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Siden sidst
Af Birgitte Halle
Skulderklap til alle
Det var med bekymrede panderynker jeg så vores tilmeldte til op/ned rykningsdysten d. 7.10. Flere
af vores ungdomsløbere var forhindret og jeg selv var på vej til Kina. Derfor blev jeg bare rigtig
glad, da Chris ringede, mens vi stod og tjekkede ind i Tirstrup og fortalte om resultatet. Vi havde
slået dem alle, og kunne blive i 2. division endnu en sæson, selv om der på dagen var yderligere
frafald pga. sygdom.
Tidligere har jeg nævnt, at vores herre-klasser ikke var så godt besatte. Det mener jeg ikke mere, da
herrerne tog gevaldig revanche og løb godt.
Flot indsats af alle, store og små, unge og gamle, nye og rutinerede, piger og drenge.
Se endvidere andet indlæg.

Forvarsling til Generalforsamlingen
Bestyrelsen har fastsat dato for generalforsamlingen 2008 til tirsdag d.19. februar 2008 på
Grumstolen kl. 1900.
Indkaldelsen kommer senere.
Træningsweekend
Bestyrelsen arbejder på, at lave en træningsweekend d. 23. og 24. februar. Det plejer at være meget
hyggeligt og lærerigt. Vi satser på Oksbøl vandrehjem og plantagerne deromkring. Der bliver
udfordringer på et hvert niveau, alle kan være med. Nærmere information følger, men du kan godt
notere weekenden allerede nu.
Vigtige datoer i foråret 2008
Generalforsamling tirsdag d. 19. februar
Træningsweekend d. 23. - 24. februar
Nordjysk 2 dages i Lild og Thorup plantage 8. - 9. marts
Påskeløb på Fanø d. 20., 21. og 22. marts
DM Sprint som vi arrangerer.
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Kampen om den gyldne sko
Af Evald Laustsen
Lørdag d. 1. dec. 2007.
Alle medlemmer kan være med til årets dyst nybegyndere - garvede - unge - ældre - alle.
Mød gerne omklædt på grumstolen kl. 13.00. Det bliver let orientering hvor alle kan være med. Der
er naturligvis også børnebaner til de yngste medlemmer.
Program;
kl. 13.00
kl. 13.15
kl. 17.00

Møde på Grumstolen - instruktion til løbet
Løbet startes
Efter løb - bad og omklædning
Middag – Julebuffet

Pris: 50 kr. pr. medlem over 10 år. Børn gratis.
Medbring selv drikkevarer til maden.
Tilmelding senest 21.11.07 - med oplysning om:
LØB
LØB + MIDDAG
MIDDAG
Sendes til: elaustsen@mail.tele.dk
eller tlf.
86943823 mobil 21911780

Rold Vælderskov
Af Birgit Rasmussen
Kampen om pladserne i 2. division er slut.
Det dramatiske efterår tog sin begyndelse i relation til divisionsmatchen i Rold Vælderskov, hvor
ikke mindre end 47 løbere fra Århus 1900 Orientering tog dysten op med konkurrenterne. Store
såvel som små gjorde deres indhug på skovstier, dyrestier, trampestier, hugninger, for ikke at nævne
en ækvidistance på ikke mindre end 5 m, hvilket jo taler sit eget sprog. Alt sammen med
udgangspunkt fra den charmerende Troldeskov.
Den gode energi blandt løberne fandt sin kildes udspring under busturen med dejlig varm kaffe,
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morgenbrød på spejdermaner og Kelds opmuntrende og entusiastiske peptalk, så ingen kunne være i
tvivl om, hvordan det løb skulle skæres, den dag. Humøret var derfor højt fra morgenstunden.
Om jeg læser resultaterne rigtigt: vi tabte til Herning med 97-89, ligeledes til Mariager Fjord (det er
dem med det store orange flag) 95-88, men en sejr over Viborg blev det da til - 75-101.
På bane 1 ser vi Henrik på en 7. plads, og Anders Edsen som nr. 3 på bane 2A, på bane 2B kommer
først Lone Dybdal på en 4. plads, så Vibeke Edsen på en 5. plads, vores formand, Birgitte Halle
flotter sig med en 5. plads på 3A lige før sin Kinatur, Birthe Worm snupper en 6. plads på 4B,
hvilket Jonas Søby også gør på bane 5, på bane 7A kom Magnus ind på en flot 2. plads, på bane 7B
kom Anne Edsen ind på en mindst lige så flot 1. plads, mange kunne nævnes - alle gav de deres
bedste til klubben, nu var det bare at se frem til slutrunden.
Vejret taler vi ikke om.

