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21/11 Night Champ 3 i Fløjstrup tilmeldingsfrist 18/11
5/1 Nytårsløb Mariager Byskove/Alstrup Krat
tilmeldingsfrist 18/12

Anders Edsen har booket Hjørring Vandrehjem til Nordjysk
3-dages i 2014. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for
weekenden, den 15. og 16. marts.

Sponsorer
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Formandens klumme: Allan Hougaard

Siden sidst.
Nu er de fleste af bladene ved at være faldet eller blæst af skovens træer –
nogle træer er endda blæst omkuld – og orienteringsløbs sæsonen slut. I hvert
fald hvad angår de åbne løb. Træningsløbene fortsætter ligesom vores
klubtræning selvfølgelig fortsætter hver mandag.
Siden sidst har vi været meget aktive med løb. Årets vigtigste løb for klubben i
Husby Klitplantage blev ikke den succes vi havde håbet på. I kampen om at
forblive i 1. division måtte vi se os slået af såvel Horsens OK som Aalborg OK,
og vi må i 2014 kæmpe for en topplacering i 2. division.
De 37 klubmedlemmer som var med i Husby gjorde alt hvad de kunne, men vi
må nok erkende, at vi skal have flere medlemmer med ud at løbe, hvis vi skal
konkurrere på lidt mere lige fod med de øvrige klubber. Det håber jeg på vi
kan lave om på til næste år, for vi har et godt potentiale i klubben.
Søndag den 6. oktober havde klubben inviteret til C-løb ved Moesgaard strand,
og i et dejligt solskinsvej fik mere end 100 løbere en dejlig tur i skoven.
Det var godt at opleve flere klubmedlemmer på nye ”poster” i forbindelse med
løbet, og det var i det hele taget et rigtig godt arrangement. Tak til alle jer
som var med. Vi skal nok blive rigtig gode inden klubben skal arrangere DM
Lang i 2015.
Rigtig gode var vi også mandag den 4. november, hvor vi holdt klubaften i
klubhuset på Grumstolen. Imponerende 56 af klubbens i alt 90 medlemmer
dukkede op til arrangementet, og de fik et spændende indblik i, hvilke
udfordringer der kan være i at løbe orienteringsløb i USA. Anne Edsens levende
fortælling om sine oplevelser fangede alle. Tak til dig Anne for at dele dine
oplevelser med os andre.
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På billedet viser Lone Dybdal hvordan man hurtigst springer hen over Venedigs kanaler på
Anders Edsens opfordring.

Og så fik vi også en lille forsmag på at sprinte gennem Venedigs gader.
Desværre var Jakob Edsen blevet syg, så vi håber at få mulighed for at opleve
et virtuelt sprint gennem Venedig på et senere tidspunkt.
Inden alt for længe står 2014 for døren, og allerede nu er det tid til at vi gør os
de første forberedelser. Bestyrelsen har besluttet at Aarhus 1900 Orientering
også i 2014 vil være en del af Find Vej i Danmark dagen. Den finder sted
lørdag den 5. april, men allerede nu begynder planlægningen. Klubben har
brug for nogle frivillige klubmedlemmer, der har lyst til at hjælpe med
planlægningen, så hvis du er en af dem, så henvend dig til undertegnede på
ah@paradis.dk hurtigst muligt. Vi skal have lavet ansøgning, udfyldt
skabeloner til brochurer mv. inden jul.
En af vores store indtægtskilder, Aarhus Motion, har brug for vores
professionelle hjælp igen i 2014. I forbindelse med de 5 DuPont løb den 26.
januar, 9. februar, 23. februar, 16. marts og 3. april skal vi til hvert løb bruge
3 ”stærke” klubmedlemmer. Opgaven går ud på, at opsætte skilte og kegler
inden løbet samt samle dem ind igen efter løbet. Har du lyst til at give en hånd
med til et eller flere af DuPont løbene, så giv besked til mig på ah@paradis.dk.
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Husk at deltage i årets sidste og sjoveste løb – Juleløbet – lørdag den 7.
december 2013.11.07
Tak for nu og på gensyn i 2014.

Vi var mange til klubaften, hvor klubben bl.a. serverede en sandwich. Alle
medlemmer kunne efterfølgende bestille klubdragter og løbetøj for ½ pris, og
der var god efterspørgsel efter nyt løbetøj.
Der var en god stemning og snakken gik i pauserne og det fine samvær med
hinanden var en ekstra gevinst oveni hatten. Dejligt at se så mange
fremmødte.
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Kampen om den
Gyldne
Sko
Finder sted lørdag d. 7. december 2013 kl. 12.00 fra

GRUMSTOLEN.

