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Formandens klumme: Birgitte Halle  

 

Siden sidst.                                                   

Lone fik Silvablokken  
 

 
Lone Dybdal 

 
På DOFs repræsentantskabsmøde i Vingsted den. 6. marts modtog Lone 
Dybdal Silvablokken for sit ihærdige arbejde med ungdommen i Nordkredsen. 
Et stort til lykke til Lone.  
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Klubrepræsentanterne stemte enstemmigt for DOF’s nye strategi ”Vision 
2015”. Dette er resultatet af mere end et års intens projektarbejde under 
ledelse af næstformand Kim Folmann Jørgensen. Der var stor diskussionslyst 
og megen optimisme at spore i forbindelse med repræsentantskabsmødets 
behandling af strategiforslaget, hvilket lover godt for det kommende arbejde 
ude i klubberne og i forbundet. 
Vi i bestyrelsen vil også lægge en plan. 
 
 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen er vel overstået. Referat og regnskab er sendt ud. Tak til 
alle der mødte op. Tak til Henrik, efter 10 års arbejde i bestyrelsen og 
velkommen til Tina Poulsen, som blev valgt ind i bestyrelsen.  
Bestyrelsen har konstitueret sig og ser ud som følgende: 
Formand Birgitte Halle 
Sekretær Tina Poulsen 
Kasserer Birthe Worm 
Medlem Anders Edsen, kontakt til ungdom 
Medlem Anders Tversted, kontakt til fortræning til Marselisløbet 
Medlem Vagn Pedersen, sponsorkontakt    
   
 

Træningsweekenden blev aflyst 
Vores træningsweekend blev vi nød til at aflyse. Hytten vi skulle bo i var ikke 
gravet fri for sne og sneen lå i ½ meters højde og skjulte alle grøfter og 
lavninger. Dette ville blive alt for surt. Vi håber at kunne gennemføre til næste 
år. 
 

Park Tour 
Grundlovsdag den 5. juni afholder vi Park Tour i Hadsten by, hvor Jonas har 
tegnet et sprint kort, og er godt i gang med at lægge baner. Ove Jørgensen er 
stævneleder, og måske bliver du kontaktet af ham og bedt om en hjælpende 
hånd til dette løb. Håber I vil hjælpe eller komme og løbe på Jonas’ kort. 
 

Kalender 
Bestyrelsen har lagt en kalender ind på hjemmesiden. Du finder linket øverst i 
den grønne bjælke på hjemmesiden. I Kalenderen har vi sat de arrangementer 
ind, som klubben har noget at gøre med. Her vil du kunne se hvilke 
arrangementer vi laver f.eks. træning i foråret, Park Tour, Grill aften, 
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bestyrelsesmøder mv. Kalenderen er tænkt som en hjælp til at danne sig et 
overblik i hvornår der foregår noget klubaktivitet, og skal ses som et 
supplement til O-service. Brug den, og lad os høre din mening om den. Det er 
bestyrelsen, der kan lægge noget ind på kalenderen. Har du et arrangement 
eller lignende, som du ønsker skal i kalenderen, så kontakt en af os.  
 

Løb og lær - O-teknik kurser for voksne 
Her er et rigtigt godt tilbud. Benyt det. Du kommer til at lære andre løbere 
som dig fra andre klubber og det plejer at være rigtigt hyggeligt og lærerigt  
Dansk Orienterings-Forbunds Breddeudvalg inviterer alle interesserede >20 år 
til o-teknik kurser 
Lørdag d. 1. maj 2010 kl. 09:30-15:00 i NORD (St.Binderup). 
Læse mere på O service. Husk at få ændret dine indstillinger på O service, hvis 
du ikke kan finde kurset. 
 

Træning i foråret 
Som de tidligere år har vi træning i foråret startende mandag d 12.4 og 
fortsætter hver mandag og frem til midt juni. Lone og Olaf vil være de 
bærende kræfter i træningen, og forskellige klubmedlemmer vil stå for selve 
træningspasset. Træningen er for alle medlemmer og også for nye, som har 
lyst til at prøve at løbe med et kort i hånden.  
Tag naboen, kollegaen, bekendte eller fætteren med og lad dem prøve. Vi 
skulle gerne have flere medlemmer, og hvis hver medlem skaffer et nyt 
medlem, ja så………….vil det være ganske godt. Hold øje med hjemmesiden om 
træningen. 
 