Silkeborg Nordskov
Af Lone Christensen
Super match for alle divisioner, den 7. oktober 2007. Vi var 44 tilmeldte til dagens o-løb, men da
søndag morgen kom, var der frafald pga. sygdom. I forvejen var der afbud fra flere af vores bedste
løbere pga. ferie og efterskoleophold. Vi hang lidt med hovedet, men bussen kom til tiden, kaffen
var varm og rundstykkerne blev spist.
Vejret var dejligt i forhold til søndagen før, hvor vi var til divisionsmatch i 2. division.
Alle tog en stor indånding og kom af sted i skoven for at gøre sit bedste.
Da vores løbere efterhånden kom i mål steg vores humør mange grader. Alle heppede og støttede
hinanden. Til sidst manglede vi kun Anders Tværsted og Jacob Edsen.
Rygterne begyndte at svirre om vores placering, så bare de snart kom.
Spændingen steg, og endelig blev den udløst under stor jubel blev først Anders og siden Jacob
nærmest båret i mål af klubkammeraternes fornemmelse for sejr. Jacob Edsen vandt sin klasse Rigtig flot!
En perfekt dag fik sin perfekte afslutning, da vi på vej op i bussen erfarede, at vi forbliver i 2.
division. Alle var glade og der var en god stemning hele vejen hjem.
En svingtur gennem hele følelsesskalaen fra mundvigene nedad til stort smil - mundvigene opad
igen - :-)
En herlig søndag - så er det noget ved at være o-løber i Århus 1900.
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Blom Stafet 2007
Af Anders Edsen
Stor præmiehøst til 1900 Orientering.
1900 stillede med 6 hold ved den traditionsrige Blom Stafet, der i år blev afviklet i Rold Nørreskov.
Ved Blom Stafetten består et hold af tre løbere og i modsætning til en normal stafet-konkurrence går
alle tre løbere i skoven samtidigt. Når alle tre er hjemme efter 1. tur i skoven byttes kort og
tilsvarende igen efter 2. tur. Således har alle tre løbere løbet tre forskellige baner ved stafettens
afslutning.
Foruden den lidt specielle konkurrenceafvikling er præmieoverrækkelsen også forbundet med
traditioner. Placeringerne 1, 2, 4, 7, 10 og 16 bliver belønnet med præmier, der består af vin til
førstepladsen og chokolade og slik til de øvrige placeringer.
1900 Orientering gjorde en flot figur, idet 4 hold blev placeret i top 3, og dermed et passende
indhug ved uddelingen af vin og chokolade:
Bane B (3 x 2.2 km)
Bane C (3 x 1.7 km)
Bane D (3 x 1.8 km)

Nr. 2
Nr. 2
Nr. 1
Nr. 3

Keld A, Jakob E og Anders E
Lone D, Helle S, og Vibeke E
Asbjørn S, Jonas S og Anne E
Gitte F, Louise Marie F og Magnus F

Alt i alt en herlig efterårsdag i Rold Skov.

Et udsnit af deltagerne og de mange præmier. Fotos: Keld Abrahamsen(?)
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Samling på stævnepladsen

Begyndertræning august 2007
Af Lone Christensen
Den 20/8- 07 startede vi et nyt hold o-løbere. Det var lidt småt den første gang med 5 løbere. Siden
blev det bedre. Efter forløbet, som var 6 gange, havde der været 17 nye på besøg. De fleste var der
4 gange. Siden har 8 meldt sig ind i klubben.
Hjælpere fra klubben kom op på 15, en del var der hver gang, tak for det. Uden jer kan det ikke gå.
Nogle medlemmer løb selv med i træningen og andre hjalp de nye tilrette.

