
Historien om februar brevet der blev udsendt før januarbrevet, 
der desværre først følger her. Undskyld ombytningen. Det var 
lavet, men blev ikke pakket med sidste gang. 

************************************* 
* FORMANDENS JANUARBREV 1995 * 
************************************* 
Abent brev til Juleløbsarrangørerne 1995 

Kære Juleløbsarrangørerl995 
På mange måder er nytåret tiden, hvor der gøres status. 
Juleløbskomiteen af 1994 har også gjort status og det har 
givet anledning til lidt tanker: 

Alt i alt synes vi ud fra de tilkendegivelser, vi har fået, at 
arrangementet som helhed har været godt. Derfor tør vi godt 
give jer ndgle ord med på vejen, inden I for alvor tager fat 
på planlægningen. 

Vi organiserede os på den måde, at vi holdt formøder hos 
hinanden og udvekslede og afprøvede raffinerede mad- og 
løbsopskrifter. Det virkede utroligt inspirerende og gav 
spændende næring til udformning og omfang. Ikke mindst glædede 
vi os mere og mere til den bestikkelse, som er så væsentlig en 
del af juleløbet. Og den var jo i nogle tilfælde ganske 
overdådig, da dagen endelig oprandt. Vi håber, I kan glæde jer 
til det samme. 

Efterhånden som planlægningen skred mere og mere frem, faldt 
flere brikker på plads og lagt fast, og nu bliver vi nødt til 
at komme med et par sure opstød, som vi håber, I ikke skal 
komme med næste år. 

Når komiteen har sat en sidste tilmeldingsdato, så skal den 
overholdes, kære medlemmer. Det er surt at skulle lave plan
lægningen om, fordi der kommer eftertilmeldinger. Men det blev 
naturligvis klaret, men så er det bare ekstra surt, når nogle 
melder sig til og/eller udebliver uden afbud. Sygdom er 
naturligvis hver mands herre, men .... 
Vi tolker det såden, at det er mangel på respekt for arran
gørernes arbejde fra medlemmernes side. Hvem udebliver fra 
påskeløb eller cupmatcher uden afbud??? 
Surt opstød slut! 

Selve dagen forløb som vi havde planlagt og håbet - god stem
ning og hygge, tilpas utilfredshed med de trufne afgørelser, 
som det sig hør og bør, trængsel og svedlugt blandet med 
duften af gløgg og æbleskiver, klubånd(e). Midt i dette 
organiserede kaos strejfer tanken om oprydningen dagen efter 
pludselig en. Ah, nej! 

Men glæd jer 95'ere: klubben har fået et nyt medlem - Ole Mark 
- han er guld værd med gulvspand og skrubbe! Som en anden ved 
en lignende lejlighed har for vane at udtrykke sig: Vi bringer 
ham vor hjertevarme tak, og sønderjyderne er i vore tanker. 

Så alt i alt, I har meget at glæde jer til. Det er sjovt, det 
er krævende, det er udfordrende, I skal leve med, at 



medlemmernes forventninger er hinsides al sund fornuft, jo, I 
har meget at glæde jer til! 

Vi ønsker jer held og lykke med arbejdet, og har I brug for at 
trække på vores erfaringer, er I velkomne. 

Godt nytår til alle fra 
Juleløbskomiteen 1994 

UNGDOMSTRÆNING FORÅRET 1995 
Som alle skulle være klar over, er ungdomstræningen flyttet 
til Holme skole i vinterhalvåret, da vi der har mulighed for 
andre aktiviteter end at løbe. 
Ungdomstræningen starter klokken 16.00· og når alle er omklædte 
løber vi en tur sammen. Tempoet bliver sat så alle kan følge 
med!! Nogle gange vil der være lavet et by-orienteringsløb, så 
vi ikke helt glemmer det der med kort og poster. Det er de 
gange der står by-løb på programmet. 
Når løbeturen er slut ved 17-tiden, laver vi en hurtig 
omklædning til indetøj og -sko, og starter så med at spille 
bold. Vi er efterhånden blevet ret gode til hockey, så måske 
vi snart skal træne et andet boldspil?? Det er op til os der 
kommer til træningen, så mød op og vær med til at bestemme. 
Hvis du ikke kan nå at komme og være med til løbeturen, er du 
stadig meget velkommen til at komme og spille bold. 

