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Formandens klumme: Birgitte Halle

Siden sidst.
Marginalerne var ikke på vores side
Denne gang var marginalerne ikke på vores side i den afgørende
divisionsmatch, den 24. september i Tved plantage. Blot 4 point skilte Herning
og os, og 10 point mellem Ålborg og os. Horsens var ikke til røre. Vi må en tur
i 2. division. Men .........1 division er mulig næste år. Når vores klub ikke er
større, bliver vi nødt til at stille alle mand for at have en chance, så der er så
mange som muligt på hver bane. Vi var ca. 50 deltagere i Tved. Da vi vandt
sidste år og kom op i 1. division, var vi 63. Med det tætte kapløb der er om
hvert point, betyder det meget, at vi har bemanding nok til at kunne besætte
alle pladser. Det havde vi ikke denne gang.
Så op på hesten, vi forsøger igen næste år.

Nøgler til Grumstolen
Vi har bestilt og fået flere nøgler til Grumstolen. Nøglerne passer til
hoveddøren, skuret og det ene skab i gangen, hvor bl.a. emit og kompasser
er. Medlemmer kan mod 100 kr. i depositum bestille en nøgle. Birthe tager
mod bestilling og penge.

Computer på Grumstolen
Der er sat computer og printer op på Grumstolen på 1 sal. Condes
(programmet til baner) er lagt ind på computere, så du kan nu f.eks. lave
baner hjemme, gemme dem på et USB stik, tage på Grumstolen og printe
baner ud. Bestyrelsen håber at computer + printer vil blive behandlet
ansvarligt. Det er sat op for at bruges og for at gøre det nemmere at påtage
sig opgaven at lave træningsløb og få printet baner.
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Blev skudt i gang lørdag d. 22.10 kl. 13 - 15 på Lilletorv i Aarhus.
Og der kom mange, rigtig mange. Vi delte 3000 kort ud og har givet mange
instruktioner. Kl. 14 var vi løbet tør for trykte beskrivelser. Vi var ca. 20
hjælpere, der havde vældig travlt med instruktioner og at snakke. Folk modtog
ideen godt. Her er et udpluk, hvad der blev sagt:
- Spændende ide. Jeg vil tage vores venner, som kommer fra en anden by,
med.
- God måde at komme rundt i Århus på. Nu er der noget at gå efter.
- Kommer den også i en engelsk og tysk version?
- Det her kan min skole også få glæde af.
- Jeg kender byen, jeg behøver ikke noget kort. (efter en venlig stikprøve om
kendskabet til Århus, svarede manden) Hold da op. Jeg må hellere prøve et
kort, for det du viste mig, vidste jeg ikke.
På lørdag den 12. november står vi igen i Aarhus. Denne gang på Aros med
nytrykte kort og beskrivelser.
Vi har brug for et hold af hjælpere til fremtidig at kunne være med til at dele
kort og instruktioner ud. Det kan være en lørdag eftermiddag fra 13 - 15 et
sted i Aarhus. Kontakt Allan, Keld eller Birgitte for yderligere oplysninger.
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Påskeløb 2012 – overnatning
Af Birthe Worm

Endnu engang er det lykkedes at få en aftale med en efterskole om
overnatning i forbindelse med Påskeløb på Rømø i 2012.
Rejsby Europæiske Efterskole, som ligger ”på fastlandet” lige nord for Rømø
dæmningen, stiller deres skole til rådighed og laver mad til os. Der er primært
2-mands værelser men også nogle 4 personers hyttelejligheder. Prisen bliver
750 kr. og 375 kr. for børn under 12 år.
Nærmere følger i begyndelsen af det nye år.

Hvem løber med Den Gyldne Sko i 2011?

sidste års vinder Asbjørn Andersen
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Indbydelse til årets juleløb, kampen om
”den gyldne sko”
Sted: Grumstolen + skoven
Lørdag den 3.12.2011 med start: kl. 12.00
Juleløbet bliver årets højdepunkt, det bliver hyggeligt, det
bliver udfordrende, det bliver hårdt og det bliver sjovt. Der
bliver udfordringer til alle uanset alder og erfaring, så hvis
du møder op med åbent sind og masser af ”gå på mod”, så
vil du klare dig godt.
Kompas og blyant vil være nyttigt at have med.