Begyndertræning april 2008
Af Lone Christensen
Når det igen bliver lysere i vejret starter vi en ny omgang træning. Det foregår, som de andre gange,
ved vores dejlige klubhus. Det bliver om mandagen kl. 1800 – 1930. Programmet vil fremgå af
vores hjemmeside.
Der bliver brug for hjælp - som de andre gange! Har du lyst at hjælpe en bestemt dag, så giv mig en
mail eller et kald. Jeg vil senere henvende mig til jer, hvis vi mangler folk. Alle er selvfølgelig
velkommen til at komme uanmeldt for at løbe med.
Dagene og deres emner er:
mandag 21/4
Hvad er et kort?
mandag 28/4
Kortsignaturer, slugter og udløbere
mandag 5/5
Kompas og skridttælling
mandag 19/5
Bevoksningsgrænser og ledelinier
mandag 26/5
Hvad er o-service? Og hvad er et stævne?
mandag 2/6
Se en rigtig o-løber
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Til efteråret 2008, fra d. 18/8 til d. 22/9 (uge 34 - 39) vil der være begyndertræning igen, hvor der
bliver mulighed for at løbe natløb d. 27/9.

Vintercup 07/08
Af Claus Hallingdal Bloch, OK Pan
1900s løbere inviteres hermed til at deltage i Vintercuppen.
Vintercuppen er en serie nat-trænings-konkurencer som Ok Pan kører hen over vinteren. Det er
typisk i Storskoven eller Marselis Nord og distancer på 3-5 km.
http://www.orientering.dk/okpan/home/page.php?id=57

Romerne sendt til havs
Af Lone Dybdal
Gæve gallerbørn vandt endnu engang dysten mod de romerske angribere i Storskoven
Udkigshøje og høfter blev finkæmmet for spor af romerske angribere, og i tusindtal blev fjenderne
indsamlet og ekspederet til havs af en flok friske gallerbørn, som endnu engang var samlet til
gallerfest i Storskoven.
Slaget stod den 29. september, og i det friske efterårsvejr med skiftevis regn og sol blev de 30
gallere fra syv jyske O-klubber udsat for stribevis af prøvelser, der kunne gøre selv en Cæsar
udmattet.
Dagen blev indledt med prolog fra Silistria, hvor gallerne fordelt i seks kolonner anført af hver
deres høvding Hørmetix orienterede sig op til linje 19, der transporterede hele flokken til Moesgård
Strand, hvor dette års krig blev indledt.
Efter nedtælling med romertallene V, IV, III, II, I blev gallerne sendt af sted på togt, de mindste i
Idefix´s fodspor, de lidt ældre fulgte Obelixruten og de erfarne og mest barske løb Asterix og
Hørmetix, så hele kystlinjen fra syd for Moesgård og tilbage til Silistria blev finkæmmet og alle
poster kontrolleret.
Efter velfortjent trylledrik og frokost gik det løs med dagens præcisiontræf. Strand og skovsti blev
opmålt til 100 meter med centimeters nøjagtighed ved hjælp af skridttælling af Idefix og
Obelixerne, mens Asterix og Hørmetixerne begav sig ud på præcisionsorientering i Hørhaven.
Her stødte de på en venligt stemt hær, der viste sig at kæmpe om det nordiske mesterskab i
disciplinen og dermed kunne give de unge krigere en nyttig lektion i præcis definitionslæsning.
Efter en opladning med frisktrillede romerkugler dyppet i chokolade var gallerne klar til dagens
sidste udfordring: Det store romerløb. Samtlige romere, der havde gemt sig på udkigshøje og høfter
i en mils omkreds af gallerlejren blev indfanget, optalt og skrevet i mandtal, inden de blev sendt til
havs og bedt om at komme tilbage næste år, så der er basis for endnu en dyst i skoven.
Efter de voldsomme strabadser var det tid for dagens kulinariske højdepunkt, det friskstegte vildsvin
med sprøde svær, hvis stegeduft havde kunnet indsnuses vidt omkring i skoven i timerne forinden.
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Spænding før start. Fotos: Erik Søgaard