UNGDOMSTRÆNINGSKALENDER FOR JANUAR OG FEBRUAR: 

DATO MOMENT STED BANE LÆGGER 

9/1 By-løb Holme skole Ebbe 
16/1 Jogge-tur Holme skole 
23/1 By-løb Holme skole Anne 
30/1 Jogge-tur Holme skole 

6/2 By-løb Holme skole Jan 
13/2 Jogge-tur Holme skole 
20/2 By-løb Holme skole Claus B. 
27/2 Jogge-tur Holme skole 

WEEKENDARRANGEMENTER: 

27-29/1 
4-5/2 

24-26/2 

4-5/3 
6-7/5 
6-7/5 

UGE 26 
UGE 28 

Kursusweekend for U2 i Karup (tilm. senest 11/1) 
C-kursus i Århus som PAN arrangerer (Ul-løbere kan 
også deltage. Tilm. senest 26/1) 
Fælles kursusweekend for Nord-,Syd-, og Østkredsens 
U2. Vil blive afholdt i Sydkredsen. 
Kursusweekend for Ul 
Kursusweekend for Ul 
C-kursus i Silkeborg. Indbydelse udsendes senere. 
Ul-SOMMERLEJR 
FRANKRIGSTUR FOR HELE KLUBBEN 

Vi er endnu ikke så mange "ungdommer" fra 1900 der møder op 
hver gang til ungdomstræning, men jeg håber på lidt større 
tilslutning når sæsonen igen starter i skoven. 
Jeg vil stadig gerne høre fra jer om I kommer eller ej og I 
kan få fat på mig på tlf. 86 15 62 17. 

På gensyn ANNE. 



******************************** 
*FORMANDENS FEBRUARBREV 1995* 
************************************** 
KURSUSWEEK-ENDEN er arrangeret til lørdag den 25. og søndag den 
26. februar. Bent har stået for planlægningen af arrangementet og 
har du ikke fået alt klaret med ham, bør du straks henvende dig 
til ham. Bent nåede ikke at få oplysninger med nyhedsbrevet. 

PASKELØBENE 1995 er på plads. Vi kommer ca. 40 mand af sted. 

TRÆNINGSLØBENE fremgår af udsendte liste. Mød kun op hver gang. 
Kontakt gerne en fra bestyrelsen, såfremt du ønsker mere hjælp og 
vejledning eller evt. ønsker et lift med, dette gælder specielt 
for alle nye løbere, der endnu ikke er så kendte med det hele. 
Evt. ændringer i mødested, aflysninger eller lignende vil blive 
opslået så tidligt som muligt på GRUMSTOLEN. 

AsNE LØB I FORARSSÆSONEN 

Løbsdato Løbsområde Arrangør Tilmelding Lone 
*************************************************************** 
05.03.95 Gyttegård OK Gorm B senest 21.02.95 
12.03.95 Stagsrode Horsens OK B senest 28.02.95 
19.03.95 Finderup Viborg OK c senest 07.03.95 
25.03.95 Slæbæk Svendborg OK c senest 10.03.95 
26.03.95 Katholm OK Djurs c senest 15.03.95 
01.04.95 Hammer Bakker Ålborg OK B 
02.04.95 Albæk Vendelboerne B 
08.04.95 Lindet/Hønning Haderslev TF c 
09.04.95 Rønhøj St. Binderup DM lang 21.03.95 
13.04.95 Stråsø 1. etape Påskeløb 
14.04.95 Klosterheden 2. etape Påskeløb 
15.04.95 Husby 3 . etape Påskeløb 
22.04.95 Broddingbjerg Viborg OK. CUPMATCH FOR OS. ALLE MED. 
30.04.95 Tvorup Nordvest OK NJM-lang 

SOMMERFERIETUR 1995. 
Turen er besluttet for 1995 og der er p.t. tilmeldt i alt 36 
personer. Henning har forsøgt at skaffe hotel men det er ikke 
lykkedes for ham. Campinghytter forsøger han i øjeblikket, men 
ellers kan der blive tale om at bo i forbindelse med den cam
pingplads, der laves omkring stævnecenteret, men herom senere . 

. GENERALFORSAMLING 1995 indbydelse med den endelige dagsorden 
findes vedlagt denne klubskrivelse. Håber, at I alle allerede har 
reserveret datoen som anført i forbindelse med indkaldelse og 
udsendelse af foreløbige dagsorden den 20. november 1994. 

Dato~n var TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19.00 PA GRUMSTOLEN. 
Der vil som sædvanlig være en vand og en bid brød i forbindelse 
med generalforsamlingen, så meld gerne til en fra bestyrelsen om 
du/I kommer, selv om der ikke kræves tilmelding forud. 
På gensyn Per Lind Jensen 
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PROVJSIONNAL PROGRAM RELATING TO 
5 JO URS France 95 

Saturda\' 9 tb and Monday 10 th 

Reception al thc Loc:al Hall of HAl.Jir:VULE 
Opening of temporary camping si tes al the cvcnt ccn~ 
Dispatching towards hotels, tlats and the ether acaimodations. 

Training map! : 

(A) HAl.Jir:VIl.LE "carte CHARABOTIC : scalc 1/10 OOOc". => 2 lan away 
(B) Les MOUSSIERES - NORD: scalc I/IS OOOc. => 10 lan away. 

