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7. argang, nr. 3 marts 2003 Informationsblad for Århus 1900 orientering 

Formanden har ordet! -<af Per Lind Jensen> 

Den skriftlige beretning, der blev uddelt i forbindelse med bestyrelsens mundtlige 
be retni ng, vedlægges til de medlemmer der ikke var blandt de 28 der var mødt op 
til årets generalforsamling . Et ganske flot antal aktive (OK PAN havde således 31 
medlemmer til deres generalforsamling) og heldigvis et udtryk for, at det er de 
aktive der holder fast, selvom vi har haft en medlemstilbagegang i årets løb . 
Referenten fra generalforsamlingen arbejder på at have referatet færdig til denne 
udsendelse her, så jeg vil ikke gå i yderligere detaljer, men blot minde om, at vi alle 
gerne skulle være med til at kunne byde nye medlemmer velkommen i 2003. Det er 
en del af næste års må lsætning. 

på generalforsamlingen blev det på bestyrelsens forslag besluttet at årets 
løbsafg iftbetaling blev knyttet sammen med køb af EMIT-brik. Alle har således 
mulighed for i fo rb indelse med betalingen af årets løbsafgift at bestille en EMIT brik 
enten version 2 dvs. uden display eller version 3 med display til en pris af 700 kr . 
for seniorer eller 800 kr. Halv pris for juniorer. Se venligst det vedlagte ark som 
forventes udfyldt og returneret af alle medlemmer senest den 28. marts 2003. 

Vi er som alle ved i 2. division, hvor vi agter at blive mere end et år, og det kræver 
at alle kommer af huse den 13. apri l, hvor den første match løbes i Nr. Vosborg 
Plantage. Som vanl igt bliver der fælles bus frem og tilbage fra løbet, og alle ska l 
blot tilmelde sig på det skema der findes vedlagt dette nummer af POST1900 . Husk 
at sidste frist er fredag den 28. marts. Modstanderne er så frygtindgydende som 
Herning OK, St. Binderup OK og Mariager OK. 

Den nye bestyre lse har end nu ikke holdt sit første møde, hvorfor nedenstående blot 
er et forslag ti l arbejdsudvalg for året 2003: 

Udvalg 
• Bladudva lg (POST1900): 
• Hjemmesideudvalg : 
• Husudvalg : 

• Klubdragtsudvalg : 
• Marseliskontakt : 

Personer 
Thomas og Mette Kokholm 
Kim Jørgensen og Henrik Andersen 
Birte Sivebæk og Per Lind Jensen + 2 fra Århus 
Skiklub 
Lone Dybdal, Sann ie Jacobsen og Martin Klode +?? 
Frank Dabeistein 
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• Materialeforvaltning : 
• Træningsløbskontakt: 
• Ungdomskontakt: 

Chris Krogh 
Henrik Andersen 
Lone Dybdal 

Såfremt man har kommentarer til udvalgsforslagene og/eller ønske om at komme 
med i et udvalg bedes henvendelse ske til bestyrelsen snarest muligt. 

En gennemgang af restlageret vedrørende klubdragter viser følgende status: 

• Løbsdragter: 1 stk.løbsbluse størrelse 8. 

Klubdragter jtræningsdragter: 

Type og str. 
• Trøje og bukser størrelse 5 
• Trøje og bukser størrelse 7 
• Trøje og bukser størrelse 8 
• Trøje størrelse 8 
• Bukser størrelse 6 

Antal 
2 sæt 
3 sæt 
4 sæt 
2 stk. 
1 stk. 

Restlageret sælges til en pris af 100 kr. pr. del og kan bestilles ved henvendelse til 
bestyrelsen eller direkte til formanden. Sælges efter "først til mølle" princippet. 

Kontingentbetaling - <af Henning Jensen> 

Ved lagt dette nummer af POST1900 finder du girokort til indbetaling af første 
halvårs kontingent. Sidste rettidige betaling er den 1. april. Satserne, som vedtaget 
på årets generalforsamling er som følger: 

• Seniorer 
• Juniorer «21 år) 
• Studerende på s.u 
• Superseniorer (>64 år) 
• Pass ive 

270 kr./halvår 
135 kr./halvår 
135 kr./halvår 
135 kr./halvår 
200 kr./årlig 

Familierabat på 20 % ved mindst tre personer på samme folkeregisteradresse. 
Spørgsmål om dit med lemskab og kontingent generel kan rettes t il Henning Jensen, 
Thunøgade 46,4,80.00 Århus C eller via e-mail adressen: mailto:mail@hgj.dk. 

Divis·ons urnering er en 13. april i r. 
Vosborg Plantage - <af Thomas Kokholm> 
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Desværre havde der sneget sig en lille fejl ind i den digitale udgave af "Det har vi 
stående om dig!". Divisionsturnering er ikke den 24. april som noteret, den korrekte 
dato er den 13. apri l, som også er justeret på det vedlagte ark. 

Slanke re POST1900 - <af Thomas Kokholm> 

så blev det en realitet. Efter en del forsøg, vil e-mail brugere for fremtiden modtage 
en slankere udgave af POST1900. Jeg undskylder de af jer som uforsvarligt har 
modtaget sidste udgave af POST1900 to gange via e-mail. 