Mens de sidste vildsvineburgere blev fortæret og skyllet ned med mere trylledrik, oplæste Talfix
dagens resultater af gallernes indbyrdes konkurrencer, der var udregnet efter et snedigt pointsystem
i alle discipliner og hængt til tørre på klemmer og snore.
Årets Asterixpris gik til Asbjørn Gjøderum Svenningsen, der ene mand havde bekæmpet en romersk
snigstyrke i mosen syd for Giberen.

Bad ved sidsteposten
POST1900

November 2007

Side 7 af 11

Hærfører Majestix instruerer tropperne, trylledrikken er klar

Men der var stribevis af heroiske præstationer, og Nordkredsens Venner belønnede i år alle med en
flot rød løbetrøje.
Tak til alle hjælperne, der gjorde festen mulig, der var arrangeret af Århus 1900 og OK Pan i
fælleskab.
Vi ses til et nyt slag i 2008.

Gallerhæren iført sin flotte præmie fra Nordkredsens Venner
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Århus 1900 havde følgende deltagere med til Gallerfesten: Jonas Søby, Jonas Poulsen, Anne Edsen,
Jakob Dybdal Abrahamsen, Asbjørn og Marius Gjøderum Svenningsen, Karen Poulsen, Louise
Marie, Magnus og Andreas Frandsen.

Grumstolen fyldte 25 år den 9. oktober 2007
Af Per Lind Jensen
Den 9. oktober 1982 blev indvielsen af fællesklubhuset for Århus Skiklub og 1900 Orientering
festligholdt med et åbent hus arrangement og indbudt reception for de mange der have stået faddere
til ombygningen af hovedbygningen til den gamle gård Grumstolen i Højbjerg.
Dagen blev indledt med kaffe/te, rundstykker og morgendram for officielle indbudte. Undertegnede
bød velkommen og gav et historisk rids omkring hele forhandlingsforløbet, der havde ført frem til
dagen. Derefter fik flere af gæsterne ordet. Fra Århus Kommune bl.a. rådmand Thorkild Ibsen,
stadsarkitekt Svend Petersen, Svend Aage Pedersen fra Fritids-og kulturforvaltningen (Han var
ubetinget den, der havde størst betydning for at det lykkedes at få klubhuset. Såvel i 1982 som efter
branden i 1995, hvor genopbygningen skulle finde sted, lavede han et formidabelt godt stykke
arbejde for vore to klubber.) Skovrider Kjeld Ladefoged gav en historisk gennemgang af
Grumstolens hidtidige historie. Endelige afsluttede Skiklubbens daværende formand Ib Jensen
talerækken med et ønske om et godt samarbejde de to klubber i mellem. Det ønske er heldigvis gået
i opfyldelse.
Senere på formiddagen var de omkringboende naboer inviteret forbi og det har måske været
medvirkende til, at vi igennem alle årene har haft et godt forhold til vore naboer.
Dagen blev efter frokost afsluttet med et stort fremmøde af klubmedlemmer og selv om det sluttede
i regn, var det en drøm, der gik i opfyldelse efter mange år uden klubhus.
Husudvalget - to medlemmer fra hver klub - valgt af klubbernes bestyrelse havde under ansvar
overfor klubbernes bestyrelse ret og pligt til at varetage den daglige drift af Grumstolen.
Beslutninger kan kun træffes ved stemmeflerhed. De første medlemmer af husudvalget var fra
Århus Skiklub Ole Mikkelsen og Søren Ugleholdt fra 1900 Orientering var det Bent Christensen og
undertegnede. Husudvalget sørgede for faste vagter tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet 17-20 i
den første tid. Efterhånden blev det, som praksis er i dag, muligt for alle medlemmer at få egen
nøgle til Grumstolen. Der blev aftalt fuldstændig paritet i alle forhold omkring Grumstolen uanset
klubbernes medlemsantal. Hvilket fortsat er gældende.
Inventar blev indkøbt med støtte fra kommunen, Marselisløbsfonden og klubberne. I alt blev der
brugt ca. 30.000 kr. hvoraf halvdelen var fra kommunen.
Årsagen til dette lille historiske rids var 25 års dagen men også at give alle medlemmer en forståelse
for at de har "verdens bedste klubhus" som jeg også ved, de sætter stor pris på og værner om.
Tillykke til os alle med 25 års jubilæet.
Per Lind Jensen medlem af 1900 Orienterings bestyrelse 1965 – 2005.
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Året går på hæld - og de fleste blade er faldet af træerne nu
Af Birgit Rasmussen
Men hvad betyder det - det har jo aldrig hindret orienteringsløbere i at komme en tur i skoven. Der
har været mange highlights i 2007. Mange traditioner er blevet holdt i hævd og selv Skawdysten
blev en realitet igen til glæde for mange af os.
Det er ikke kun de mange løbearrangementer, som melder sig i de små grå, men også de mange
gode træningsløb, der har været afviklet med gode medlemmers hjælp, her senest i Risskov, hvor
nogle ungdomsløbere fra PAN havde sat poster ud, og selv om vi blev forsinkede kom alle af sted,
og de sidste poster var sat ud i al fald, da jeg nåede frem til dem, og hvad betyder lidt vaklen og
slendrian, når solen skinner og ruten er god.
Motion er der nok af - så nu gælder det om at vedligeholde den gode kondition i vinterens løb, og
måske for de virkelig hårde løbere gøre sig klar til langdistance - ak ja, der var engang.
Husk nu nytårsløbet i Horsens, den 31. december - også en god tradition.