July li th 

Bcginning of compctitions : 
Rca:ption moved at lhe Cultural Center of HAlTI"EVlll.E. 

1° STAGE: from 9.30 AM 
(C): Les MOUSSIERES • SUD: scalc 1/10 OOOe Race centre=> 10 lan away. 

6.00 PM : Opcning cercmony and rcsults of the I st stage 
8.30 PM : Animations under thc big top al thc Evcnl Centre 

July 12 tb 
2° STAGE: 

(D) FORET DU COMBLE I LE POIZAT: 1/10 OOOe Race centre=> IS km away 
6.00 PM : Results and animations at the runnm village 
8.30 PM : AnilTl.'.ltions under the big top 

July 13 th 
3° STAGE 

(E) LES PLANS D'HOTONNES: 1/10 OOOc Race centre=> IS lan away 
4.00 PM: Arriva! ·ofthc bicyclc race of"Tourdu VALROMEY" 
6.00 PM: Resull5 and animations al thc ru1U1crs '~!lage 
8.30 PM: Animations under thc hig top 

July 14 Ih 
4° STAGE 

(F) LE CRET DU NU : I/I 0 OOOe (Plans d'hotollllcs) Race centre => 15 J....-m away 
6.00 PM : Resull5 and animations al thc runncr's village 
8.30 PM : National Festival 

Opcn air dance and fireworks 

July 15 th 
5° STAGE 

(G) LES DERGIS: 1/10 OOOc (Hauteville) 
Cars ofracc centre runncrs are probibitcd 
3.00 PM : Final rcsults al thc race centre 

Race centre => I km away 

************************************** 
* FORMANDENS MARTSBREV 1995 * 
************************************** 
Se kuverten godt igennem. 
Den indehol de r bl.a. nyt fra general forsamlingen, rengørings
liste, indkvarteringsliste påsken 1995 , et forsinket Januar-brev, 
nyt fra ungdomstræneren , girokort fra kassereren vedr. kontingent 
før ste halvår 95 plus meget andet spændende. 

GENERALFORSAMLING 1995 er overstået og beretning, referat og 
regnskab med budget findes vedlagt, til de der ikke var til 
stede. Vi kunne mønstre 31 medlemmer til vores generalfor
samling. 

KONTINGENT FOR 1995. 
Seniorer (d.v.s. > 21 år) betaler 180 kr/halvår og juniorer 
betaler 90 kr/halvår. Og endelig fik vi en ny kontingent-klasse 
nemlig superseniorer (d.v.s. >59 år), der også slipper med et 
kontingent på 90 kr/halvår. 

Løbsafgiften er uændret fra sidste år og vil blive opkrævet 
senere, for de der ønsker at være med i ordningen. 

ABNE LØB I FORA.RSSÆSONEN 
Løbsdato Løbsområde Arr.angør Tilmelding Lone 
******************************•******************************** 
19.03.95 
26.03.95 
01.04.95 
02.04.95 
OB.04.95 
09.04.95 
13.04.95 
14.04.95 
15.04.95 
22.04.95 

23.04 . 95 
30.04.95 
07.05 . 95 
14.05.95 
21.05 .95 

Finderup Viborg OK senest 9.03.95 
Katholm OK Djurs senest 14.03.95 
Hammer Bakker Ålborg OK senest 14.03.95 
Albæk Vendelboerne senest 14.03.95 
Lindet/Hønning H.T.F. senest 01.04.95 
Rønhøj/Lundby Hede DM-lang Binderup " 21.03.95 
Stråsø Påskeløbene tilmelding mm. er på plads. 
Klosterheden 
Husby 
Broddingbjerg 
ALLE skal med 
Sønderskoven 
Tvorup 
Hoverdal 

Holstebro OK 
Viborg OK senest 10.04.95 

FELLES BUS Cup-match mod SKAGEN OK 
Silkeborg OK senest 05.04.95 
NJM-lang Nordvest • 18.04 .95 
Uldjyderne ?? 

Kelstrup Plantage 
Lodbjerg/Hvidbjerg 

Sønderborg OK ?? 
WILD WES·T ?? 

Se i øvrigt 0-posten eller den tilsendte terminsliste. 

SOMMERTUREN TIL FRANKRIG. 

Er nu helt på plads og følgende deltager på turen. 
Thorbjørn, Rasmus, Michael , Anders, Kristian K., Birgitte 
Anne L., Anne W, Mette, Helle, Birtes . , Lone, Birgit, 
Lena, Birthe I~. , Signe , Johanna , Bodil, Ellen, Erna 
Per Jac., Henning, Henrik , Kristian E., Keld, Ole, Øjvind , 
Bent, Jørgen , Per L., Evald, Maja, Jakob , Jens, Marie, 
Nanna, Nikoline, Asbjørn, Pia og Sara . 

