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Formanden har ordet! – af Per Lind Jensen

Grumstolen og hovedrengøring

I år havde vi for første gang et fast hold sat på opgaven med at gøre hovedrent på Grumstolen inden
skiklubbens overtagelse for vinterperioden 1. oktober til 1. april. Efter det oplyste var antallet af
rengøringsarbejdere passende, og det kunne konstateres på et efterfølgende husmøde, at vi som
vanligt overlod et pænt klubhus til den kommende sæson.

Foreløbig vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak til jer alle både hovedrengøringsholdet og alle
andre, der har hjulpet til med at holde Grumstolen ren i vores periode. Selve belønningen kommer
jo til Juleløbet, men den tid den glæde. 

Datoen herfor har I sikkert allerede noteret jer nemlig den 4. december 2004, men har I også husket
at svare på Brøggers lille kryds og tværs??

Sverigesturen

er vel overstået for de deltagende medlemmer, og andetsteds i bladet kan du læse om og se billeder
fra turen i de svenske skove omkring Göteborg.

Indbydelse til Nordkredsens Vinterlangdistanceløb 2005

Dato Løbsområde/
stævnecenter

Tidtag
ning

Banelægger Tilmeldings-

frist

Arrangør

9. jan. Hingelbjerge
SC: Fjerritslev Skole

Emit Per Korsbæk 31. december 2004 NKTRU

16. jan. Rundt om Fulden
SC: Beder Skole

Emit Henrik Andersen
07-01-05

NKTRU

30. jan Nærmere oplysninger
kommer på nettet

? Kaj Jansson 21. januar 2005 NKTRU

6. feb. Rosborg Sø rundt
SC: Depot Krogsgård

Emit Arne Moe-Jensen 28. januar 2005 NKTRU

Fælles oplysninger:

Banelængderne er de sædvanlige 10, 12, 16 og 20 km. Samlet start/afgang til start er kl. 10.

Tilmelding via O-service eller til Lone Dybdal telefon 86 29 80 36



Træningsweekend den 26.-27. februar 2005

Birte og Chris har tilbudt at arrangere en træningsweekend og er i færd med at undersøge
mulighederne omkring Tornby og Lilleheden plantager ved Hirtshals. Uggerby er også tæt på, men
skal jo bruges til nordjysk 2-dages.

Vi regner med i næste nummer af POST 1900 at kunne give flere detaljer,  men reserver allerede nu
datoerne. Birte og Chris vil stå for det ene af de i alt tre træningspas, der planlægges, og Henrik har
tilbudt at hjælpe med de to sidste, så snart skovtilladelser, indkvartering mm. er på plads.

Løbsdragter

Efter det sidst oplyste fra klubdragtudvalget vil der meget snart være en model af den valgte
løbsdragt til prøve. Der vil blive lavet en størrelsesprøveaften på GRUMSTOLEN, så alle kan
sikres den rigtige størrelse. Her vil også de endelige priser og betingelser blive fremlagt. Mødet
forventes at kunne finde sted et par aftener ultimo november. Løbsdragtsudvalget vil orientere
direkte med en mail herom, så snart datoerne er kendte.

Park tour arrangement 2005

Klubben er blevet spurgt, om den vil være klar til at påtage sig at arrangere et løb af de fire, der
tilsammen udgør Dansk Park Tour 2005. Bestyrelsen har på et møde besluttet at sige ja til at gøre
forsøget, og rækken af løb kommer efter al sandsynlighed til at se således ud:

Karup OK Lørdag den 21. maj
Herning OK Onsdag den 1. juni
Mariager OK Torsdag den 9. juni
Århus 1900 Lørdag den 18. juni

Der er foreløbig nedsat en lille arbejdsgruppe efter aftale med Lone Dybdal bestående af følgende
medlemmer: Lone Dybdal, Keld Abrahamsen, Birgit Rasmussen, Ole Jørgensen, Lone Christensen
og Olaf Christensen. Henrik søger om skovtilladelse til Wilhelmsborg.

