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Formanden har ordet! – af Per Lind Jensen

Grill-par-ty-løb på Grumstolen den 11. august

Igen i år var det Henrik, der stod for banelægningen, da ingen andre havde meldt sig med et tilbud 
om at overtage rollen som banelægger. Det er selvfølgelig også lidt vært at tage over, når man ved, 
at det nok ellers vil være i Henriks gode hænder. Også i år fik vi nogle spændende ture i 
nærområdet omkring Grumstolen. Et område som fortsat kan udfordre de fleste, når tempoet 
samtidigt helst skal holdes højt.

Det var en dejlig tur i skoven. Tak til Henrik.

Birte og Chris havde sørget for at der var rigeligt med mad til de sultne ganer efterfølgende, men for 
første gang i mange år var vejret så det var rarest at sidde indendørs under spisningen og det gjorde 
vi så. Alle godt 30 medlemmer der deltog havde en dejlig aften inden der kl. ca. 23 blev ryddet op 
og slukket og lukket for denne gang. Er det dig der skal lave banerne til næste år, så meld gerne ind 
straks???

Pakkeaftenen til årets Marselisløb den 15. august

Mere end 40 medlemmer fra orienteringsafdelingen mødte op til årets pakkeaften, og vi var klart 
det største hold. Tak til alle for den store opbakning. Det er sådan det skal være.

Marselisløbsweekenden den 27.-28. august 2005

I år havde jeg ikke det helt store overblik over orienteringsafdelingens medlemmers placeringer og 
opgaver i forbindelse med Marselisløbet, idet Frank ikke, som det ellers plejer at ske, havde 
orienteret bestyrelsen med en liste over opgaver og personer på løbsdagen. Men efter de 
tilbagemeldinger, der er kommet efterfølgende er alle opgaver i Marselisløbsweekenden blevet løst 
tilfredsstillende af orienteringsafdelingens medlemmer.

For anden gang i løbets historie var starttidspunktet kl. 11.00, hvor Miljøminister Connie 
Hedegaard stod klar med startpistolen. Tilskuermæssigt så det med mine briller ud til kun at være 
lidt bedre end sidste år, hvor der oveni var konkurrence med OL-håndbold. Der vil sikkert i løbet af 
efteråret og inden næste års 35 års jubilæumsløb blive foretaget en evaluering af årets løb og har du 
idéer til fornyelser og spændende tiltag, hører vi i bestyrelsen gerne om det, så skal vi være 
behjælpelige med at bringe dem videre. Trods de manglende tilskuere havde de aktive igen et 
perfekt og fornemt arrangement, som vi alle med rette kan være stolte af at være en del af.

Jysk-Fynske Mesterskaber 2005

Stafetten i Frederikshåb Plantage havde 3 hold med fra 1900 orientering og de bedste blev Jakob 
D., Anne og Jakob E. der i D/H-12 fik bronzemedalje i tiden 1.06.27 kun ti sekunder fra sølvet. 

mailto:per_lind_jensen@skolekom.dk


H40-holdet bestående af Keld, Erik og Anders fik en 4. plads, medens dameholdet i D150 blev 
disket, da Birgitte sprang publikumsposten over. Birthe W. og Lones løb ville ellers have bragt 
holdet ind på en 3. plads.

Individuelt gik det løs i de stærkt kuperede Munkebjerg skove og med 17 startende deltagere fra 
1900 blev der opnået flotte resultater. Idet vi havde følgende medaljetagere: Guld til Bodil i D65A 
og sølv til følgende: Jakob E. i H11-12A (Jakob var kun et sekund fra guldet) og Jakob D var kun 
13 sekunder fra bronzemedalje. Birthe W. sølv i D55A og Lone i D50A. Vi kan vist roligt sige at 
det er nogle seje kvinder vi har i orienteringsafdelingen.

Divisions-matchen 2. afdeling i Silkeborg Vesterskov den 4. september

Det blev den helt store succes og som det fremgår af nedenstående resultatoversigt fik alle 3 
konkurrenter store klø. Desværre var det ikke nok til oprykning, idet vi kun havde sølle 2 
matchpoint fra forårets opgør og derfor hedder divisionsmatchen også næste år 3. division for vores 
vedkommende.

