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Formandens klumme: Allan Hougaard

Siden sidst.
På årets generalforsamling den 21. februar 2012 overtog jeg formandsposten
for Århus 1900 Orientering efter Birgitte Halle.
Jeg vil gerne sige Birgitte tak for hendes store indsats som formand gennem
de sidste 6 år. Med Birgitte som formand har vi som klub bevæget os fremad –
både sportsligt og organisatorisk. Fra at være en elevatorklub mellem 3.
division og 2. division er vi nu blevet en rigtig solid og holdbar 2. divisionsklub
med potentiale. Et potentiale der betød at vi sidste år var at finde i 1. division.
Birgitte har været en stor drivkraft i også at få Århus 1900 Orientering gjort
synlig på Danmarkskortet. For år tilbage var der ikke nogen i
orienteringssporten der rigtig regnede os for noget, hverken sportsligt eller
organisatorisk. I dag kan vi se tilbage på stor sportslig fremgang og som
arrangør af hele 3 store – og meget vellykkede – DM arrangementer på 4 år,
er vi nu en klub som er kendt og anerkendt i hele Danmark. Vi er en klub man
kan og skal regne med – og tage alvorlig.
En stor del af æren herfor kan tilskrives Birgittes fremsynethed og mod på at
prøve nyt. Og med hendes imødekommenhed, lydhørhed og evne til at se
givne situationer fra flere vinkler har hun været med til at åbne nye døre samt
været en god ambassadør for hele orienteringssporten. Ikke mindst i
forbindelse med klubbens arrangement af DM ultralang på Bidstrup Gods sidste
forår, hvor Birgitte fik ”solgt” vores klub og orienteringssporten på allerbedste
vis til flere gods- og skovejere. Forhåbentlig kan det betyde at vi i fremtiden
kan få lov at dyrke vores sport i nye spændende skove.
Birgittes egenskab til nytænkning har Århus 1900 Orientering også nydt god
af. Sammen med byens anden orienteringsklub, OK Pan har Birgitte været
tovholder på et projekt kaldet Kend Århus. Et projekt hvor det handler om at
give byens borgere mulighed for at bevæge sig rundt i byen og samtidig lære
nyt om byen – og få et indblik i, hvad orienteringsløb er. Projektet har fået stor
og positiv omtale i medierne og blandt politikerne. Og det er ikke mindst
Birgittes fortjeneste.
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Birgitte har været involveret i mange andre projekter og tiltag i klubben.
Mange tak for det.
Birgittes ledelsesmæssige indsats blev fortjent også anerkendt i Århus 1900’s
hovedforening, hvor hun på det nyligt holdte repræsentantskabsmøde blev
hædret med Århus 1900’s Lederfad. Et stort tillykke med det.

Jeg vil som ny formand ønske Birgitte held og lykke med formandsposten i
Nordkredsen (alle orienteringsklubber fra Horsens i syd til Skagen i Nord), og
håber vi stadig må trække på dine ressourcer.
Som ny formand vil jeg tilstræbe at fortsætte den positive udvikling vi som
orienteringsklub er inde i. Vi har som så mange andre idrætsklubber
udfordringer foran os, både sportslige og økonomiske.
Vi vil i bestyrelsen gøre vores for at løse dem på bedste vis, men vi kan ikke
gøre det alene – vi har brug for alle medlemmers hjælp.
Jeg håber derfor at I alle vil være positive og imødekommende, når I bliver
kontaktet af et klubmedlem, der står og har brug for hjælp til en given opgave.
For kun ved at hjælpe hinanden og klubben kan vi i fællesskab løse de
udfordringer vi som klub står overfor.
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Sluttelig vil jeg håbe at rigtig mange vil besøge skovene rundt om i landet, og
deltage i mange af de orienteringsløb der næsten hver weekend arrangeres for
vores skyld. Det er god træning, det er udfordringer, det er sjovt og det er for
alle – uanset alder og niveau. Vi ses i skoven.

