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Formandens klumme: Birgitte Halle  
 

Siden sidst.                                                
 

1. division YES 
For første gang i klubbens historie skal vi næste år løbe i 1. division.  

Atter engang blev det spændende til det sidste. Tidtagningen “gik ned”, så vi 
måtte vente uendelig længe på resultatet, som kom et par dage senere.  

7 point mere end Mariager Fjord og flere point over Horsens, gjorde at det var 
os, der rykkede op. Horsens må ned i 2. division, Mariagerfjord forbliver i 2. 
division og Ålborg, som slog os alle, bliver i 1. division. 

Vi skal møde Silkeborg, Pan og Ålborg og vi får sikket “mange tæsk”, men hvis 
vi kan drille dem lidt og blive i 1. division et år mere, så er det rigtigt godt. 

Og hvorfor skete oprykningen så i år? 
 
Ser vi på resultaterne synes jeg vi kan inddele klubben i 3 “kasser” 
 
 

1. Vi har en sprudlende og dygtig ungdom, der klarer sig rigtigt godt,  
       og som scorer mange point til klubben. 
       Uden dem var vi ikke kommet i 1. division. 

2. Vi har en større gruppe over 35 år, hvor niveauet er hævet generelt.  
       Før lå denne gruppe i den lavere ende af resultattabellen. Det gør  
       De ikke mere. Gruppen skaffer faktisk en del point. 
       Uden dem var vi ikke kommet i 1. division. 

3. Endelig har vi en gruppe nye medlemmer og helt unge, som har  
           mod på at stille op, selv om det er nyt. Denne gruppe skaffer også  
           en del point. 
           Uden dem var vi ikke kommet i 1. division.  
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Med det tætte point løb, der har været gennem de sidste mange 
divisionmatch, er alle medlemmer vigtige, og det viser, at vi har en god bred 
klub.  
TILLYKKE 1900 med oprykningen. 
Tak for den fine opbakning til divisionsmatcherne. 
 

Aktiv Århus Puljen 
I sidste nummer skriv jeg at bestyrelsen har sendt en ansøgning ind til 
et projekt om at lave foto-orientering med QR koder i Midtbyen. Puljen 
er på 4,5 mill. i 2010 og 4,5 i 2011 og vi er indbudt af Planlægning for 
byggeri - teknik og miljø - Århus kommune, torsdag d. 11.11 for at høre 
om vores projekt. Pan har også indsendt et projekt og de 2 projekter 
ligner meget hinanden. Pan er også indbudt. Det bliver spændene, hvad 
det ender med.  
I hører mere. 
 

Nanna og Jakob på storskærm 
 
Kommer I forbi Sparekassen Kronjylland og ser på deres storskærm, vil I 
måske kunne se Nanna og Jakob. Det vil snart tone frem i Sparekassen 
Kronjyllands afdeling som håbefulde unge talenter, som Sparekassen 
støtter. Nanna og Jakob poserede foran en fotograf en smuk oktober 
eftermiddag ved Grumstolen. Kig godt efter. 
 

Klubmesterskab  
Blev afholdt i Silkeborg Vesterskov den 31. oktober, hvor 43 medlemmer løb i 
den smukke skov. Vagn havde lavet et sindrigt system med handicap til de 
løbere, som deltog sidste år. 
Og der blev dystet, og kæmpet, nogle kæmpede gennem mudder for at tage 
den mest lige vej. Læs Vagns indlæg. 
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Klubmesterskab 2010 
Af Vagn Pedersen 
 
Klubmesterskab blev afviklet i et dejligt efterårsvejr i Silkeborg Vesterskov. 44 
af klubbens medlemmer deltog. I år var der givet handicap til løbere, der 
deltog i klubmesterskabet i 2009, og det gav nye klubmestre på de fleste 
baner.  
 
Bane 1 Henrik Andersen 
Bane 2A Jonas Søby Pedersen 
Bane 2B Birgitte Halle 
Bane 3A Erling Nørgaard 
Bane 3B Nikoline Gjøderum-Svenningsen 
Bane 4A Evald Laustsen 
Bane 4B Birgit Rasmussen 
Bane 5 Jonas Abildgård Poulsen 
Bene 6 Pernille Gylling 
Bane 7A Marius Gjøderum-Svenningsen 
Bane 7B Karen Abildgård Poulsen 
Bane 8 Astrid Gylling Hougaard 
 

 
 
Årets klubmestre med oprykningskage. Keld er kun kage(holder)mand! 
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Vinterens natløb og træningsløb 
Af Vagn Pedersen 
 
Natløb 
 
NightChamp 
I november/februar måneder afvikles en serie på 6 natløb. Afvikles 11/11 - 
18/11 - 25/11 - 3/2 - 10/2 - 24/2.  
 
Der er tale om en nonprofit serie natløb, hvor startafgiften pr. løb er 25 kr., 
inkl. evt. brikleje. Der er Put and run med start mellem 18.30 og 19.30. 
Resultatlister på nettet i løbet af aftenen. Præmier til de samlede vindere i hver 
klasse. Der kan IKKE tilmeldes via O-service. 
 
Yderligere information om løbene her 
 
Husk at klubben har nogle natlamper, som kan lånes, hvis I har lyst til at 
prøve natløbene. Kontakt Chris Krogh, hvis du vil låne en. 
 
