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Formandens klumme: Birgitte Halle

DM stafet september 2009
Efter vores DM sprint er armene ved at være nede igen, selv om det var svært.
Vores næste store mål er DM stafet, og den er ved at blive sat på skinner.
Asbjørn er stævneleder.
Velling- Snabegaard kortet, som vi har lånt af Horsens OK, er i gang med at
blive revideret.
Banelæggerne Anders Edsen og Keld Abrahamsen er så småt i gang og snart
bliver flere og flere involveret
Der skal bruges mange hjælpere og det er spændende opgaver, der skal løses.
Der er opgaver på til stort set alle niveauer, og det er sjovt at være en del af.
Hvis du er ny i klubben, skal du ikke være bange for at melde dig til en
opgave. Du vil blive sat sammen med en erfaren, så bare sig ja, når du bliver
spurgt.

Kr. Himmelfartsløbet.
1.maj havde vores ungdomsafdeling sammen med Pans ungdom arrangeret
løb i Marselis Nord. Det var et godt løb, gode baner og en dejlig Kiosk med
grillpølser.
Mange fra vores klub deltog og det var glædeligt, at 2 af vores helt nye løbere
fra begynder træningen deltog. Lene vandt endog sin bane og fik præmie.
Sikken en debut.

Marselisløbet
Orienteringsafdelingen har siden Marselisløbet startede været behjælpelige
med forskellige funktioner i forbindelse med fortræningen og til selve løbet.
Til gengæld har vi fået en del af overskuddet. Man kan sige, at vi tjener til en
portion penge, ved at være officials. Overskuddet går i klubkassen og gør at vi
kan holde vores udgifter nede. Vi bruger pengene bl.a. på tilskud til ture,
startpengeordningen og indkøb af materiale for forskellig art.
Yder vi ikke en arbejdsindsats, kan vi ikke forvente at få del af et evt.
overskud, og det vil betyde meget for vores klub.
I år skal orienteringsafdelingen stå for koordineringen af opvarmningen og for
koordinering og i nogen udstrækning besætte vejviser posterne til
fortræningen.
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Jeg vil bede alle i klubben om at melde sig til de dage Allan sender ud.
Fortræningen starter Grundlovsdag og kører sommeren over indtil selve
Marselisløbet d 31. august, hver onsdag fra kl. 18.00 til ca. 20.00 og foregår
fra Tangkrogen. Vi skal også bemande vejviser poster på selve løbsdagen
søndag d. 31. august.
Læs mere om Marselisløbet på www.marselislobet.dk.

Træningsløb
Vi har lavet en aftale med Pan om at træningsløb, som vores klubber skiftes til
at arrangere, er gratis at deltage i for medlemmer af Pan og 1900 orientering.
Det betyder, at du bare skal møde op, tilmelde dig og løbe.
Ordningen er startet d. 1.5.2008.
Vi håber at mange vil benytte sig af træningsløbene.
Hold dig ajour med hvor det er, på Pan og vores egen hjemmeside.

Divisionsmatch
Første del af i alt 3 divisionsmatcher afvikledes i Tornby i Nordjylland d 18.5. Vi
havde arrangeret overnatning i en hytteby, da løbet var ”langt hjemmefra”.
35 fra klubben deltog. Ikke meget i forhold til vores modstandere Herning OK
hvorfra der deltog 51 løbere, Mariagerfjord 37, og Viborg OK med 39.
Men de der deltog gjorde det godt, så godt at vi vandt over Viborg.
Næste match er 7.9 i Gjern.

Skiklubben inviterer til rulleskitur
Lørdag d. 14.6.08 har du mulighed for at prøverulleski.
Skiklubben inviterer til en tur, hvor de stiller skistøvler og rulleski og
instruktion til rådighed.
Du skal møde op på den gamle Stautrup station ved Brabrandstien kl. 13. Kl.
16 er det slut og herefter er der fællesspisning på Grumstolen sammen med
skiklubben.
Du skal tage mad med svarende til hvad 4 personer kan spise.
Mere information kan du få på opslaget i Grumstolen, og andetsteds i
POST1900.
Tilmelding til
michael@aarhusskiklub.dk
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Forvarsling af Grill aften torsdag d. 14.9.08
Hermed forvarsling til vores årlige grill aften på Grumstolen. Vi plejer at lave et
mindre løb for alle klubmedlemmer og efterfølgende grille og spise sammen.
Reserver datoen nu. I vil få mere information senere.

