakkede
sammen og kunne køre hjem. Og det var virkelig dejligt at opleve så mange, der var blevet tilbage
sidst på dagen for at give en hånd med.
Tak til alle som hjalp med til at gøre dagen til en succes for klubben. Både på pladsen og
efterfølgende i form af mails, har jeg modtaget positive tilbagemeldinger fra flere deltagere over et
godt arrangement og nogle gode baner. Vi løste vores opgave, og kan nu med god samvittighed
drage ud i landet og deltage i de andre klubbers arrangementer.
Bent Christensen
stævneleder

Tidtagningsholdet

Øjvind steger pølser

Fotos: Bent Christensen
Flere billeder på vores hjemmeside.

Tillykke til Hanne og Allan – af Lone Dybdal
1900 til pinsebryllup.
Solen skinnede, limousinen ligeså og Hanne Gylling og Allan Hougaard strålede om kap, da de
pinsedag gav hinanden deres ja i Skt. Pauls Kirke i Hadsten.
En delegation fra Århus 1900 Orientering var mødt standsmæssigt op til globryllup og riskastning
og dannede espalier, da det nygifte par, deres tre børn Andreas, Pernille og Astrid og omkring 70
festklædte gæster forlod kirken.
Forinden var det hvide køretøj blevet studeret - og godkendt med henblik på kommende klubture.
Det store øjeblik i kirken blev foreviget af en repræsentant fra ungdomsafdelingen, der i henhold til
reglementet naturligvis ikke bevægede sig ind på det rødskraverede fotofri område inde i kirken.
Klubben gav en olielampe i bryllupsgave.

Brudeparret forlader kirken

Stil over ungdomsafdelingen

Fotos: Jakob og Keld Abrahamsen

Udvalgte åbne løb i Nordkredsen – af Birthe Worm
1. og 2. juli:

Vestjysk 2-dages i Stråsø (mellem Holstebro og Ringkøbing).
Der er fri starttid. Lørdag mellem kl. 12 og 15 og søndag mellem kl. 10 og
12:30 og stævnepladsen er den samme begge dage.
Der er mulighed for at campere ved Vestjysk Fritidscenter i Ulfborg.
Se i øvrigt på O-service.
Tilmeldingsfrist: senest den 15. juni på O-service.

8. og 9. juli:

Vikingedyst med Jels Skole som udgangspunkt - et traditionsrigt løb, der i år
har 30 års jubilæum. Det er et af de løb, hvor man ikke behøver at blive nr. 1,
2 el. 3 for at få Indbydelsen ses via O-service.
I Jels er der mulighed for at campere ved stævnecentret, camping-plads eller
vandrehjemmet.
Tilmeldingsfrist: senest den 26. juni på O-service.
Vikingespillet på den åbne amfi-scene har i år Røde Orm på programmet.

30. juli - 3. aug: WOC Tour i Århus-Silkeborg området. Der er mulighed for at deltage 4 eller
6 dage.
Mange af klubbens medlemmer er tilmeldt, men der er stadig plads til flere,
som har lyst til en international oplevelse.
Tilmeldingsfrist: senest den 1. juli på O-service.
9. - 12. aug:

Læsø Adventure Sport. Tilmelding senest den 1. juli.

13. august:

C-løb Vilsbøl Plantage i Thy. Tilmelding senest den 3. august.
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