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Bestyrelsens klumme 

 

Siden sidsteposten.                                                       

Allans afløser på plads 

 
Vi er meget glade for, at Søren Vestergaard har sagt ja tak til at ville afløse 

Allan som vores kontaktperson til Aarhus Motion. Posten er meget vigtig, for vi 
tjener rent faktisk en god skilling til klubkassen ved at hjælpe til ved Aarhus 

Motions forskellige arrangementer. Derfor er det også vigtigt, at vi alle bakker 
op om Søren, når han henvender sig om hjælpere til de opgaver, vi normalt får 

tildelt, og som bidrager så positivt til klubbens samlede økonomi. 
Tak til Allan for indsatsen, tak til Søren for at tage udfordringen op, og tak 

fordi vi alle bakker op om Søren. 

 
Divisionsmatcher 

 
Hele to divisionsmatcher har vi deltaget i siden sidst, men det kan du læse om 

et andet sted i dette nummer.  
 

Aarhus1900 
 

Hovedforeningen er mere eller mindre ”i krise” rent organisatorisk. Der er 
meget ringe opbakning fra afdelingerne til det fælles, og det har gjort, at 

hovedledelsen har sat gang i et strategiarbejde, som går ud på at skabe et 
større sammenhold og en fælles identitet. Øjvind deltager i dette arbejde for 

bestyrelsen, og der har siden starten i juni været afholdt tre heldagsmøder og 
et fællesbestyrelsesmøde. Der skal afholdes endnu et heldagsmøde og et 

fællesbestyrelsesmøde, inden planerne kommer for repræsentantskabet næste 

år. Bestyrelsen har forsøgt at se på omkostninger og gevinster ved at være 
med i Aarhus1900, og det vil du høre meget mere om, når strategi arbejdet er 

så klar, at det kan blive præsenteret for medlemmerne. 
 

Festugesprinten 
 

Festugesprinten var igen i år en sjov oplevelse at være en del. Læs 
beretningen et andet sted i dette nummer.  
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Det rø’r sig 
 

 
 
Lørdag den 17. sep. var Kim tovholder i Labyrinten. En lille flok hjalp til med at 

fortælle om o-løb og gelejde de ret mange interesserede gennem vores o-
labyrint. Alle deltagere syntes det var sjovt, og med lidt god vilje, er der 

faktisk en reel chance for at et par unge mennesker dukker op til 
mandagstræning for at se nærmere på, hvad o-løb er for noget. Vi håber de 

kommer. Det ville være godt for ungdomstræningen.  

 

 
 
I perioder var der ligefrem kø for at få en bane!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Klubtur 12.-13. november Nordenfjords 

Af Sune Dupont på vegne af træningsudvalget  

 
Træningsudvalget pønser på at lave en klubtur i weekenden 12-13/11. I den 

forbindelse kunne vi godt tænke os at høre, om dette har interesse samt få 
jeres input. Træningen vil selvfølgelig blive tilrettelagt således, der vil være 

udfordringer for alle; nye, gamle, børn, unge eller hvordan du nu helst vil 
betegnes. 

 
Program idé: 

 

Lørdag: 
 

09.00 Afgang fra Århus imod Nordjylland 
10.30 Tekniktræning i klitterræn 

13.00 Frokost 
14.00 Orientering i udfordrende/nyt terræn 

18.00 Aftensmad 
20.00 Eventuelt natløb for de friske 

 
Søndag: 

 
Morgenmad 

09.00 Afgang imod Hammerbakker til deltagelse i Nordjyske klubmesterskaber 
Herefter direkte tilbage til Århus 

 

Der er to muligheder for overnatning og spisning: 
 

1) Lave en aftale med et vandrehjem således vi ikke skal stå for overnatning 
og mad. Prisen for dette forventes at være omkring 400 plus transport. 

2) Låne en spejderhytte og lave maden selv. Her vil man nok selv skulle 
medbringe sove ting. Prisen vil nok blive noget lavere; 150ish plus transport. 

 
Hvis du tænker at du gerne vil med må du meget gerne sende et svar enten 

direkte til mig eller anvende dette link: 
https://www.surveymonkey.com/r/VZLZMMR 

 
Anonyme svar er helt i orden og tilmeldingen er ikke bindende, men mere 

tænkt som en rettesnor for planlægningen. I linket eller mailen kan man 
ligeledes give sin mening omkring overnatningssituationen. Svarer man for 

flere må man gerne udfylde linket mere end en gang. 