Match 1: Holstebro Ok - Karup Ok 67,0 63,0
Match 2: Holstebro Ok - Randers Ok 68,0 44,0
Match 3: Holstebro Ok - Århus 1900 Orientering 64,0 85,0
Match 4: Karup Ok - Randers Ok 71,0 52,0
Match 5: Karup Ok - Århus 1900 Orientering 62,0 91,0
Match 6: Randers Ok - Århus 1900 Orientering 52,0 88,0

Den enkeltes indsats kan ses på nedenstående samlede pointliste

Århus 1900 Orientering

Jakob Dybdal, Anne Edsen og Jakob Edsen med de fortjente bronzemedaljer kun 10 
sekunder fra sølvet



 6 Henrik Andersen Bane 1 H21A 1:09:30 7 8 8 
29 Henning G. Jensen Bane 1 H35A 1:34:19 4 4 4 
 Frank Dabelstein Bane 1 H35A Ikke startet 
 25 Erik Søgaard Bane 2A H45A 1:18:48 5 8 6 
 37 Ole Gjøderum Bane 2A H45A 1:26:58 3 6 4 
 46 Erling Nørgaard Bane 2A H50A 1:44:27 2 2 3 
 5 Lone Dybdal Bane 2B D35A 1:22:20 6 6 6 
 8 Sannie Jacobsen Bane 2B D21A 1:27:13 5 5 5 
 9 Lise Lind Jensen Bane 2B D21A 1:34:08 4 4 4 
 6 Per Lind Jensen Bane 3A H60A 1:07:38 4 3 3 
 19 Nadir Tanis Bane 3A H55A 1:54:29 2 1 1 
 20 Olaf Christensen Bane 3A H55A 2:01:38 
 Asbjørn Maintz Andersen Bane 3A H55A Udgået 
 3 Nikoline G Svenningsen Bane 3B D1516A 1:00:29 8 8 8 
 4 Marie Dybdal Bane 3B D1516A 1:02:33 6 6 6 
 5 Birgitte Halle Bane 3B D45A 1:06:19 4 4 4 
 8 Helle Svenningsen Bane 3B D40A 1:13:45 
 4 Evald Laustsen Bane 4 H65A 55:21 4 4 4
 12 Per Rønnau Bane 4 H65A 1:12:11 2 3 3
 22 Lone Christensen Bane 4 D50A 1:24:35 
 23 Lene Kring Andersen Bane 4 D50A 1:27:40 
 27 Ellen Laustsen Bane 4 D50A 1:37:11 
 Tove Rønnau Bane 4 D50A Udgået 
 Lena Deleuran Nørgaard Bane 4 D50A Udgået 
 1 Thomas Kokholm Bane 5 H21-B 46:55 1 1 1 
 8 Allan Hougaard Bane 5 H35B 1:12:18 1 1 1 
 12 Asbjørn G Svenningsen Bane 5 H1314A 1:44:12 3 3 3 
 1 Nanna D Abrahamsen Bane 6 D1314A 30:09 3 3 3 
 4 Mette Kokholm Bane 6 D21-B 45:13 
 5 Hanne Gylling Bane 6 D35B 51:19 
 8 Katja Vogel Andersen Bane 6 D21-B 55:40 
 1 Jakob D Abrahamsen Bane 7A H1112A 23:55 3 3 3 
 5 Jakob Ekhard Edsen Bane 7A H1112A 30:51 2 2 2 
 8 Andreas Bødker Bane 7A H1112A 40:02 1 1 1 
 4 Anne Ekhard Edsen Bane 7B D1112A 51:34 3 3 3 
 8 Marius Svenningsen Bane 8 H-10 33:18 1 1 1 
 10 Pernille Gylling Bane 8 D-10 39:08 1 1 1 
 10 Mogens Laustsen Åben 1 1:31:51 
 1 Mads Ingeman Olsen Åben 5 50:08 
 3 Annelise Rønn Pedersen Åben 5 1:06:55 
 1 Jacob Laustsen Åben 6 26:16 
 1 Ida Laustsen Åben 6 26:16 

Tilmeldinger til kommende løb

Som bekendt er langt de fleste åbne løb knyttet til O-service, men skulle man ikke have mulighed 
for at komme på nettet, kan man som vanligt altid tilmelde sig direkte hos Lone Dybdal. Husk altid 
at være i god tid, da nogle løb har en temmelig lang tilmeldingsfrist. 

