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Formandens klumme: Allan Hougaard

Siden sidst.
Selvom det kun er godt en måned siden sidste udgave af POST1900 blev
distribueret, så har der været masser af aktiviteter for klubbens medlemmer.

Friskest i erindringen står DM weekenden på Møn den 14.-15. september, hvor
vi var 27 løbere der lod sig udfordre af bakkerne i Klinteskoven. Det var dejligt
at så mange af klubbens medlemmer tog den lange vej til Møn og fik farverne
og klubben vist frem. Der var mange gode præstationer, og Aarhus 1900
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Orientering var igen at finde på medaljeskamlen til et DM. Denne gang med en
flot sølvmedalje til Bodil Buchtrup Jensen i D70
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og en flot guldmedalje og et Danmarksmesterskab til Jakob Ekhard Edsen i
H20. Et stort tillykke til jer begge to.

Medaljeskamlen havde også besøg af løbere fra klubben for nogle uger siden,
da der i Thorsø Bakker ved Virklund blev afholdt DM Mellem. Her var Jakob
Ekhard Edsen igen suveræn i H20 og vandt DM og guldmedalje, mens Birgitte
Halle i D55 fik en flot bronzemedalje. Tillykke til jer for den flotte præstation.
I samme weekend havde Aarhus 1900 Orientering efter mange års fravær igen
et hold med i Midgårdsormen, der er en 10-personers stafet. Det var rigtig
hyggeligt, sjovt og udfordrende, og jeg håber at vi også i de kommende år kan
stable et – eller flere hold på benene. Der er også hold for de lidt ældre løbere
samt ungdomsløbere. Disse hold består af færre løbere.
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Marselisløbet blev afviklet den første søndag i september, og igen var der
klubmedlemmer som bidrog til at løberne fik en sikker tur rundt i skoven. Tak
til alle jer der hjalp til – det er en uvurderlig støtte til klubbens økonomi og et
stærkt bidrag til at styrke og fastholde et godt fællesskab.
Mens dette skrives er der 11 dage til at vi som klub skal ud i årets sidste og
afgørende kamp for at forblive i orienteringssportens 1. division også i 2014.
Søndag den 29. september skal vi løbe i Husby Plantage i Vestjylland og
modstanderne er Aalborg OK, Herning OK samt Horsens OK. Jeg håber at rigtig
mange af jer har fået jeg tilmeldt, så vi kan give de andre klubber en hård og
retfærdig modstand. Vi har brug for alle, såvel unge som gamle, rutinerede
som mindre rutinerede. Lad os vise resten af orienteringsdanmark, at selvom
vi er en mindre klub, så har vi gejst, vilje og sammenhold, og det skal nok give
os endnu en sæson i toppen.
Til slut vil jeg bede jer alle om at sætte kryds i kalenderen mandag den
28.oktober, hvor vi vil invitere til klubaften i klubhuset på Grumstolen. Aftenen
starter med en kort og let træning for dem som har lyst, og ca. kl. 19.00 –
22.00 bliver der et spændende program med informationer, snakke,
erfaringsudvekslinger, VM oplevelser og løb i Venedig, hvor du får mulighed for
”at løbe med”. Gå ikke glip af denne nye mulighed. Indbydelse og endelig
program udsendes senere.

Hjælpere til efterårs-o-løb i Fløjstrup
Af Inge Kølbæk

Ved generalforsamlingen sidste vinter blev det besluttet at lave et løbsudvalg
for at sikre at vi i 1900 orientering fortsat er med til at arrangerer o løb. Vi er
nu klar med et efterårsløb i Fløjstrup skov med udgangspunkt fra Moesgård
Strand
søndag d. 6. oktober
Vi ønsker at klæde medlemmerne af klubben på til, på sigt at kunne lede
forskellige funktioner ved sådanne løb. Derfor prøver vi føl ordninger på de
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forskellige funktioner. Dvs. vi har en funktionsleder som har et antal føl med i
planlægningen og udførelsen af funktionen på dagen.
Derfor har vi brug for tilbagemeldinger fra jer hvilken funktion i kunne tænke
jer at deltage i ved dette løb. I må også gerne blot melde jer uden et specifik
funktionsønske – så fordeler vi jer.
Tilbagemelding herom til
stævneleder Asbjørn Andersen på 51 21 12 90 leneasbjørn@webspeed.dk ,
eller til et af hans føl
Vibeke Edsen, 30 69 09 68 vibeke.edsen@gmail.com og
Inge Kølbæk, 25 61 42 08 oibonne@gmail.com

 - snarest!