Julemad kl. 18 –
Drikkevarer må du selv sørge for at medbringe.
Bidrag til underholdning under middagen er meget
velkomne.

Tilmelding: Hvilket Løb? kort___ MellemLangt___ Langt___
Mad? Lille portion___ Stor portion___
Navn:________________Tlf/mobil.nr:____________
Tilmelding til Gerda Henriksen: holgerda@procl.dk
eller sms 31522888
Senest søndag, den 20.11.2011
Spisning koster 75 kr.pr. person, børn under 10 år er gratis. Ikke
medlemmer 200 kr.
Beløbet kan betales kontant på dagen eller på klubbens Bankkonto inden den
3.12.2011. Reg.nr. 6180 Kontonr. 0005603056 i Sparekassen Kronjylland.
Julekomite: Henrik A., Birthe W., Nanna, Nikoline, Ole J. og Gerda.
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Klubmesterskab 2011

Klubmesterskab blev afviklet 2. oktober i Stagsrode ved Vejle Fjord. 27 af
klubbens medlemmer deltog. Der var også i år handicap til løbere, der deltog i
klubmesterskabet i 2010, og det gav nye klubmestre på de fleste baner. Kun
Marius Gjøderum-Svenningsen genvandt sit klubmesterskab.
På Bane 5 blev Martin B. Nielsen tillige en flot vinder af banen.
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bane
Bene
Bane

1
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5
6
7A

Jakob Ekhard Edsen
Allan Hougaard
Lone Dybdal
Asbjørn Maintz Andersen
Vibeke Ekhard Edsen
Ole Jørgensen
Lone Christensen
Martin B. Nielsen
Randi Jensen
Marius Gjøderum-Svenningsen

Klubmesterskab 2011
– samlet resultat
Bane
1

2A

2B
3A

Tid

Korrigeret
tid

Jakob Ekhard Edsen
Jakob Dybdal Abrahamsen
Jonas Søby Pedersen

0:51:39
1:26:59
1:28:20

Handicap
(minutter)
0
0
0

Allan Hougaard
Anders Edsen
Ole Gjøderum
Vagn Pedersen
Keld Abrahamsen

1:00:25
0:59:21
1:13:16
1:15:03
DSQ

11
4
14
14
16

0:49:25
0:55:21
0:59:16
1:01:03
DSQ

Lone Dybdal

1:17:47

5

1:12:47

Asbjørn Maintz Andersen

1:28:09

7

1:21:09

0:51:39
1:26:59
1:28:20
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Olaf Christensen

DSQ

30

DSQ

1:02:56
1:09:16
0:59:10
1:35:13

30
21
0
26

0:32:56
0:48:16
0:59:10
1:09:13

Ole Jørgensen
Asbjørn Gjøderum-Svenningsen
Uffe Edsen

1:41:45
DNS
DSQ

0
0
0

1:41:45
DNS
DSQ

Lone Christensen
Birgit Rasmussen
Lene Kring Andersen

0:58:36
1:08:39
1:13:57

17
20
19

0:41:36
0:48:39
0:54:57

Martin B. Nielsen

0:50:55

0

0:50:55

Randi Jensen
Gerda Henriksen
Anne Ellekrog
Karen Hulgaard

0:55:50
1:06:45
0:53:53
DNS

26
19
0
0

0:29:50
0:47:45
0:53:53
DNS

Marius Gjøderum-Svenningsen

0:57:18

0

0:57:18

3B Vibeke Ekhard Edsen
Helle Svenningsen
Birgitte Halle
Gitte Frandsen
4A

4B

5
6

7A

Klubmestrene 2011 en smuk efterårsdag.
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Vinterens løbekalender.
Af Vagn Pedersen

NightChamp
I november/februar måneder afvikles en serie på 6 natløb. De afvikles den
10/11, 17/11 og 24/11 i 2011, og den 2/2, 9/2 og 23/2 i 2012.
Der er Put and run med start mellem 18.30 og 19.30. Tilmelding via O-service.
Yderligere information om løbene her
Samsø 3-dages
27.-29. januar 2012 er der for første gang siden 2001 løb i Nordby Bakker på
Samsø. Fredag med byløb, lørdag Vinterlang og søndag Pointløb. Der er rabat
ved tilmelding inden 31/12. Læs mere her
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.
Løbekalender
Dato