Du skal medbringe Emitbrik, blyant, tidtagningsapparat,
Kompas med grader, bestikkelse til komiteen og
evt. regntøj og godt humør.
Løbet er for alle: store og små, hurtige og langsomme.
Efter løbet vil der være Gløgg og kaffe med boller.
Julemaden starter kl. 18.
Klubben giver aftensmaden og drikkevarer.

Tilmelding senest d. 1. december 2013.
til Olaf 21776436 eller
olafoglone@gmail.com
På gensyn komiteen.
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BLOM - stafetten 2013.
Af Birgit Rasmussen

Vi var ikke helt så mange løbere til BLOM- stafetten i år, som vi tidligere har
oplevet. Men til gengæld var det en af de helt flotte efterårsdage i skoven og
bakkerne var der heldigvis mange af også.
Stafetten er med hold på 3 løbere og man løber ud samtidig, venter på
hinanden ved stævnepladsen i slusen, hvor der så byttes kort, og man løber ud
igen samtidig og 3. tur venter man igen på hinanden og man løber sammen i
mål, hvor brikkerne aflæses samtidig.
Der blev løbet frem og tilbage og rundt i skoven på kryds og tværs og rygter
vil vide at vi havde et vinderhold med hjem, nemlig, Kim, Vagn og Allan som
ved, hvordan sådanne bakker skal forceres.
På mit hold var vi desværre ikke klar til at gennemføre alle 3 ture, men havde
vi vidst, at vi var hold nr. 7, skulle vi måske have gjort en ekstra indsats så vi
kunne have indkasseret en flaske vin 
Slutresultatet var for os alle at vi havde en perfekt dag i skoven, hvor
orienteringsløb jo som bekendt bedst opleves.
Det er mit håb, at vi kan være endnu flere i skoven til BLOM-stafetten så vi
kan holde denne gode tradition i hævd, hvor Mariager Fjord klubben leverer
nogle gode baner, godt humør og udfordringer som er skruet tilpas godt
sammen for os.
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PÅSKEN 2014 planlægges nu
Af Birgit Rasmussen

Løbeområder: – Sollerup/Svanninge Bjerge, Krengerup og Holstenshuus.
Vi har booket 20 dobbeltværelser:
Danhostel Svendborg - i centrum af Svendborg - blot få minutters
gang fra gågaden, havnen og stationen. Samtlige 84 værelser
er NYRENOVEREDE og alle med bad, toilet & gratis wi-fi.
Se hjemmesiden: http://www.danhostel-svendborg.dk/
Klubprisen er i år med klubtilskud og derfor kun kr. 750 pr. person i
dobbeltværelse.
Der er booket et par 4-sengsværelser og prisen er pr. person i 4-sengs
værelser kr. 650. (I skrivende stund arbejder vi med at finde prisen for børn
under 12 år, også i 4-sengs værelser).
Bestyrelsen vil gerne undersøge interessen for at deltage, så vi kan være på
forkant hvis der skulle være behov for at booke flere værelser.
Deadline for bindende tilmelding er 15. januar 2014.
Det får du for pengene:
Torsdag den, 17. 04. 2014
14:00 Tjek ind på værelser
18:00 Middag 2 retter fra buffet inkl. 1 glas vin/øl/vand
Overnatning
Fredag den, 18. 04. 2014
Fra 07:00 Morgenbuffet & smør selv madpakker
18:00 Middag 2 retter fra buffet inkl. 1 glas vin/øl/vand
Overnatning
Lørdag den, 19. 04. 2014
Fra 07:00 Morgenbuffet & smør selv madpakker
09:30 Ud tjek fra værelser
Vil du være sikker på et værelse så book nu hos Birgit på mail:
birgit.rasmussen@profibermail.dk
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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.
Du kan registrere dig på Løberens hjemmeside. Se vejledning
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/nyheder/LoberenRabatshopGuide.pdf

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. Normalt er det dog tilstrækkeligt, at sige man kommer fra
klubben.

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 24 4763 01. POST1900 er et forum for medlemmerne af Århus 1900 Orientering. Meningstilkendegivelser i POST1900 er ikke
nødvendigvis klubbens officielle standpunkt. POST1900 skrives i Open Office. 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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