Husk endelig tilmelding til klubmesterskabsløbet i Rold Skov. Sidste frist var den 15. så måske kan 
det lige nåes i dag.



Hovedrengøring

Hovedrengøring på GRUMSTOLEN finder sted torsdag den 29. september og følgende personer er 
ansvarlige for opgaven men har du tid eller lyst til at hjælpe dem vil de sikkert ikke takke nej til det.

Holdet er: Lone. Olaf, Asbjørn, Lene, Birgit. Ole, Lis og Hans.

Mødet med breddekonsulenten mandag den 10. oktober kl. 19.00 på Grumstolen

Du kar sikkert allerede noteret dig datoen og set dagsordenen i sidste nummer af POST 1900, så 
dette er blot en lille reminder til de af jer der ikke har fået det noteret i kalenderen før nu.

Nordkredsens træningssamling den 21.-22. og 23. oktober i Sverige

For syvende gang indbyder Nordkredsens Træningsudvalg ved Ronnie og Carl til en 
træningsweekend i Sverige.

Som vanligt vil der være lidt aftenpatrulje, lidt laaaaaang dag og lidt stafetpatrulje.

Alle kan være med. Udenat på den såkaldte heik er fortsat et tilbud men stævnearrangørerne har 
samtidig en samling tilvalgsbaner på programmet. Arbejdstitlerne er Den gode, den onde og den 
grusomme. Nærmere herom følger på færgeoverfarten.

Tidsrammer er:

Afgang fredag den 21. oktober kl. 15.00 fra Frederikshavn til Göteborg.
Lørdag morgen serveres morgenmad
Frokost ??? afhænger nok af hvor du befinder dig og hvad du selv har planlagt.
Lørdag aften serveres aftensmad.
Søndag morgen serveres morgenmad.
Afgang Göteborg kl. 16.00 med kurs mod Frederikshavn.

Pris for alle herligheder er ved tilmelding inden den 1. oktober 575 kr/senior og 375 kr/ungdom

Herefter tillægges beløbet 100 kroner/person.

Se mere på http://www.kredsnord.dk/tru/sverige2005.php

Forvarsel om træningsweekend til næste år. Den 24.-25. og 26. februar i Lild Plantage

Selv om bestyrelsen endnu ikke har haft lejlighed til at godkende projektet endeligt er der udført et 
stort stykke arbejde af Øjvind og Birgitte for at stable en træningsweekend på benene. 

For at få så mange som muligt til at reservere datoerne meldes der derfor ud allerede nu.

Skovtilladelser til både øst- og vest-del af Lild Plantage er på plads.

Overnatning vil finde sted på Bulbjerghjemmet, der er en slags lejrskole med værelser med 
køjesenge og håndvask. Gode badefaciliteter og mulighed for selvforplejning.

Det foreløbige program ser således ud:
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Fredag den 24. februar

Ankomst til Bulbjerghjemmet (man sørger selv for evt. aftensmad)

Lørdag den 25. februar

Kl. 10.00 start på løb. Langdistanceløb (efter evner og muligheder) til kl. 15
Kl. 17-18 information fra lokal "O-mand" omkring det at løbe i klitter.
Kl. 18-18.30 Madlavning og dække bord
Kl. 18.30 Fælles spisning
Kl. 19.30 Natløb for de der har lyst.
Kl. 20.30 Socialt samvær

Søndag den 26. februar

Kl. 08-09 Fælles morgenmad
Kl. 10.00 Start på stafetløb
Kl. 12.00 Fælles frokost og efterfølgende oprydning, rengøring og hjemrejse.

Det er plads til ca. 40 personer og vi håber der bliver fyldt op, så reserver allerede nu weekenden i 
næste års kalender.