Jysk Fynsk Mesterskab i Sprint
Blev afviklet i Ikast d. 21.5. En mindre flok fra 1900 mødte op og løb på
spændende baner. Det blev til en guldmedalje i D45 – 54 til undertegnede og
en Bronze i D55 – 64 til Lene Kring.
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X i kalenderen og tilmelding på O-service
Af Birthe Worm

Den 4. juni løbes DPT 4 (Dansk Park Tour / sprint) i Marielund Syd i Kolding.
Tilmeldingsfrist, den 30. maj________________________________________
Den 8. juni løbes Vejlestafetten.
Hvert hold består af 4 løbere. I klassen Classic løber alle på svære baner. I
klassen Light er der en begynder, en let og 2 mellemsvære baner, så alle kan
være med.
Tilmeldingsfrist, den 30. maj________________________________________

Midt i juni er der igen mulighed for en tur til det nordlige Jylland, denne gang i
Thy, hvor Nordvest OK er arrangør af 2 specielle klitløb (se Post 1900 april nr.
på hjemmesiden)
Jubilæums klitløb lørdag d.14. juni 2008 i Stenbjerg Klitplantage
Tilmeldingsfrist, den 5. juni.________________________________________
Klitløb søndag d.15. juni 2008 i Tvorup Klitplantager
Tilmeldingsfrist, den 5. juni_________________________________________
Sidst i juni er det Vestjysk Orienteringsklub, der inviterer til et 2-dages løb
nemlig
Vestjysk 2-Dages d.28. og 29. juni 2008
Der løbes I Ulfborg og Stråsø Øst. Stråsø Øst kortet er nytegnet. Der vil være
fri start og 10 baner at vælge imellem – både lette, mellemsvære og svære.
Der er mulighed for at tilmelde sig overnatning og mad i Vestjysk Fritidscenter,
men der er også campingpladser mm i området.
Tilmeldingsfrist, den 15. juni._______________________________________
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I sommerferien – lørdag den 5. juli og søndag den 6. juli inviterer
Haderslev til den 32. udgave af Vikingedysten.
Årets løb foregår i hhv. Hønning Plantage og Jels skov, og der er baner for alle.
Der er flere muligheder for overnatning i Jels og omegn.
Tilmeldingsfrist den 27. juni.________________________________________
Fra den 7. – 9. august byder Læsø velkommen
til 2 løb i de udfordrende klitterræner foruden sprint i Vesterø by og havn.
Fredag aften bydes der på gør-det-selv Grillparty.
Tilmeldingsfrist den 27. juli_________________________________________

HUSK også x i kalenderen
16. og 17. august: JFM stafet og JFM lang
30. og 31. august: DM mellem og Midgårdsormen (falder sammen med
Marselisløbet)
7. september: Næste vigtige divisionsmatch i Gjern Bakker
13. og 14. september: DM weekend på Rømø.

Nogle husker måske Café Noir-stafetten – jeg gør i al fald(Birgit)
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Hvor primitivt – skrabet – billigt skal det være?
Af Anna Jørgensen

Dette er tænkt som et oplæg til debat om, hvordan vi skal bo på vores

klubture.
Efter Campinghytterne på Rømø i Påsken for et par år siden, hvor vi bare frøs
og frøs, og aldrig fik varmen, og man skal udenfor i kulden også om natten for
at komme på toilet, havde jeg lovet mig selv, at aldrig mere hytter, i hvert fald
ikke i Påsken.
Nu fik vi så invitation til fælles klubtur igen, denne gang i Hjørring Hytteby.
Jeg slog det op på Nettet, og der var også 2-mands hytter, (jeg kan virkelig
ikke sove ret meget, hvis vi ligger 4 – 6 mennesker og trækker vejret), med 2
enkeltsenge, så jeg bestilte sådan en til Ove og mig, og så glædede vi os til at
kunne hygge os lidt med vores klubkammerater.
Da vi kom derop, viste det sig at 2-mandshytten var meget lille og de 2
enkeltsenge var sat ovenpå hinanden til en køjeseng.
Der var dog så mange hytter, at vi og flere andre kunne få en 4-mands hytte
bare til 2.
I den var der bord og 4 stole og plads til bagagen, samt 2 køjesenge i hvert sit
lille bitte rum. Hytten var kold, men kunne varmes op med el-varme.
Køjesengen var så lav, at man ikke kunne sidde oprejst i underkøjen, og så
skulle man selvfølgelig ud i kulden for at komme på toilet.
Der var 2 toiletter og 2 bruserum til damer og 2 til mænd, og der var også
varmet op der. Brugeligt med det antal mennesker vi var. Der var også en
køkkenbygning med spiseplads, men der kunne vi ikke være på en gang alle
sammen.
Alt i alt virkede det noget trøstesløst og slidt, som gamle militærbarakker eller
noget i den stil.