 
Håber I vil svare hurtigt så vi kan fortsætte planlægningen. 

https://www.surveymonkey.com/r/VZLZMMR
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Festugesprint 2016  
– største tilslutning nogensinde 

Af: Anne Ellekrog, Stævneleder Festugesprint 2016 

 

 
Stævnepladsen til Festugesprinten var i år hensat til Mathilde Fibigers Have, 

hvilket for selv indfødte Aarhusianere lige skulle Googles, før de kunne finde 
frem til stedet. Men haven er faktisk en fin lille grusbelagt plads beliggende 

mellem Domkirken og Café Casablanca – nærmere betegnet i hjørnet mellem 
Kvindemuseet og Besættelsesmuseet. En af de hyggeligste og mest centrale 

stævnepladser vi nogensinde har haft. Til stor glæde for både arrangører og 
deltagere. 

Stævnepladsen blev indrettet med stævnekontor, omklædningstelt, vand og 

beregning. Lidt luksuriøst havde vi ikke toiletvogne, men lejede rigtige toiletter 
i Kvindemuseet. Starten var rigtig fint placeret på bagsiden af 

Besættelsesmuseet. At vejret også var med os, havde selvfølgelig også 
betydning for den gode stemning på pladsen 
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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Stor tilslutning 

Før start havde 133 løbere tilmeldt sig (87 via O-service, 10 via hjemmesiden 
og 26 via mail, hvoraf 14 var Adventure-racere, som bruger løbet som en 

ekstra træning). Eller med andre ord - 55 flere tilmeldte end i 2015. På dagen 
købte yderligere 32 en bane, således at vi sendte i alt 165 løbere var på gaden 

i år. Fornemt. 
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Løbet har åbenbart bidt sig fast blandt O-løberne som et spændende løb i 

byen, hvor man får får set nye hjørner af ellers kendte områder, samtidig med 
at man deler gaden med glade festugegængere. At dagen i år faldt sammen 

med studiestart d. 1.9. gjorde menneskemængderne endnu større.  
 

 
  

 
 

Deltagerne kom både fra Aarhus- og omegnsklubberne, men også løbere så 

langt som fra Birkerød, Amager og Melfar står på resultatlisten. Sikkert 
nytilflyttede studerende, men alligevel… 

Anders havde lagt banerne med udgangspunkt i Mejlgade i nordgående retning 
og havde sørget for at man kom rundt i det meste af Midtbyen. Spændende 

stræk, hvor ind- og udløb i baggårdene skulle planlægges. Lligesom Clements 
Bro kan snyde de fleste. Således kiggede flere ned på posten i Fiskergade – 

oppe fra broen.  
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Tak for hjælpen til alle de dygtige funktionsledere i 1900-farver – det er en 
fornøjelse at være stævneleder og vide, at I alle er så erfarne og ved, hvad der 

skal til.  
 

      
 

Det var endda således, at endnu flere klubmedlemmer havde tilbudt sig som 
hjælpere. Men på grund af den begrænsede plads i Mathilde Fibigers Have, 

valgte vi, at det var bedre at sende nogle jer ud at løbe vise vores farver i 
gaderne.  
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Festugesprinten 2017 
 

 
Vi har evalueret løbet og vi er enige om at Festugesprinten er blevet en succes 

og er kommet for at blive. Både som rekrutteringsarrangement, men også som 
et super godt løb blandt etablerede o-løbere. Og rigtig gerne igen med 

Mathilde Fibigers Have som stævneplads. Men idet mange af alle de gode 
postplaceringer i Midtbyen er ved at være kendte blandt deltagerne, bliver vi 

måske nødt til at flytte stævneområdet til et andet centralt sted i byen.  

Alternativt skal en korttegner i gang, indhente tilladelser og indtegne flere 
baggårde og stier på et nyt kort over Aarhus Midtby. Hvad løsningen bliver, vil 

vi afgøre i 2017, når vi forhåbentlig også har fundet en ny banelægger, nu da 
Anders desværre melder for fald i 2017.  

Se resultater og flere billeder på hjemmesiden.  
 

 

Løbskalender okt.-nov.  2016  

 

 

Så er der tid til Natløb 
 

I de kommende måneder er der mange natløb. Nordjysk Nat og Natteravn 
ligger rundt i Midt- og Nordjylland, mens NigthChamp løbene foregår i 

Østjylland. 