POST1900 har i de sidste mange udgaver haft en størrelse, der for de som tømmer 
deres e-mai l postkasse, kan have været et irritationsmoment. Jeg har derfor 
foretaget en række ændringer som skulle betyde, at det bliver lettere at hente 
POST1900 v ia e-mail. 

PDF-filen er droppet idet den hos nogle ikke kunne læses. I stedet bruger jeg nu en 
HTML baseret e-mail. Dette har også betydet at der er foretaget nogle enkelte 
kosmetiske ændringer i layoutet. 

Slankekuren er ikke på indholdssiden, idet jeg håber, at jeg med jeres bidrag 
stadigt kan tilbyde spændende og informative udsendelser fremover, til gavn for 
både aktive som passive med lemmer. 

Denne udgave er dels udsendt via e-mail, m en du vil også modtage et eksemplar 
med posten. Forslag og bemærkninger i øvrigt er altid velkomne. 

Den 8. marts blev der udsendt et skema "Det har vi stående om dig!" ti l de af jer 
hvor vi har registeret en e-mail. Dette ark er ligeledes at finde i kuverten til 
besvare lse og returnering senest den 28. marts 2003. 

Træningsweekende n i Viborg -<af Per Lind Jensen> 

Der var mere end 35 tilmeldte fra starten, men enkelte fik desværre forfald og det 
blev knap 30 medlemmer, der havde fornøjelse af de spændende udfordringer i 
nogle helt andre skove end vi er vant til; nemlig Broddingbjerg og Undalslund . 
Preben Munk Eriksen fra Viborg OK havde lagt et spændende natløb ud tilos, og 
se lv de der ikke var allermest fortrolige m ed natløb havde en god tur i en frostklar 
og forho ldsvis lys nat. 

De to næste dage krævende al det overskud man havde medbragt til weekenden og 
det var vist kun få der ikke efter søndag eftermiddag kunne konstatere at de var 
godt brugte. En stor tak til dem der trak det store læs med kort, baner og 
indkvartering. 
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Løbskalenderen for april måned -<af Thomas 
Kokholm> 

Dato Skov Klub Tilmelding Bemærkning 

5/4 Vintersbølle 0 - 63 28/03 2003 
5/4 Tokkekøb Hegn Vest Lillerød IF 28/032003 
6/4 Fa nø MidtLSyd OK Esbjerg 17/03 2003 DM Lang, SRL, JRL 
12/4 Tisvilde Hegn Vest Tisvilde Hegn OK 01/042003 SM stafet, SL 
13/4 St . Bøgeskov Roskilde OK/Sorø 04/042003 SM klass isk, SRL, JRL 
13/4 Nr. Vosborg PI. Holstebro OK 03/042003 
13/4 Svanninge Faaborg OK 03/042003 jub. løb 
17/4 Vrads Sande Horsens OK 17/022003 Påskeløb 
18/4 Nedergård Horsens OK 17/02 2003 Påskeløb 
19/4 Palsgård Horsens OK 17/022003 Påskeløb 
20/4 Sverige Vastervik OK 10/042003 NOC Test, SRL, JRL 
21/4 Sverige Vastervik OK 10/042003 NOC Test, SRL, JRL 
23/4 Rude Skov Søllerød OK B&U Karruse l 
26/4 Vestskoven Ballerup OK 3+4+5 division 
27/4 Grib Mårum DSR Stifinderløb 
27/4 Hjermind Skov Randers OK 
27/4 Blaabjerg øst OK West 19/04 2003 
30/4 Lille Hareskov Nord OK Skærmen B&U Karrusel 

En opdateret liste kan hentes via DOF hjemmeside. 

Rengøringen af GRUMSTOLEN - <af Per Lind Jensen> 

Pr. 1. april overtager 1900 orientering igen rengøringen af GRUMSTOLEN og i 
bestyre lsen har vi ikke tænkt at ændre på forholdene. Dvs. at vi laver en 
rengøringsliste, hvor vi forudsætter at a lle er klar til at give en hånd med i løbet af 
sæso nen . 

Husk at få byttet, hvis din tildelte dato ikke lige passer til dig. Hovedrengøringen vil 
også i år blive indkaldt med et passende antal medlemmer, belært af erfaringerne 
fra sidste år. Bestyrelsen synes stadig det er godt at alle er med ti l at passe på 
vores dejlige klu bhus GRUMSTOLEN. 

KUM 2003 den 10.-11. maj i Mols Bjerge -
<af Per Li nd Jensen> 

på træn ingsweekenden i Viborg blev der lørdag aften givet en grundig orientering 
om dette års vigtigste arrangement i 1900 regi: KUM matchen i Mols Bjerge. Men 
for de der ikke var ti l stede skal det oplyses, at det er nu man skal melde sig ti l 
stævnelederen Asbjørn Maintz Andersen for at tilbyde sin hjælp i denne weekend. 
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Kontakt straks Asbjørn, hvis du ikke allerede er på hans liste over hjælpere. Der er 
brug for alle. Korttegning og banelægning er ved at være på plads, så mange har 
allerede arbejdet i lang tid. Indkvartering bliver på flyvestation Tirstrup og 
stævnepladsen bliver begge dage Toggerbo, hvor der er fine indkvarteringsforhold 
for officials. 