En god sæsonstart

Efter vores korte visit i 1. division sidste år er vi tilbage i 2. division, hvor vi i
år skal kæmpe mod orienteringsklubberne fra Viborg, Herning og Mariager
Fjord.
Vores første af to divisionsmatcher fandt sted i Kollerup ved Fjerritslev i
Nordjylland. Klubben havde arrangeret fælles buskørsel, så vi sammen kunne
gøre os klar til årets første vigtige orienteringsløb.
Efter frisk brød og kaffe/juice gav Keld Abrahamsen en grundig introduktion til
det terræn vi skulle op at løbe i. Keld gav os også gode fif til, hvad vi skulle
gøre og hvad vi ikke skulle gøre. Herefter blev forskellige kort over området
sendt rundt i bussen så hver enkelt kunne danne sig et overblik over, hvad det
var for en type terræn vi skulle ud i.
Trods den gode stemning i bussen var der alligevel en vis tvivl at spore med
hensyn til hvordan vi samlet ville klare os. 40 af klubbens 100 medlemmer var
tilmeldt, men med et par sene afbud endte vi med 36 løbere. Ville det være
nok til at slå de andre?
Det var det! Vore løbere gjorde det rigtig godt, og vi endte som dagens
sejrherre med fuld gevinst.
Resultaterne af vores tre matcher blev:
Herning Orienteringsklub – Århus 1900 Orientering
Mariager Fjord OK – Århus 1900 Orientering
Viborg OK – Århus 1900 Orientering

90,0 – 94,0
87,0 – 89,0
78,0 – 92,0

Det var en rigtig god start på sæsonen, og kan vi hver især og som klub leve
op til de gode løb i resten af sæsonen, så ligger der store resultater og venter.
Tak til alle der var med.
Jeg håber at endnu flere – også ungdomsløbere – er klar til efteråret, hvor vi
igen skal i divisionsmatch. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12. august.
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Klubben har brug for din hjælp
Sæt X i kalenderen.

Orienteringsklubben har brug for indtægter hvert år. Derfor har vi indvilget i at
stille med hjælpere/officials til andre foreningers sportsarrangementer.
Jeg vil derfor bede dig om at reservere følgende datoer:
Søndag den 3. juni 2012
Halvmarathon

Nykredit Invest Århus City

Søndag den 17. juni 2012

KMD Challenge Challenge

Søndag den 2. september 2012 Marselisløbet
Når datoen for det enkelte arrangement kommer tættere på, vil du blive
kontaktet og få nærmere information om opgave, tid og sted.
Jo flere vi deltager, jo flere penge til klubkassen.
Endelig vil jeg også bede jer sætte kryds i kalenderen ud for
Lørdag den 18. august

JFM Stafet

Det er et løb som vi arrangerer, og der er brug for alle medlemmer.
På forhånd tak for jeres hjælp.

Indkøbsaftale 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.

5

Ved køb siger du, at du kommer fra Aarhus 1900 Orientering. Løberen har fået udleveret en
medlemsliste.

Indkøbsaftale med Eventyrsport

Til medlemmer af Aarhus 1900 Orientering ydes 20% rabat på alt Haglöfs og Didriksons i både
Toursport og Eventyrsport. Desuden fås 10% rabat på det resterende sortiment i begge butikker dog ikke madvarer og GPS. Der er ikke rabat på nedsatte varer.
Ved køb medbringes kvittering for indbetalt kontingent til Aarhus 1900 Orientering.

Sponsorer

Billedpræsentation af den ny bestyrelse

Formand Allan Hougaard

Bestyrelsesmedlem Vagn
Pedersen

Bestyrelsesmedlem og
Post1900 Birgit Rasmussen
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Bestyrelsesmedlem Inge Kølbæk Bonne
Bestyrelsesmedlem, kasserer Birthe Worm

Bestyrelsesmedlem Tina Poulsen
Foto Anders Tversted.

Forårets løb

Efter et tætpakket program i marts og starten af april er løbskalenderen ikke
helt så tæt besat i den kommende tid, men bak op om Kr. Himmelfartsløbet i
Fløjstrup, som vores ungdom afvikler den 17. maj.
Camp Silkeborg 18. maj og 19. maj
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Igen i år bliver der mulighed for O-teknisk træning i dagene mellem Kristi
Himmelfartsdag og
søndag, hvor Gudenådysten afvikles.
Der vil være baner i Hårup Sande og Silkeborg Nordskov fredag d. 18. maj og
baner i
Silkeborg Vesterskov lørdag d. 19. maj. Det koster 20 kr. pr. træning.
Posterne vil være i skoven fra kl. 10.00-16.30. Der er ikke emit-enheder ved
posterne.
Nærmere information og tilmelding. Læs mere
Fyn er klar til Sprint Cup i pinsen
I 2011 afholdtes Fynsk Sprint Cup første gang, og igen i år byder Faaborg OK,
Odense OK og Svendborg OK velkommen til 3 spændende sprint terræner. I
Faaborg er kortet udvidet, i Odense et helt nytegnet kort, og i Nyborg kan
terrænet fra DM Sprint 2010 opleves igen. Læs mere