 
Efterårsstafet 

 
Efterårsstafet ved Mariager er lørdag den 29/10. Det er en hurtig afviklet 

stafet, da alle løber samtidig, og der er ikke kun præmier til vinderne! Se mere 
   

Find 2 makkere, som er ligeså hurtige/langsomme som du, og tilmeld jer så til 
Efterårsstafetten. 

 
 

http://dagsberg.eu/?page_id=2415
http://www.mariagerfjordok.dk/Staevner/E16/Efteraarsstafetten_2016.html
http://www.mariagerfjordok.dk/Staevner/E16/Efteraarsstafetten_2016.html
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Løbskalender 

 

Dato  Løb Sted Seneste 

tilmeldin
g 

5/10 Onsdag Nordjysk nat 3 Lilleheden 

Klitplantage, Hirtshals 

30/9 

12/10 Onsdag Nordjysk nat 4 Søttrup Jenle, Aars 7/10 

13/10 Torsda
g 

Natteravn 1 Margrethelund, 
Viborg 

7/10 

16/10 Søndag Løvfaldsløbet Silkeborg Vesterskov   

20/10 Torsda
g 

Natteravn 2 Hodsager Plantage, 
Holstebro 

 

23/10 Søndag Oktoberfejden Læsø 10/10 

27/10 Torsda
g 

Natteravn 3 Vestjylland  

29/10 Lørdag Efterårsstafet Munkholm/Himmelkol

, Mariager 

21/10 

2/11 Onsdag Natteravn 4 Uhreskoven og 

Gedhus, Karup 

 

3/11 Torsda

g 

NightChamp Prolog Marselis Nord 31/10 

6/11 Søndag Nordjyske dag Rold Skov Hesselholt 28/10 

10/11 Torsda

g 

NightChamp Silkeborg Vesterskov 7/11 

13/11 Søndag Nordjyske 
Klubmesterskaber 

Hammer Bakker Syd  

17/11 Torsda
g 

NightChamp Boller Nederskov 14/11 

 

 
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 

https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3842
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=3842
https://www.o-service.dk/admin/kalshow.asp?vis=4165
http://aarhus1900.dk/orientering/wp-content/uploads/2013/05/Træningsløb_2015.pdf
http://aarhus1900.dk/orientering/wp-content/uploads/2013/05/Træningsløb_2015.pdf
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Klubtøj - Aarhus 1900 orientering 

Af: Anne Ellekrog 

 
 

Det meste af vores indkøbte klubtøj, er nu ved at være udsolgt og vi har i 

bestyrelsen besluttet, at økonomien ikke er til endnu et indkøb af det brede 

udvalg af klubtøj vi indkøbte sidst. 
Fremover vil vi derfor kun indkøbe klubtrøjer/T-shirts i et bredt udvalg af 

størrelser og sælge dem til klubmedlemmer til fordelagtige priser. På den måde 
vil nye medlemmer hurtigt kunne komme ud at vise 1900-farverne frem i 

skoven og andre steder. Den første trøje vil derfor for nye medlemmer kunne 
købes til 50% af indkøbsprisen og de efterfølgende trøjer vil for alle kunne 

købes med et klubtilskud på 100 kr. i forhold til indkøbsprisen.  
Klubdragter, løbebukser, løbeveste mv., kan stadig købes, men skal fremover 

bestilles individuelt. Vi laver en bestillingsliste, og når er er et tilpas antal 
bestillinger (helst min. 5) vil vi bestille det ønskede samlet, direkte hos 

producenten.  
Vi er ved at indhente tilbud på nye klubtrøjer, så foreløbigt sælges 

lagervarerne til nedenstående gode priser – ens for alle medlemmer. De nye 
priser følger i næste Post 1900.  

 

Kontakt 
Anne Ellekrog og Inge Kølbæk står for salget. Hvis du ønsker at købe klubtøj, 

så kontakt os gerne. Det er lettest i forbindelse med mandagstræningen på 
Grumstolen.  

 
Navn og Pris For Bag 

T-shirts   

Løbetrøje Rapid 

Kort ærme 

 

Herre og dame-model 

 

Pris: 200,-  

- så længe lager haves 
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Løbetrøje Rapid 

Langt ærme 

 

Herre og dame-model 

 

Pris: 225,-  

- så længe lager haves 

  

Løbetrøje Extreme 

Figursyet med 

lufthuller 

 

Herre og dame-model 

 

Pris: 250,-  

- så længe lager haves   

Overtrækstøj 

Trainer Pants 2014  

(sorte) med stræk 

 

Kun meget få tilbage 

og kun til herrer 

 

Pris: 300,-  

- så længe lager haves 
  

Trainer Jakke  

med tryk 

 

Unisex  

 

Pris: 400,-  

- så længe lager haves 
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Divisionsmatch 25. september 2016 
 

 
Figur 1 Således er billedet før løbet -  alle følger interesseret med i om der kunne være gode fif. 