Klubmesterskab 25/9-2005 i Rold Skov – af Henrik Andersen

Husk tilmelding senest 15. september i O-service!
Se mere i seneste nummer af POST1900 på 
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/klubblad/august2005.pdf

Spændende løb i resten af efteråret – af Henrik Andersen

Her er et udpluk af de løb der er i resten af efteråret her i området. Den komplette liste kan ses på 
http://www.O-service.dk

Dato Beskrivelse Tilmeldingsfrist

25/9 Rold Vælderskov. Klubmesterskab 15/9

2/10 Finderup Øvelsesterræn ved Viborg. Divisionsfinale og alm. C-løb 22/9

9/10 Uhrehøj/Myrhøj ved Farsø i Himmerland. B-løb 30/9

30/10 Palsgård ved Nr. Snede, C-løb 20/10

5/11 Blom-stafet ved Mariager. Sjovt stafetløb for både rutinerede og nye 29/10

Juleløb – af Lone Dybdal

Nu er det snart juuuuul igeeeen

og dermed tid for årets juuuleløøøøøb.
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Reserver derfor allerede nu lørdag den 3. december fra kl. 12.

Som altid gælder der helt særlige fairplayregler - og vil man gøre sig håb om en fin placering eller 
på anden vis øve indflydelse på det i øvrigt helt uforudsigelige udfald af konkurrencen, kan 
bestikkelse allerede nu indleveres til løbets arrangører, der er: 

Ove Jørgensen, Ole Gjøderum, Annelise Rønn Pedersen, Lene Kring og Lone Dybdal.

Flere detaljer og indbydelse uden angivelse af hverken løbsområde, konkurrenceform eller 
festmenuens gastronomiske kvalitet følger i næste udgave af POST1900.

...feber, betændt trædepude og skinneben... – af Øjvind Brøgger

"Ja, lige nu ser det meget godt ud, men det grumser til, når vi nærmer os weekenden. Det kan godt 
gå hen og regne en hel del."

Vejrudsigten først på ugen var ikke for lovende til weekendens DM, men der skal jo mere end 
varsel om regn til at holde o-løberne fra Århus1900 inden døre, så lørdag morgen triller Birgitte og 
jeg af sted mod Fyn. Birgitte skal løbe dame150 sammen med Birthe W og Lone, og jeg vil bare 
gerne med og have en hyggelig tur i det sydfynske sammen med de andre fra klubben.
Der er kønt på Sydfyn - kuperet og bakket, men kønt. Jeg skal jo heller ikke ud og løbe i bakkerne.
WAW for en stævneplads, der mødte os! Bedre kan det vanskeligt gøres. Mål, turen over til kortene 
og til start, publikumspost i det fjerne, foruden selvfølgelig kiosk, Møller Sport, og hvad der nu 
ellers hører sig til. 
Helle havde fundet det helt rigtige sted, så vi kunne se løberne komme ind i opløbet og følge dem 
hele vejen rundt. Man skulle bare sørge for at sætte sig rigtigt, ellers fik man en trilletur ned ad 
bakken.
"Jeg vil gerne heppes her," sagde Birgitte. "Det er godt nok et langt stykke at skulle løbe rundt!" 
Vi gik rundt og mødte flere og flere, som med deres små eller store ritualer ladede op til løbet. 
Helle var for en gangs skyld kommet i god tid, men betød det fred og ro? Nix! Hun fór frem og 
tilbage og delte numre ud. Man ku' får helt stress af at se og høre hende.
"Nu ska' du nok ikke spise mere end den halve," formanede Anders Anne. "Så ka' du bare ikke 
løbe!"
"3 minutter til start!" lød det i højttaleren.
11.10: Ole skulle af sted. Kjeld gik i civilt og havde det helt store overblik! Han skjulte godt, at 
forstuvningen ikke påvirkede ham og det, han gik glip af.
11.20: Nanna starter som den første af mellemtøserne. Der er som altid ret store forventninger til 
dette hold, men det udtrykkes ikke direkte.
11.30: endelig er det Helles tur til at komme af sted. Hun løber 'herrebanen' på deres hold.
11.40: Birgitte løber første tur for midtvejstøserne, og Jacob A.D. første for de helt unge. Jacob når 
broen som nummer 2, det tegner godt. Birgitte kommer midt i feltet. Det er nok også deromkring, 
de ender i den endelige stilling, for med 22 hold er der lagt op til lidt af hvert. Alligevel så kører der 
et eller andet rundt i kroppen: Bare de da for hulen løber godt og får byttet den fjerdeplads med 
noget metal, tænker jeg, mens jeg går tilbage til stolen og Kiki og mindes brunkulslejrene, hvor vi 
stod og ventede på at se Lone komme ud af skoven før Mona, men nej!
Store Asbjørn forcerer stubmarken i fin stil med krykkerne, og når det bliver for slemt 'kaster' han 
elegant den forstuvede fod op over krykken og holder et velfortjent hvil og har det store forkromede 
overblik over stævnet. - "Nå, hva' ska' du løbe, Øjvind?" spø'r Olaf. Sammen går vi ned mod mål og 
skriftezone, hvor jeg regner med Birgitte snart kommer, men ?
Nanna løber ind i skiftezonen som nummer to i klassen. Ha, ja ja - betændt trædepude. Nicoline er 
allerede af sted.
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Et par små aflange kugler høvler ned gennem afmærkningen, snart er den ene forrest, snart den 
anden. Senere konstaterer vi Jacob A.D. fumlede med klippet og var ét sekund efter den anden 
kugle. Yes! Det tegner godt. 
Nå, nå, og der kommer Birgitte, hun løber ind som nr. to. Hvad er det lige der sker her?
Vibeke går lidt og snakker. Anne er sendt af sted. "Hvordan er det nu lige ??" - Jacob bliver sendt 
ned.
Lone går lidt frem og tilbage ovre i skiftezonen og spejder efter Birthe. 
Jeg har avisen med og forsøger at læse lidt, nej, den bliver lagt væk. Egentlig ville jeg selv ud og 
løbe en tur på en times tid, men der er et eller andet her, som holder mig tilbage.