Træningsløb
Træningsløb er gratis for medlemmer i Århus 1900 og OK Pan. I vinterhalvåret
er der træningsløb på lørdage kl. 13.00. Se evt. mere på vores hjemmeside
eller OK Pan’s hjemmeside.

Løbskalender
Dato

Løb

Sted

14/4 Lørdag

DM Nat

29/4 Søndag

B-løb – 1.
divisionsmatch
Nordjysk Lang
Kr. Himmelfartsløb
Camp Silkeborg

Stenderup
Nørreskov
Dollerup

4/5
17/5
18/519/5

Fredag
Torsdag
Fredag Lørdag

20/5 Søndag
26/5- Lørdag –
28/5 Mandag

Gudenådysten
Fynsk Sprint Cup

Tilmelding
Senest
30/3
20/4

Blokhus
Fløjstrup
Hårup Sande og
Silkeborg
Nordskov

25/4

Fåborg, Odense og
Nyborg

18/5

9/5
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Årets første stævne vel overstået
Af Birgit Rasmussen

Natugler gør sig klar, foto Anders Tversted

For anden gang var jeg stævneleder på en af de fire etaper af Natuglen. Denne
gang blev stævnet afviklet i skovene omkring Bidstrup Gods, og det bød på
udfordringer, uforudsete begivenheder og fanstastisk stemning.
Dagen startede stille og roligt ved 15-tiden, hvor jeg efter at have parkeret
bilen på en velfriseret parkeringsplads gik en tur i skoven og fandt et par
poster, kiggede på start, målplacering, stævnecenter og fik mig en kop kaffe,
inden det hele gik løs.
Anders Tversted og Frank Dabelstein kom i god tid og løb i skoven for at
kontrollere poster og kom tilbage med en melding om alt vel i skoven. Inden
jeg fik set mig om var der snitzlet både til start og fra målposten og
stævnecentret begyndte at tage sin form i takt med at flere og flere mødte op
for at hjælpe.
Vand skulle der jo også til, så det gik Olaf og jeg muntert af sted for at hente,
men det var nu ikke helt så let. Først var der ingen vand, og der blev forsøgt
forskelligt. Inden vi så os om fossede vandet ud af en vandhane uden slange,
og Olaf fik sig overrumplende et uventet bad i koldt vand. Stævnelederen tabte
snøvsen og panikkede, fandt tlf. nr. på godsejeren og fik ringet for at få
bremset katastrofen. På godset bevarede man overblikket og roen og gav den
urolige stævneleder instrukser på, hvad der skulle gøres. Men trods ihærdige
forsøg lykkedes det heller ikke. Vandet fossede stadig ud og en sø havde
efterhånden dannet sig på gulvet.
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Også Olaf bevarede roen og fandt løsningen, som i et samarbejde med Jonas
bevirkede, at vi fik stoppet vandfaldet. Bagefter var der en del oprydning og
vand, der skulle fejes af gulvet.
Skal jeg jokke i det, så må jeg lige fortælle også, at da vi ville gå af sted med
vandet til stævnet i en gryde på en sækkevogn, ja så væltede gryden med
vand.
Vi forlod bygningen med et meget rent gulv.
Tilbage på stævnecentret i Møllestuen var de første gæster ankommet og vi
gav en første instruktion i natløbet til Laura fra Godset, som gerne ville prøve
en bane. Der var tiltænkt en mellemsvær bane, men Laura og hendes søster
var helt opsatte på at løbe en svær bane og gerne lidt længere end de 3 km.
De to friske piger blev sendt i skoven af Anders Edsen, som tog sig godt af
instruktionen og tilrettevisningen på den svære bane. Banen blev gennemført i
flot stil og indenfor maxtid, vel at mærke uden kompas og med alle poster i
hus.
Erfaringen for pigerne blev, at det var noget anderledes at se skoven på gåben
og inde i terræn i stedet for som vanligt fra hesteryg. Der var alligevel
uudforskede områder i den bukselomme 