 

  

 

JWOC Publikumløb 4. - 10. juli i Nordjylland  
 
 
I forbindelse med Junior VM, hvor vi håber Nanna og Jakob er blandt 
deltagerne, indbyder Aalborg Orienteringsklub til publikumsløbet JWOC Tour i 
Nordjylland 4.-10. juli 2010 
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JWOC Tour består af seks individuelle løb af høj kvalitet i de samme terræner 
som JWOC plus et løb fra stranden ved Blokhus og et i Aalborg City. Man kan 
tilmelde sig alle løb eller enkelte af dem. Der er otte forskellige baner at vælge 
mellem.  
 
Der er tilmeldingsfrist den 1. juni. Tilmelding på O-service.  
  
Læs mere om JWOC Tour eller JWOC2010 
  
Der er O-Camp med træningsmulighed på Aalborg Camping og Hytteø, som 
ligger lige ved siden af Aalborg Vandrerhjem 

 

 

 

 
 
 

Foråret er over os 
 
Nu har vinteren endelig sluppet sit tag, og der er rigtig god mulighed for at 
komme ud at løbe i skoven i de kommende måneder. 
 
Kr. Himmelfartsløb den 13. maj 
OK Pan og Århus 1900’s ungdomsløbere arrangerer løb i Storskoven. Kom ud 
og støt dem! 
 
Divisionsmatch den 16. maj 
Vores første divisionsmatch i 2010 er den 16. maj i Broddingbjerg ved Viborg. 
Hvis vi igen i år skal vinde 2. division, skal vi have flest mulige løbere til start.  
 
Der arrangeres ikke bus til løbet, men har du behov for kørelejlighed, så skriv i 
O-service under bemærkning til egen klub. Tilmeld dig allerede nu i O-service.  
 
 
Træningsløb 
Træningsløb er også i år gratis for medlemmer i Århus 1900 og OK Pan. Du 
skal bare møde op lørdage kl. 13.00 og onsdage kl. 18.00. Se mere på vores 
hjemmeside eller OK Pan’s hjemmeside. 
 

http://www.jwoc2010.dk/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=61�
http://www.jwoc2010.dk/�
http://www.aalborgcamping.dk/�
http://www.danhostelaalborg.dk/�
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/�
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/�
http://www.orientering.dk/okpan/home/events.php?f=incoming&c=trloeb�
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Løbskalender 
Dato  Løb Sted Tilmelding 

Senest 
9/4 Fredag Nat-fortræning Fruerlund Plantage 5/4 

 
10/4 Lørdag DM-nat Grenå Plantage 7/4 

(eftertilmelding) 
10/4 Lørdag Træningsløb Vilhelmsborg 

Kilden, Beder 
Landevej 

 

11/4 Søndag C-løb Grenå Plantage 5/4 
18/4 Søndag 1. divisionsmatch / KUM Rold Nørreskov 9/4 
24/4 Lørdag Træningsløb Fløjstrup, 

Moesgaard Strand 
 

24/4 Lørdag DM Sprint Nyborg Vold 9/4 
25/4 Søndag DM Ultralang Krengerup-

Glamsbjerg 
9/4 

30/4 Fredag NJM-Lang Vester Torup 24/4 
1/5 Lørdag Træningsløb Vestereng, 

Firmasport 
 

2/5 Søndag B-løb Frodeslund, 
Grindsted 

26/4 

13/5 Torsdag Kr. Himmelfartsløb Storskoven  
16/5 Søndag 2. divisionsmatch 

(1900) 
Broddingbjerg 7/5 

19/5 Onsdag Træningsløb True Skov  
22/5 Lørdag JFM Sprint/Dansk Park 

Tour 1 
Århus 
Universitetspark 

15/5 

26/5 Onsdag Dansk Park Tour 2 Birk Centerpark, 
Herning 

 