Det jeg egentlig ville sige var såmænd bare et beskedent tak for alle de gode indlæg, der er
fremsendt til POST1900 gennem perioden siden sidste generalforsamling, hvor jeg blev opfordret til
at være indpisker.
Det betyder meget for mig, at I er positive og forsøger at yde lidt til sagen, for én ting er sikkert og
vist, POST1900 bliver mere spændende af, at så mange som muligt giver et bidrag - det er med til at
variere og højne bladets kvalitet.
Og alle har noget at sige/skrive.
Helt indlysende er det jo, at uopfordrede indlæg også er mere end velkomne - bare skriv løs.
Klubbladet er én af de midler vi har til at binde klubbens medlemmer sammen - information om det
som kommer, og det som har været kan sikkert være medvirkende til, at vi alle føler en
samhørighed med hinanden, også selvom der er enkelte løb, det ikke lykkes os at være med til.
Min fantasi siger mig endvidere, at nye medlemmer henter meget i klubbladet og også derigennem
kan inspireres til, hvad klubben tilbyder af aktiviteter, og beskrivelsen af disse er ikke uvæsentlig.
Så tak for indlæggene - og lad mig se endnu flere i den kommende sæson - både her i vinter og til
foråret.
Hvad kan du skrive om:
- Gode træningstips, f.eks. hvordan gør man sig klar til langdistancerne. Kan der laves fælles
træning osv. osv.
- Påklædning - hvad er vigtigt
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- Orienteringsudstyr
- Køb og salg af brugt orienteringsudstyr
- Kostråd.
Kun fantasien sætter grænser for hvilke indlæg, der kunne være interessante og husk! Også dit
indlæg er ønsket.
Nu er det selvfølgelig ikke mormor, vi skal høre om, hvis hun da ikke lige løber orienteringsløb.
Vi ses i bladet.

Sverige 2007
Af Frank Dabelstein

Flere billeder fra NK-TRUs tur til Göteborg på
http://picasaweb.google.com/dabelstein/Sverige2007?authkey=cx6rkmKEgGI

Det med småt
POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Birgit Rasmussen, Vedbæksalle 64, 8700 Horsens, tlf 75 63 03
65. 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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