Anders viser Godsets piger vejen, foto Anders Tversted

Spejderne, som Jonas Søby havde fornøjelsen af at være vært, for blev sendt i
skoven kl. 19.00 sammen med pigerne fra godset. Flere fra spejderkorpset
meldte tilbage, at det kunne de godt tænke sig at prøve igen. De gik af sted i
grupper på 3 med kort og kompas efter en kort instruktion fra Jonas. Et par
hold gennemførte den mellemsvære bane, men de fleste blev disket. Det gav
ingen skår i glæden over turen i skoven efter mørkets frembrud. Spejderer er
seje.
Jonas Søby havde som banelægger med hjælp fra Anders Edsen og Vagn
Pedersen fundet frem til nogle udfordrende baner og flere tilbagemeldinger fra
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Natugleløberne gik på, at det var svære baner. Og det må jo siges at være en
god karakter at få  Bidstrup Gods Skovene har ry for at være både
spændende og svære. Dejligt med disse orienteringsmæssige udfordringer.
Tak til alle hjælpere både på dagen for forud for løbet. Tina og Karen i starten,
Øjvind og Per i tidtagningen, Olaf til materialer og stævnekontoret , Vagn på
stævnekontoret og som stævnekontrollant, Lone, som kom med en
hjemmelavet suppe til os alle. Den smagte himmelsk og flere bad om en ekstra
portion. Den suppe blev spist op. Henrik, som efter selv at have løbet hjalp
med postindsamlingen sammen med Jonas, Vagn, Anders og Anders.

Stemningsbillede i Møllestuen, Per, Jonas, Øjvind, Vagn. Foto Anders Tversted

Der er ingen tvivl om, at når det gælder om at løfte i flok, så kan Aarhus
1900’s orienteringsklub noget, som er helt særligt.
En træt, men tilfreds stævneleder kørte fra Godset kl. 23 sammen de de sidste
på stedet. Jeg kunne godt mærke, at jeg ikke er 18 mere, men der var lukket
og slukket, gulvet var rent i vandskuret og alt var ryddet og på plads. Tak til
alle for hjælpen også til Birgitte for god opbakning forud for løbet. Det var
dejligt, at Vagn tilbød at være afløser, så Birgitte kunne komme til
repræsentantsskabsmødet og modtage en velfortjent hæder i form af
lederfadet. Tillykke med det.
Som stævneleder vil jeg også gerne slå til lyd for, at vi alle fortsat hjælper
med stævner og andre arrangementer og på den måde er medvirkende til at
andre kan få en god oplevelse i skoven. Opleveler, som også bliver os til gode,
når andre klubber løfter opgaverne.
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Stemningsbillede ved starten, Jonas, Birgit og Olaf, foto Anders Tversted

Nordjysk 2-dages 2012
Af Birgit Rasmussen

Dette års Nordjysk 2-dages blev afviklet på to meget forskellige baner med
hver sine udfordringer, så det var godt valgt af arrangørerne, Vendelboerne
og efter tålmodig gennemgang af de 365 billeder fandt jeg flg. flotte billede af
Jonas

som kæmpede sig frem i terrænet.
Klubben havde arrangeret fælles overnatning på Hjørring Vandrerhjem og med
fælles spisning var det sociale samvær en stor del af stævnet og der var gode
rammer for at samles i fælles opholdsrum og lære hinanden bedre at kende.
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Tolne med sine stejle skrænter, åløb og Tversted med sine klitter og
kurvedetaljer var hver på sin måde udfordrende terrænner og jeg er overbevist
om at de fleste fik kam til sit hår og blev udfordret på både kondition og
orienteringsteknik. Et meget flot arrangement.
Følgende billede af Astrid mod mål skal lige med for stemningens skyld:

Begge billeder taget af twonby.dk og er lagt ind med mulighed for download,
så jeg har taget mig den frihed.
Sæsonen må siges at være skudt godt igang med Nordjysk 2-dages og
samtidig med var det en god mulighed for at komme i form til det kommende
stævne, hvor vi jo vandt.

Det med småt
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