26/5 Onsdag Træningsløb Mollerup, Skejbyvej  
30/5 Søndag Gudenådyst Sønderskoven, 

Silkeborg 
21/5 

2/6 Onsdag Træningsløb Himmerig-Bærmose  
5/6 Lørdag Dansk Park Tour 3 Hadsten  
6/6 Søndag Café Noir Stafet Harte Skov, Kolding  
9/6 Onsdag Dansk Park Tour 4 Vejlsø, Silkeborg  
9/6 Onsdag Træningsløb Hasle Bakker  

 
 
Ovennævnte løb er også lagt i vores ”Klubkalender” på hjemmesiden. 
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Sponsoraftale med Sparekassen Kronjylland 
 
Der er indgået en sponsoraftale med Sparekassen Kronjylland, City Afdeling. 
Aftalen løber foreløbigt over 2 år, og Sparekassen Kronjylland yder et årligt 
kontantbeløb, samt præmier ved stævner.  

 

 
 
 

Indkøbsaftale med Løberen 
 
Vi har lavet en rabataftale med Løberen. 
  
Vi får 15 % rabat på alle IKKE NEDSATTE VARER, dog undtaget GARMIN, 
BABYJOGGER OG ENERGI. 
  
Det gælder både ved køb i butikken, på nettet og på stævnepladser. 
  
Ved køb siger du, at du kommer fra ÅRHUS 1900 Orientering. 
  
Løberen har fået udleveret en medlemsliste. 
 
Endvidere vil Løberen give præmier til DM Ultralang 2011. 
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Rengøringsliste for året 2010 
 

Fra 1. april overtager vi igen rengøringen af vores klubhus, en opgave som klares af 
klubbens medlemmer. 

Hovedreglen er, at I gør rent om onsdagen i den anførte uge - el. evt. mandag.  

Bemærk: I uge 23 skal baderummene have en ekstra grundig rengøring  
Er du forhindret i din uge, finder du selv en at bytte med. Rettes på 

listen. 
Omfanget af rengøringen fremgår af en liste, der hænger på opslagstavlen på 
Grumstolen. Mangler du en nøgle til huset, kan du kontakte Birthe W. på tlf. 86 10 45 
58 / 42 17 75 70 i god tid forinden. 
 

Sæt et X, når I har gjort rent, tak. Listen hænger på opslagstavlen. 

Uge X Rengøringshold 

14  Per C., Frank 

15  Asbjørn & Lene 

16  Fam. Gjøderum Svenningsen 

17  Per & Bodil 

18  Birte & Chris 

19  Jurgita, Henning 

20  Lone Bech, Vibbe 

21  Sune, Niels 

22  Birgit & Ole 

23  Lena & Erling, Anna & Ove 

  Baderummene får en ekstra grundig rengøring 

24  Gerda, Flemming Hald 

25  Birgitte & Øjvind 

26  Olaf & Lone 
   

Uge 27-29 sommerferie. Brugere af huset sørger for, at der ser pænt 
ud 

   

30  Hanne Jensen, Gitte 

31  Fam. Dybdal Abrahamsen 

32  Ellen & Evald 

33  Fam. Edsen 

34  Erik, Ingrid 

35  Fam. Gylling Hougaard 

36  Signe & Jørgen 

37  Flemming Gersner, Henrik A. 
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38  James F., Flemming Filt 
   

Uge 39 - Hovedrengøring - aftal selv dagen (sen. 1/10) 

Fam. Poulsen, Vagn og Jonas, Randi, Anders T., Birthe W., Inge 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det med småt 

POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Birgit Rasmussen, Vedbæksalle 64, 8700 Horsens, tlf. 75 63 03 65 og 
mobil 24 47 63 01. POST1900 er et forum for medlemmerne af Århus 1900 Orientering. Meningstilkendegivelser i POST1900 er ikke 
nødvendigvis klubbens officielle standpunkt. POST1900 skrives i OpenOffice. Indlæg modtages helst som e-mail. POST1900 layoutprincipper. 
Adresseændringer (e-mail og snail mail) skal man selv rette i O-Service. Ved problemer med distributionen rettes henvendelse til Frank 
Dabelstein, tlf. 23 38 20 89.  
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