Efterårets løb
Af Vagn Pedersen

I oktober går natløbssæsonen for alvor i gang med Natteravn og Night Champ
løbene. Udover de ugentlige træningsløb, er der kun få løb i dagslys i de
kommende måneder.
Efterårsstafet i Linddale ved Hadsund lørdag den 2. november 2013
Efterårsstafetten i er en hurtig afviklet stafet, da alle 3 løbere starter
samtidigt. Når alle 3 er tilbage bytter man kort. Man løber 3 små ture.
Find 3 m/k der løber næsten lige hurtigt, og få et par sjove timer i skoven.
Træningsløb
Træningsløb er gratis for medlemmer i Århus 1900 og OK Pan. Træningsløb er
på lørdage med start mellem kl. 11:00 og 11:30. Se mere på vores
hjemmeside eller OK Pan’s hjemmeside.
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Løbekalender
Dato

Løb

Sted
Rold Nørreskov
Fløjstrup
Vesteriis
Kølvrå Uhreskoven
Skovlund, Holstebro
Bulbjerg
Skive Plantage Vest
Marselisborg
Storskoven
Linddale, Hadsund
Stanghede, Viborg
Silkeborg Nordskov
Farum By
Store og Lille
Hareskov
Tversted
Klitplantage
Børgelund
Fløjstrup Nord

2/10
6/10
9/10
16/10
23/10
27/10
30/10
31/10

Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Torsdag

Nordjysk Nat 3
C-løb Fløjstrup (1900)
NJM klub Nat
Natteravnen 1
Natteravnen 2
NJM dag
Natteravnen 3
Night Champ Prolog

2/11
6/11
7/11
9/11
10/11

Lørdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

10/11 Søndag

Efterårsstafet
Natteravnen 4
Night Champ 1.
FarumSprinten
Jættemilen – 50 års
jubilæumsløb
NJM Klub Dag

14/11 Torsdag
21/11 Torsdag

Night Champ 2.
Night Champ 3.

Tilmelding
Senest
27/9
27/9
4/10
9/10
20/10
18/10
24/10

2/11
1/11
25/10
1/11

7

Juleløbet 2013
Af Inge Kølbæk

Årets juleløb nærmer sig!
Reserver lørdag d. 7. december fra omkring middagstid og glæd jer til
nogle sjove og udfordrende timer i o løbs tøjet, efterfulgt af nogle fornøjelige
timer i festtøjet!
Indbydelse følger senere.

På jule-løbs-fest-udvalgets vegne
Inge Kølbæk

Aarhus 1900 arrangerer igen i 2014 natugle, mere information følger

8

Højdramatisk klubmesterskab med mange
højdemeter
Af Vagn Pedersen

Årets klubmesterskab i Linå Vesterskov blev på mange måder mindeværdigt.
For første gang prøvede vi fællesstart til klubmesterskabet, og for at undgå
taktisk løb blev handicap ikke offentliggjort før løbet.
Ole Jørgensen missede dog fællesstarten med nogle minutter, da han var
faldet i snak. Måske var det årsagen til, at Ole aldrig fandt tilbage til målet. Da
max tid var overskredet, og de fleste taget hjem, igangsatte vi en eftersøgning
med 6 mand, der drog ud i forskellige retninger.
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Efter ca. 30 minutter blev eftersøgning afblæst med lykkelig udgang. Frank
fandt Ole udenfor banen. På det tidspunkt var Ole dog på rette spor, men
havde været noget længere ude, hvor han bl.a. forsøgte at få hjælp af en
motorcyklist. Efter 3 ½ time var Ole på rette spor, og det blev fejret med det
sidste stykke chokolade og en øl/vand. Tak til Olaf.
Inge blev lagt til jorden, af en glat træstamme, og slog hovedet så hun var
fortumlet. Florence Nightingale alias Vibeke kom heldigvis til undsætning, og
hjalp Inge hjem til stævnepladsen, hvor hun kom til hægterne igen.
Så var der nogle stykker, der blev disket, blandt andre Olaf, som 2 gange
undlod, at stemple samleposten. Han var i stedet omhyggelig med at drikke
vand, og stillede miljøbevist sit krus til side, så han kunne genbruge det!
Endelig var der nogle, der forsøgte at forbedre sit handicap, for at have en
bedre chance til næste år, men Kim og Maria, når det er så åbenlyst, bliver det
gennemskuet.
Der blev dog også kåret klubmestre. Sune, Karen og Astrid genvandt
klubmesterskabet, mens Frank, Lone Dybdal, Gerda og Lukas blev nye
klubmestre. Tillykke til dem alle.

10

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 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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