Nu kommer vi så til det gode:
Aftensmad skulle vi spise i Svømmehallens Cafeteria. Det er en spritny
Svømmehal, meget flot og fine faciliteter. Der var dækket fint op til os, virkelig
hyggeligt. Der var kun en enkelt pige, der havde lavet mad til os, og hvor
havde hun gjort det godt.
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Super lækker mad: Kyllingespid på pastasalat, wraps med forskelligt tilbehør
og salat. Til dessert var der lækker chokoladekage med frisk frugtsalat.
Morgenmaden samme sted var også i top. Flot dækket op, og lækker mad,
som på et bedre hotel.

Og så til debat:
Jeg vil gerne bo i et 2-personers rum, i en almindelig seng – IKKE køjeseng,
med toilet i samme bygning, så jeg IKKE skal udenfor om natten, og jeg vil
gerne betale en rimelig pris for det.
Man kan så sige, at disse krav, bliver opfyldt ved at leje os ind på en
efterskole, men med de erfaringer jeg fik sidst, jeg var med, synes jeg ikke om
den løsning. Vi blev indkvarteret i et møgbeskidt, rodet værelse med knust
vindue og glasskår overalt. Så fik vi et andet værelse, det var også rodet og
møgbeskidt. Vi boede midt i elevernes private ting, som slet ikke var ryddet til
side.
Hvad synes I andre? ? ?

Er der ikke andre muligheder ? ? ? ?

Prøv en tur på rulleski på Brabrandstien
Lørdag d. 14.juni kl.13.00 - ca.16.00 stiller Århus Skiklub op med hvad vi kan
skaffe af rulleski og støvler. Kom og prøv at stå på rulleski, der er nok et par
som passer, men vi garanter ikke for at de sidder helt perfekt, men mød op
alligevel. Vi vil efter bedste evner instruere i hvordan man bedst styrer et par
rulleski. Alle er velkomne så bare tag din nabo med.
Vi mødes ved P-pladsen ved Spejderhuset, Bispevej 27 (tidligere
stationsbygning).
Kør ad Ravnsbjergvej (fra Skanderborgvej) og videre ad Ormslevvej. Ca. 500
m efter viadukten under motorvejen drejes til højre ad Jarlsmindevej. Følg
vejen rundt til venstre og ligeud (i alt ca. 1200 m). Drej til højre ad Bispevej
og følg vejen til du kommer til P-pladsen ved Spejderhuset.
Michael Eriksen
Elverdalsvej 82
8270 Højbjerg
www.elverdalen.dk