Af Birgit Rasmussen 

 

En busfuld entusiastiske orienteringsløbere blev samlet op forskellige steder i 
Aarhus med start i Harlev, og hvor sidste opsamlingssted blev ved Hadsten 

motorvejstilkørsel.  

 
Undervejs blev flokken beværtet med den helt store morgencomplet, som 

kunne være en hvilken som helst Bed&Breakfast værdig, og ingen gik sultne 
ud af bussen, væskedepoterne kunne fyldes op med forskellige flydende varer. 

Hjemmelavet ingefærshots var det helt store hit. Tak, Frank Dabelstein for det 
skønne morgenbord.  

 
Vi blev fragtet til Rold skov af en munter chauffør fra Jørns busser som fik sagt 

på en pæn måde, at hvis det stod til ham, så skulle vi afholde os fra at 
anvende toilettet ombord i bussen. Det skal man ikke sige til o-løbere, det 

hjælper ikke  
 

I bussen blev vi peptalket af Kim, som gav gode råd og hint til løbere – nye 

såvel som rutinerede løbere fik således instruktion og burde så kunne finde 
rundt i skoven, hvis man ellers forstod at følge de gode råd.  

 
Således fodret af både intellektuelt og fysisk var alle klar ved ankomsten og i 

det gode vejr var det uden forskel, at man skulle vente to timer, før der kunne 
løbes. Der var hele tiden folk på pladsen og mangen en hyggelig passiar blev 

nydt på tværs af deltagerne fra Aarhus 1900 orienteringsklub.  
 

Stort velkommen til alle de nye løbere, som var med til matchen og som var 
med til at gøre en forskel på resultatlisten – kikker man på resultatlisten så ses 
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Marius Gjøderum på en 1. plads i H20C, Erik Søgaard på en 2. plads i H35B, 
Ella Klitnæs på en 2. plads D20B og Mikkel Bo Kølbæk på en 2. plads i H14, så 

vi har da som klub markeret os også i søndags, trods det, at vi ikke var så 
mange, som vi kunne have ønsket os, af sted.  

Ikke mindre end de 24 ud af 37 løbere placerer sig i top-10 listen.  
Godt løbet og derefter en vejfortjent pause på stævnepladsen, som var 

indrettet på Jamborettepladsen. Se de fine stemningsbilleder.  
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Jeg fik ikke så mange løbsberetninger med i min øresnegl fra søndagens løb, 
men på vanlig vis blev der selvfølgelig tørtrænet straks efter målgang, og 

inden man fik chancen for at få tørt på, end sige en lille kop kaffe. Det var ikke 
de helt store bom og mit indtryk var, at alle havde haft en god tur i skoven. 

Som i øvrigt også viste sig fra sin flotteste side i denne sensommer. 
 

Billederne taler for sig selv for så vidt angår 2. halvleg, ligesom slutbilledet fra 
turen hjem i bussen.  

 

Tak for godt selskab, godt humør og god forplejning. Rammerne var perfekte. 
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Tilbud til o-løbere. 

For at fejre det danske landsholds fantastiske præstationer til VM i Sverige 

giver vi 25% rabat til alle på O-tøj i vores webshop. 

 Klik ind her og brug rabatkoden ”VM2016” når du skal betale. 

 http://trimtex.dk/  

 Med sportslig hilsen/best regards 

  

Mikkel Lund|Salgsansvarlig Danmark,Trimtex Danmark APS|Ballevej 1C | 8600 Silkeborg | 
Denmark 

M (DK): +45 22 84 78 70 

trimtex.dk  

 

http://trimtex.dk/
http://www.trimtex.no/
http://trimtex.dk/
http://trimtex.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://aarhus1900.dk/orientering/filer/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, Venneslaparken 179, 8300 Odder, tlf. mobil 24 47 
63 01. POST1900 er et forum for medlemmerne af Århus 1900 Orientering. Meningstilkendegivelser i POST1900 er ikke nødvendigvis klubbens 

http://aarhus1900.dk/orientering/filer/LoberenRabatshopGuide.pdf
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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.  