Løb

Sted

17/11 Torsdag

NightChamp

24/11 Torsdag
8/1 Søndag

NightChamp
Nytårsløbet

Silkeborg
Vesterskov
Grund Skov
Thygeslund,
Hadsund
Bygholm
Engesvang/Bølling
sø
Samsø

15/1 Søndag
22/1 Søndag

Vinterlangdistance 1
Vinterlangdistance 2

27/1- Fredag29/1 Søndag

Samsø 3-dages incl.
Vinterlangdistance 3

Tilmelding
Senest
14/11
21/11
30/12
?
?
20/1
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Lavning var med.

Af Birgit Rasmussen
Lars Ole Kopp.

foto

Sidste weekend i skolernes efterårsferie gav os orienteringsmæssigt en
oplevelse i særklasse. Omkring 30 personer fra Nordkredsens venner (Lars Ole
Kopp som arrangør) gik med gode ben og oppakning ombord på færgen
Hirtshals/Larvik. En hel del løbere fra Aarhus 1900 deltog, og det havde
næsten karakter af endnu en klubtur. Dejligt var det også at mødes med
løbere fra de andre klubber, og lære hinanden lidt at kende. I alt var 8 klubber
repræsenteret.
Med i kufferten var også Lavning, som på mest charmerende vis krydrede
præmieuddelingen, idet Anne og Carolines maskot blev tegnet over på præmie
t-shirts’ene.
Lavning er en lille, rund og, hvis man kan sige det om en sten, blød sten, som
er tegnet op med en smiley. Denne sten kaldes Lavning og går på omgang
mellem pigerne som en venindesten og den kan vel sagtens minde dem begge
om at orienteringssporten er deres sport.
Vi blev hentet ved færgen i bus og kørt ud i skoven, hvor vi blev efterladt med
kort, kompas og pandelampe. Efter en kort instruktion varede det ikke længe
inden alle løbere var spredte for alle vinde. Jeg havde nu nok håbet på at
kunne løbe efter nogle af de andre i tog, men allerede ved vores post nr. 1
mødte vi så store udfordringer, at vi(jeg) måtte opgive at klatre op i kløften.
Godt, jeg var sammen med Lene. En anden vej op på klippen gav desværre
ikke et bedre resultat, og vi måtte opgive posten, som ellers gav en del point.
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Det var inden, vi havde lært, hvordan man skulle angribe en klippe. Det lærte
vi så på den hårde måde.
Turen startede i tiltagende tusmørke, og der var flere kratluskerier, klatren op
af vandfald og knoklen hen over stejle klippestykker, famlen gennem hyben og
brombærbuske, inden vi fandt en civiliseret vej, hvor det kun var trafikken,
som var truende. Nå, det lyder lidt slemt, og det var det også, i al fald for
undertegnede, som heldigvis blev flankeret at modige Lene, som klarede
ærterne, når der skulle klatres ud over afgrunden eller ned i dybet. Stavern
byskilt var skøn læsning, da vi endelig nåede bygrænsen, og vi var i mål efter
ca. 3 timers ”uforfærdet” postjagt.
Lørdagen bød på pointløb i området omkring det skønne Frederiksvern Verft,
som må siges at være et absolut godt og komfortabelt overnatningssted for
trætte orienteringsløbere fra DK. Vi måtte sende Vibeke hjem efter en skade
under natløbet, det var desværre kun natløbet, hun var med på, her skete
skaden. Se tegningen på Anders’ præmiebluse, hvoraf det fremgår, at Vibeke
satte sine fodspor, trods alt. Kunstnerisk præstation af to andre vindere: Anne
og Caroline(Fåborg).
Efter dagens mange timers søgen efter poster blev vi beværtet på stedet og
ved samlingen om aftenen var der hyggelig snak og snacks. Her fremgik det,
at Lavning var med på turen, og havde været aktiv hele tiden. Uden Lavning
var der nok ikke faldet en delt flot første præmie af til Caroline og Anne – se
billedet nedenfor.