Nicoline på vej til at skifte til Marie. Det er næsten for godt til at være sandt det her. Det ikke bare 
ser godt ud, det er rigtig godt det her! 
"Guud, hvor løb jeg langsomt! - og jeg har feber, og Marie har skinnebensbetændelse!" lyder det fra 
Nicoline, efter hun er kommet ind som den førende i klassen.
Vi er nogle stykker som har lidt svært ved at kikke andre steder end svinget, hvor løberne kommer 
ind i målområdet.
"Og nu har Carsten Jørgensen indhentet ?" ja ja Carsten Jørgensen, men hvor blive Marie af. Hvis 
hun kommer nu, så er der guld til mellemtøserne. Dér - nej. Nej, det er også urealistisk! Der så, - 
nej. Men så pludselig er hun der! Et eller andet presser voldsomt på. De får guld, de tøser! Vi 
klapper og råber, som var det i Parken og Danmark vandt vm.
Skinnebensbetændelse?!
Og der kommer Lone. Speakeren har lidt svært ved at tro det, 1900 får bronze, æh, det ? Nå, endelig 
besinder han sig og må lade realiteterne tale. Midtvejstøserne har vundet bronze. Birgitte er helt ved 



siden af sig selv, selv Birthe W. det stille og rolige menneske viser tegn på, at det her er noget 
særligt, selv om hun jo har en af slagsen i forvejen. 
At sindene så senere skulle komme meget mere i kog, er en helt anden historie.
Det er bare for meget det her - én guld og én bronze!
"Der er Jacob!" skriger Anne og letter en halv meter, men hun har jo heller ikke lært noget om 
tyngdekraft endnu. Hun løber ved siden af storebror så langt benene og pusten holder, mens Jacob 
tonser endnu en bronze i hus, og igen har speakeren svært ved at acceptere kendsgerningerne.
Hvor er det træls. Enten kan han da følge med eller også lade være med at sige noget. Det er sikkert 
ikke noget personligt mod 1900, men når man nu bobler sådan, så hører man måske også gennem 
visse filtre. Men verdens bedste var han ikke.
Regnen? Den kom aldrig.
Solen skinnede over verdens bedste stævneplads i dag.
"Jacob! Kom nu her! Tag nu din medalje på!" kommanderer Kjeld i civilt, mens der lines op til 
fællesfoto af tungmetallerne. En klædelig generthed skjuler Jacobs stolthed.

Jo, der er kønt i det sydfynske.
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