Bemandingslisten for Toggerbo-centeret: 

Navn: Kan deltage: 
hele fredag lørdag søndag 
fredag aften 

Birthe W. X X 
Thomas Kokholm (X) X X 
Martin Klode X X 
Ellen L. X X 
Lone Dybdal X X 
Johanna (X) (X) X X 
Evald X X 

Birte Siv. X X 

Anna J. X X 
Ove J. X X 
Helle S. (X) X X 

Frank D. X X X 
Erik S. X 
Hanne Gylling X X X 

Bemandingsliste for Tirstrup Flyveplads: 

Navn : Kan deltage: 
hele fredag lørdag søndag 
fredag aften 

Lene Kring X X X 
Birgit Rasmussen X X X 
Ole Jørgensen X X X 
Signe Bang X X 
Jørgen Bang X X X X 
Lone C. X X X X 
Martin Klode X X 
Evald X X X X 
Lone Dybdal X 
Ellen X X 
Johanna eX) eX) X X 
Ove J. e.midd. X 
Bent C. X X 
Olaf C. X X X X 
Erik Søgaard e.midd. X X 

eX) kan måske deltage. 
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Hvad er EMIT brikken for en størrelse -<af 
Thomas Kokholm> 

Generelt virker de to versioner efter de samme principper; man har brikken med sig 
rundt på turen for at stemple ved hver besøgt post. De to brikker lagrer så 
postenhedens kode samtidigt med et tidspunkt. Brikken kan lagre op til 48 koder og 
tider i hukommelsen indtil den placeres i enheden ved mål. Brikken indeholder et 
indstøbt batteri med en typisk levetid på 8- 10 år. 

Alt dette er måske ikke så nyt, det nye er netop at finde i version 3; hvor brikken er 
forsynet med et lille display, som bl.a. giver løbende informationer om forbrugt tid 
samt kontro lnummer og stræktider. 

En anden dejlig finesse, som jeg ved mange kan drage nytte af er at brikken viser 
det postnummer (efter start P1, efter første post P2, osv.) som ska l stemples næste 
gang. Samtidig vises den forbrugte tid siden start. Efter løbet kan man umiddelbart 
gennemgå sine stræktider samt akkumuleret tid på de enkelte poster. 

EMIT har sin egen hjemmeside - http://www.emit.no/besøg den for yderlig ere 
information. 

Tilmeldte til årets påskeløb -<af Thomas Kokholm> 

Da tilmelding lukkede den 17. februar, havde 40 personer tilmeldt sig årets 
påskeløb i Vrads, Nedergård og Palsgård. Listen kan ses herunder. Starttider mm. 
vil kunne hentes via Horsens Ok hjemmeside. 

Navn Klasse 
Ingrid Søgaard Dll- 12A 
Nanna Dybdal Abrahamsen Dll-12A 
Marie Dybdal Abrahamsen D13- 14A 
Nikoline Gjøderum Svenningsen D13- 14A 
Mette Kokholm D21AK 
Helle Svenningsen D35A 
Vibeke Edsen D35B 
Anna Jørgensen D45A 
Lone Dybdal D45A 
Birgitte Halle D45A 
Birte Sivebæk D45A 
Lene Kring D45B 
Lone Ch ristensen D45B 
Lena D.Nørgaard D50A 
Birgit Rasmussen D50A 
Birthe Worm D50A 
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Signe Bang D55A 
Bodil Buchtrup D60A 
Ellen Laustsen D60A 
Johanna Van Binsbergen D60A 
Jakob Dybdal Abrahamsen H- lOA 
Jakob Edsen H-lOB 
Asbjørn Gjøderum Svenningsen Hll-12A 
Anders Edsen H21AK 
Thomas Kokholm H21AK 
Olaf Christensen H35B 
Erik Søgaard H35B 
Mogens Laustsen H35B 
Øjvind Brøgger H35B 
Ole Gjøderum H45A 
Asbjørn Maintz Andersen H50A 
Erling Nørgaard H50A 
Keld Abrahamsen H50A 
Chris Krogh H50A 
Bent Christensen H50A 
Per Lind Jensen H55A 
Ole Jørgensen H55A 
Ove Jørgensen H55A 
Jørgen Bang H60A 
Evald Laustsen H65A 

POST1900 udgives af redaktionen af Århus 1900 Orientering, Falstersgade 17, 8600 Silkeborg . Ansvarshavende redaktør : 
Thomas Kokholm . POST1900 udsendes hver måned eller efter behov til klubbens medlemmer. POST1900 har til formål at 
dække de lokalinformationer som måtte have klubbens medlemmers interesse. Ligeledes skal POST1900 være et forum for 
medlemmernes almindelige meninger og indslag. Meninger der tilkendegives i POST1900, må ikke accepteres som udtryk for 
klubbens officie ll e standpunkt. Henvendelse kan ske via e- mail adressen:thomas .kokholm@email.dk. 
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