Påskeløbene 24. - 26. marts 2005 i Tingskoven, Kollerup og Svinkløv

Bestyrelsen har forhåndsreserveret til fælles overnatning næste år og ser gerne en hurtig første
tilbagemelding fra medlemmer, der kunne tænke sig at deltage. Der er foreløbig reserveret ca. 10-12
værelser på Sanden Bjerggård med plads til 40-50 personer. De økonomiske rammer vil være
nogenlunde som de tidligere år. Pladserne tildeles i tilmeldingsrækkefølge, hvis der skulle blive
pladsproblemer. I næste nummer følger så muligheden for bindende tilmelding, og samtidig vil hele
tilbuddet være præsenteret mere detaljeret.

B-løb i Silkeborg Nordskov 25. maj 2006

Lidt af organisationen er allerede på plads, idet Bent Christensen er stævneleder og Anders Edsen
og Hans van Binsbergen har aftalt at hjælpe hinanden som banelæggere. Som I ved, er der brug for
mange flere kræfter senere, men det vil I høre nærmere om, eller endnu bedre tilbyd din hjælp
direkte til stævnelederen.

Jysk fynske mesterskaber i stafet 2006

Som bekendt er det et arrangement, som 1900 orientering har påtaget sig, og vi skal snart se at få
stævneorganisationen på plads. Det bliver i Hjermind skov. Randers OK ved Kaj og Nils Jansson



sørger for, at kortet er opdateret. Men stævneorganisationen skal gerne hurtigt på plads, da der skal
koordineres en hel del med JFM individuelt, som Randers OK står for.  Meld dig gerne på banen
allerede nu direkte til bestyrelsen.

Juleløbet 2004 –  af Frank Dabelstein

Indbydelsen til juleløbet findes her:
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/nyheder/Indbydelse_juleloebet-2004.pdf

Tilmeldingsblanketten findes her:
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/nyheder/Tilmelding_juleloebet-2004.pdf

Kryds i kalenderen – af Birte Sivebæk

Næste års første træningsløb afholdes i skovene omkring Hirtshals i dagene 25.-27. februar.

Yderligere oplysninger om tilmelding, overnatning og priser følger.

Tørtræning d. 27. november 200 – af Lone Christensen

Er du ny i orienteringsklubben og har du lyst til lidt undervisning. Så er Helle Svenningsen og jeg
klar i huset på Grumstolen lørdag d. 27/11 kl. 10.30. Der vil være kaffe og rundstykker. Vi vil se på
kort og kompas, snakke om kortsignaturene og kl. 13 vil  vi tage til træningsløb ved Silistria.

 Hvis du vil komme, kan du tilmelde dig på mail olafchristensen@mail.tele.dk. Får du ikke gjort
det, er du selvfølgelig velkommen alligevel.

Billeder fra DM, EM og børnekarrusellen – af Keld Abrahamsen

Billeder af Keld Abrahamsen.

Nanna og maskotten Lille Per modtager bronzemedaljen ved DM stafet i Haunstrup.

Anna og 2 X Jakob iført de berømte Follow me trøjer vælger deres velfortjente slikpræmier efter
strabadserne ved 1900 og Pans's børnekarrusel 4. september.



Birthe Worm modtager stolt sin bronzemedalje ved DM i D 55 i Rønhøj-Oudrup.

Stormfulde højder ved EM på Møn.



Billeder fra træningsturen til Sverige – af Frank Dabelstein

Træningsturen gik i år til Partille øst for Göteborg. Billeder af Frank Dabelstein.

Årets overraskelse var kano-orientering. Vi overnattede på øen med post 4. 1:7.500 ækv 5m.
Et tilfældigt udsnit af kortet fra lørdagen. 1:15.000 ækv 5m.

Omklædning på båden.
Bagagen blev læsset i en trailer inden turen gik til sporvognen.



Man tager et telt og så fylder man det med trætte o-løbere.
Teltpladsen.

Kanoerne var af aluminium. Henrik og jeg sørgede for, at vores vejede mindre, da vi afleverede den
igen.
Vask til højre for kanoerne og drikkevand til venstre. Eller var det omvendt?



Der kom nogle fiskere forbi, da vi startede kano-orienteringen. 'Jävle danskare' tænkte de sikkert.
Eliteløberne fortalte os om aftenen, hvordan vi i virkeligheden burde have angrebet posterne.

Tirsdagsløb – af Frank Dabelstein

Husk at vi har almindelig løbetræning hver tirsdag med start fra Grumstolen kl. 17.30.

Er du interesseret, kan du være med i madordningen, hvor vi skiftes til at lave mad efter løbeturen.
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