Anne og Caroline som designere med Lavning som inspiration(Foto Birgit Rasmussen)

Søndagen kom med endnu flere strabadser af de helt store, idet vi var hele 3
personer som for vild i skoven. Vi måtte bide i det sure æble og sætte
kompasset mod nord i håbet om ikke at skulle helt til Stavanger, før der var
landkending. Det gik ikke helt så galt, vi fandt stævnepladsen, hvor en
bekymret Asbjørn mødte os og i erkendelsen af, at ikke alle poster kom med
hjem den dag, krøb vi op i den ventende bus og satte næsen hjemad. Vi lærte
en hel del om det norske terræn, det er svært, udfordrende og smukt. Der er
noget for enhver oløber at prøve kræfter med.
Vi lærte også efterfølgende, at jungletrommerne lyder højt i Horsens og
omegn, da Ole fik en SMS fra en tidligere kollega, som bekymret spurgte, om
han havde fundet hjem.
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Det var under alle omstændigheder en god oplevelse at gå rundt på
stævnepladsen inden løbet og mødes med nordmænd, som jeg oplevede som
friske, imødekommende og opstemte over at skulle ud i skoven. Helt lige som
derhjemme. Næsen. Det er som om nordmænd er en kende friskere i
kontakten.
Fra meget pålidelig kilde fortælles, at næste års Norgessamling vil foregå med
udgangspunkt i det samme område, men ikke i det samme terræn. Det bliver
meget sværere næste år, hvis jeg skal give mit besyv med over det kort, jeg
fik mulighed for at se på som en appetitvækker.
Kryds allerede kalenderen af, og giv dig selv nogle gode pigsko i julegave, de
bliver nødvendige.  Det er vist den 19. oktober 2012.

Satsning og succes. Hanne og Helle. Foto Helle og Hanne.

Frederiksvern Verft, ved politiskolen. Foto Birgit Rasmussen
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Tegningen af Mols Bjerge er begyndt

Mols Bjerge et terræn, vi kan glæde os til. Foto Frank Dabelstein

Vore udsendte orienteringsløbere med hang til korttegning er på farten for at
sikre et udfordrende og smukt område til os alle. Et stort stykke arbejde er
igang, nok større og mere tidkrævende, end de fleste aner, for slet ikke at tale
om den tekniske kunnen, der også er nødvendig.
Det nye kort skal bruges til JFM til næste år, hvor vi har Asbjørn Andersen som
stævneleder. Desuden arbejdes der på at lave et dobbeltstævne med
Mariagerfjord OK, som skal have JFM lang om søndagen.
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Jonas og Henrik. Bag ved kameraet Frank Dabelstein.
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Tøjbestilling
Af Birthe Worm

Som bekendt forbereder vi en ny bestilling af både løbetrøjer og
overtræksdragter.
Trøjer og dragter bliver selvfølgelig med vores logo – og hvordan det ser ud på
overtræksdragten kan ses på næste side. Det er besluttet, at dragten fremover
bliver med sorte bukser, og det vil derfor blive muligt at bestille ekstra bukser
til jer, der har en dragt i forvejen.
De nøjagtige priser kommer på hjemmesiden, men dragten forventes at koste
950 kr.
Nedenfor følger en oversigt over, hvem der har bestilt hvad, så tjek om du står
opført med den korrekte bestilling. Har du endnu ikke bestilt, send en mail til:
birthemarie.w@webspeed.dk senest den 18.11.11.
løbetrøje (m. sorte bukser til
Bestillingsliste
overtræksdragt kort ærme) overtræksdragt
Allan
2x?
3x?
Anders E
1 x M, 1 x L
Anne Ellekrog
1xM
Anne L. Schulz
1xL
1xL
Anton
1xL
Asbjørn
1 x XXL, 1 x L
Birgitte
1xM
Gjøderum/Svenningsen
4x?
Holger
1 x XXL
1 x XS, 1 x M,
Kim, Jonas, Karen
1 x XL, 1 x XS
1 x XL
Lars Jacob Johanson
1xL
Per C
1xL
Randi
1xL
1xL
Sune
1xM
Øjvind
1xL

Se venligst fil på hjemmesiden under klubbladet, hvor man kan se tøjet.
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Julegaver med rabat.
Af Vagn Pedersen

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 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

Det med småt POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Birgit Rasmussen, Vedbæksalle 64, 8700
Horsens, tlf. 75 63 03 65 og mobil 24476301. 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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