8

KUM 2008

af Jonas Søby, Jakob Edsen og Anne Edsen

Årets KredsUngdomsMatch, KUM, der fungerer som et uofficielt DM for
ungdomsløbere, afholdes hvert år i maj måned. Stævnet har deltagelse af
landets 18 bedste løbere i hver af klasserne HD12, HD13-14, HD15-16, HD1718 og HD19-20 og foregår over 2 dage.
KUM-stævnet er ikke noget, man kan melde sig til. For at kvalificere sig, skal
man deltage i en række løb, som Nord-kredsen har udpeget som
iagttagelsesløb, og kun de 6 bedste i hver klasse bliver udtaget.
Lørdag den 10. maj stod hele 10 forventningsfulde ungdomsløbere fra 1900 så
klar til at stige på bussen ved OK tanken i Tilst. Løberne var
Pernille Gylling (D12)
Jonas Poulsen (H12)
Anne Edsen (D14)
Jonas Søby (H14)
Magnus Frandsen (H14)
Jakob Edsen (H16)
Nanna Dybdal (D18)
Ingrid Søgaard (D18)
Marie Dybdal (D20)
Nikoline Gjøderum Svenningsen (D20)
Yderligere var Jacob Dybdal (H14) og
Louise Marie Frandsen (D16) udpeget
som reserver, der måtte vente i
kulissen.
Både lørdagens og søndagens løb skulle løbes ved Kolding i Stenderupskovene.
Om lørdagen var der individuelt løb.
Første problem kom allerede, da bussen fra Øst-kredsen kørte i kø på
motorvejen, så starten blev udskudt et kvarter. Jakob Dybdal sprang også
pludselig til som den 11. løber fra 1900, da Jonas Kjær fra Ok Djurs var blevet
syg.
Løbet gik nogen lunde som det skulle…. ikke så mange top-placeringer til
1900, men heller ingen forsvundne løbere.
Da vi var færdige med løbet var der dømt slikkøb, afslapning og fodbold inden
turen gik videre til Vonsild Skole, hvor vi skulle bo.
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Om aftenen blev festen skudt i gang. Lidt for trange omklædningsrum og lidt
for pressede tider var i starten et problem. Men da der endelig blev lukket op
til festsalen så kørte humøret igen på skinner. Først var der en stor
festmiddag, og senere optrådte Nikoline og Marie D med deres band. Kl. 21
startede diskoteket. Nogen tid efter var der øl-stafet for de ældste. Inde på
diskoteket blev der danset til langt ud på natten, hvor de fleste efterhånden
var temmelig smadrede efter den lange dag. Diskoteket sluttede kl. 01.30.
Om søndagen var der så stafet.
Lidt almindeligt morgen-surmuling var ikke til at overse hos de mange løbere,
da morgenmaden allerede blev serveret kl. 07.00. Mange var trætte og ikke
ret veloplagte til dagens løb.
Efter oprydning og oppakning gik turen igen til Stenderup, hvor stafetten var
dagens udfordring. Trætte og tonedøve ansigter forvandledes hurtigt, da H1720 løberne skulle ud på første tur. Æresrunder, Ketchup-kamp og kampråb fra
de mange udklædte løbere blev hurtigt succes hos tilskuerne.
Og smurt ind i ketchup blev de sendt ud på den årlige ”KUM stafets 1. tur”.
Stafetten blev en gyser for indtil 4. turen lå Nord-kredsens 1. hold i spidsen,
men holdet måtte til sidst se sig besejret. På førstepladsen kom Øst-kredsen,
på andenpladsen lå Nord-kredsen og på tredjepladsen Syd-kredsen.
Da præmieoverrækkelsen var kommet til vejs ende var der kun en laaaang
bustur tilbage, inden vi alle kunne se tilbage på en sjov og begivenhedsrig
KUM-weekend.
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Klubdragter
Af Anders Edsen

Det er efterhånden et stykke tid siden, der
sidst blev lavet et fællesindkøb af
klubdragter. Flere nye medlemmer er
kommet til og nogle fik måske ikke købt
sidst de havde chancen. På grund af rygtryk
og specieldesign er enkelt-dragter relativt
dyre, mens der opnås rabat ved bestilling
af 15 stk. eller flere. Bestyrelsen vil derfor
undersøge, hvor stor interessen er for at
sætte en fællesbestilling i søen.
Der er sendt en forespørgsel af sted til
Trimtex på leveringstider og priser, men
vi har ikke hørt fra dem endnu, så de
angivne priser er baseret på den sidste
bestilling med et tillæg på 5%.

1900 løbsdragt i aktion

Klubben giver 100 kr. i tilskud pr. del.
Priser
Løbebluse 315 kr.
Løbebuks 260 kr.
Overtræksbluse med foer 770 kr.
Overtræksbluse uden foer 610 kr.
Overtræksbuks med foer 475 kr.
Overtræksbuks uden foer 395 kr.
Før bestyrelsen går videre med sagen vil vi
gerne have et indtryk af behovet. Så er du/I
interesseret i at være med i en
fællesbestilling, skal du senest den 20/6
give et forhåndstilsagn til Anders Edsen på
mail edsen@mail.dk med angivelse af antal
og type.

1900 overtræks dragt på
podiet
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Officials til Marselisfortræningen
Nu er der nyt om fortræningen til Marselisløbet. Som sidste år er der i år også
kun fortræning om onsdagen – og vi har til opgave at stille med officials
(vejvisere) til 4 af de i alt 13 fortræninger.
Som official foregår fortræningen i tidsrummet fra ca. 17.30 til ca. 19.30.
Vi skal bruge officials på følgende tidspunkter:
Dato
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag

11.
16.
13.
27.

juni
juli
august
august

Antal officials
8
8
8
8

Tilmelding sker ved hurtigst muligt – og allersenest søndag 1. juni - at
sende mig en mail på ah@paradis.dk, hvor I skriver hvilke datoer I kan være
official. I kan også ringe til mig på 24 82 97 11.
Når tilmeldingerne er i hus og alle officialposter er besat vil I modtage en
vagtplan.
Såfremt jeg den 1. juni ikke har fået tilstrækkelig med tilmeldinger – men det
har jeg selvfølgelig - vil jeg tillade mig at bemande fortræningen ud fra
klubbens medlemsliste. Det enkelte medlem er så selv ansvarlig for at finde en
afløser, hvis han/hun skulle være forhindret i at møde op.
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