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. 
 
Træningsløb efter nytår er endnu ikke planlagt. Hjemmesiden opdateres når 
der er nyt. 
 
 
Løbskalender 
Dato  Løb Sted Tilmelding 

Senest 
18/11 Torsdag NightChamp Silkeborg 

Sønderskov Vest 
14/11 

20/11 Lørdag Træningsløb Storskoven, 
Grumstolen 

 

25/11 Torsdag NightChamp Palsgaard 21/11 
27/11 Lørdag Juleløb Ravns Graner 19/11 
27/11 Lørdag Træningsløb Fløjstrup, 

Skovmøllen Syd 
 

4/12 Lørdag 1900’s Juleløb Grumstolen Se 
indbydelse 

4/12 Lørdag Træningsløb Marselis Nord,  

http://dagsberg.eu/?page_id=22�
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/�
http://www.orientering.dk/okpan/home/events.php?f=incoming&c=trloeb�
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Silistria 
11/12 Lørdag Træningsløb Storskoven, 

Grumstolen 
 

2/1 Søndag Nytårsløbet Hobro ? 
8/1 Søndag Vinterlangdistance 1 Vårsko/Farstrup ? 

23/1 Søndag Vinterlangdistance 2 Rold Skov ? 
30/1 Søndag Vinterlangdistance 3  ? 
6/2 Søndag Vinterlangdistance 4 Løgager-Roustrup 

Skov 
 

 
 
 

Husk, at du kan købe julegaver med rabat 
hos vore sponsorer! 
 

 
 
 

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. 
  
Ved køb siger du, at du kommer fra Århus 1900 Orientering. Løberen har fået 
udleveret en medlemsliste. 
 
Indkøbsaftale med Eventyrsport 
 
Til medlemmer af Århus 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. 
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Ved køb medbringes kvittering for indbetalt kontingent til Århus 1900 
Orientering. 
 
Sponsorer  
 

   
 
 
 
 
 

Find Vej i Danmark 
Vi har modtaget:  
 
Kære klubber.      Okt. 2010 
 
Som mange af jer nok har hørt har vi i DOF modtaget en bevilling på ikke 
mindre end 2,6 mio.kr. til, over de næste tre år, at fortsætte satsningen på 
”Find vej i Danmark”. 
 
Det eksisterende projekt, med fokus på etablering af projekter i hele landet, 
kører ufortrødent videre til udgangen af 2011. Og selvom loftet er ved at være 
nået for hvor mange projekter vi kan støtte, hører jeg meget gerne fra jer hvis 
I sidder med ønsker og ideer. Foto-orientering kunne være en af dem. 
 
Det nye projekt vil have fokus på at få gjort brug af alle de mange lækre 
”anlæg” i form af kort og poster, som I har etableret.   
 
Derfor vil vores nye kollega i DOF, fra 1. januar 2011, bl.a. have fokus på at 
hjælpe jer med at skabe synlighed omkring jeres projekter. Det bl.a. gennem 
”Find vej dage” med ”kom og prøv” aktiviteter på Find vej projekterne. DIFs 
kommunikationsafdeling har ansat Lars, som kan hjælpe med at skrive 
pressemeddelelser og artikler til lokale aviser. DIF vil endvidere hjælpe os med 
at lave en landsdækkende kampagne, som skal gøre ’verden’ bekendt med 
”Find vej i Danmark”. Og Arla har planer om at putte os på mælkekartonerne. 
Så har I endnu ikke et Find vej projekt er det bare med at få et, og få del i den 
opmærksomhed som vi vil forsøge at skabe, både landsdækkende og lokalt.  
 
Med al den synlighed der bliver skabt, og alle de folk der forhåbentlig får 
prøvet et af jeres Find vej i …, er den næste udfordring at fange deres 
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interesse for klublivet, så de kan blive jeres nye medlemmer. Her vil klubberne 
skulle indstille sig på, at vil man have flere nye medlemmer, så kræver det en 
indsats – men med hjælp fra vores nye udviklingskonsulent, så bliver det 
forhåbentlig lettere at gå til.  
 
Alle vil kunne få glæde af de fælles synlighedskampagner. Ydermere vil i alt ca. 
35 klubber kunne indgå aftale med forbundet om et udviklingsforløb, hvor 
klubben arbejder målrettet med medlemsrekruttering, og ikke mindst 
fastholdelse. Det fordrer, for det første, at klubben har minimum ét Find vej 
projekt. Dernæst kræver det at klubben har, eller har tanker om at skabe, 
faste træningsmuligheder for de nye medlemmer. For uden træning, ingen 
fastholdelse. Så hermed en opfordring til at sende nogle af sted på de snarlige 
trænerkurser. 
 
Der vil komme meget mere information løbende. I første omgang på 
klubledermøderne i november. I januar/februar vil vi komme rundt i hele 
landet og fortælle om mulighederne på en række regionale seminarer.  
 
Vi glæder os meget til at samarbejde med jer om denne spændende satsning! 
 
I øvrigt kan det kort nævnes at ’skolepengene’ vi har fået fra 
Undervisningsministeriet søges suppleret hos Friluftsrådet under navnet ”Find 
vej i Skolen”. Der ventes svar tidligst 1. februar 2011. 
 
Det var ordene for denne gang. 
 
Mange hilsner fra Anne Marie. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
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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