Til de 40 deltagere findes vedlagt forslag til overnatning som 
finder sted i hytter, samt fo rdeling i bilerne i forbindelse med 
køreturen frem og tilbage. 
Det tegner til at blive en meget spændende tur med 5-dages løb i 
udfordrende terræn på kanten af Jurabjergene. 



NYT OM MARSELISLØBET 1995 OG FORTRÆNINGEN HERTIL I NÆSTE BREV. 

NYT FRA TIRSDAGS HOLDET. 
Så er foråret kommet, og efter at have besejret Søsterhøj
"bjerget" hver Tirsdag i de sidste mange mørke måneder, er vi nu 
igen begyndt at træne i skoven. 
Vi løber fra Grumstolen hver tirsdag kl 17,30. 

Vi er nu oppe på at være 7-8 stykker hver tirsdag, men der er 
stadig plads til flere. 

Hvis formen skal være i orden til påskeløbet, 1900 stafetten og 
årets første cup match, er det på tide at møde op, og komme med 
en tur i skoven. 

Den kommende tid vil træningen veksle mellem bakketræning og 
intervaller, så vi kan være toptrimmede til forårets store 
opgaver. 

Vi stiller selvfølgelig hold til 1900 stafetten, (10*10km for 
herrer og S*lOkm for kvinder), men vi mangler nogle stykker til 
et hold, så hvis du går og drømmer om at komme med, kan du nå det 
endnu, kom ud og vær med til træningen eller ring til en af 
undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Henning Jensen & 
Tlf 86137925 

Henrik Andersen 
Tlf 86191792 

NYT FRA UNGDOMSTRÆNEREN 

Nu gælder det for alle om at få sat kryds i kalenderen om 
mandagen, hvor ungdomstræning foregår. 
Træningen er rykket fra skolen og ud i skoven, hvor det skulle 
være lidt lettere at få trænet noget o-løbsteknik. 

Som sædvanligt starter vi kl. 16.00, men da det kan være svært 
for nogle at nå, er det helt i orden hvis I ringer til under
tegnede og aftaler at komme lidt senere. Så vil vi lade poster-ne 
stå lidt længere i skoven og vente på jer!! 

KALENDER 

DATO 
13/3 
20/3 
27/3 

MOMENT 
Kompastræning 
Mangepost løb 
0-løb 

STED 
Silistria 
Silistria 
Fløjstrup 

BANE LÆGGER 
Line 
Anne N. 

Husk også, at til april starter træningsløbene om onsdagen. 
På træningsløbslisten som formanden har sendt ud tidligere, kan 
I se hvor og hvornår det foregår. 

De træningsløb der hedder FORÅRSFRÆS 1, 2, 3 og 4, er træningsløb 
der kræver tilmelding og så vil der til gengæld være indtegnet 
baner til løberne. 

Det er altså en måde at få konkurrencetræning på. 

Jeg håber at se rigtig mange af jer i skoven. 

ANNE LIND JENSEN 

Ul-Kursus 4.-s. Marts 95. 

Kurset foregik denne gang i Rold Skov. Emnet var: Bomteknik og 
kompaskurs. 
Som altid blev dette et meget godt kursus både socialt og O
løbsmæssigt. 

Første dag løb vi på et kort, hvor visse dele var udslettet, så 
man måtte tage kompaskurs gennem disse områder. 

På andendagen løb vi et andet løb, hvor man skiftevis løb 
kompaskurs og indlæsning på kort ved den post, vi var kommet til 
og derfra korthusk (vi havde kun et kort med kompas-kurserne). 

Uden for løbene opholdt vi os i en spejderhytte, hvor de voksne 
om aftenen underholdt os og/eller omvendt. 

Det var et utroligt sjovt og lærerigt kursus og jeg vil opfordre 
alle andre, der har mulighed for det, at komme på kursus. 

Lasse Staffensen 

NYT KLUBTELT 
Bestyrelsen undersøger muligheder for at få et nyt og ~kstra 
klubtelt. 

B-LØB I ØRNBJERG MØLLE I 1996. 
Bestyrelsen har lagt billet ind på et B-løbs arrangement lørdag 
den 24. august 1996 i forbindelse med PAN's 50 årsjubilæumsløb i 
Mols Bjerge den 25. august 1996. Allerede nukan du melde dig hvis 
du harstore planer om at prøve nogle af de udfordrende poster i 
et sådant arrangement. 

PASKEN 96 
Er allerede på plads, idet Bent har forhåndsbooket 60 pladser på 
Fanø Badeland, nærmere vil følge, når tiden nærmer sig til næste 
år. 

ADRESSELISTER. 
På generalforsamlingen blev der efterlyst en samlet adresse
liste, der kunne udsendes til alle medl emmer indeholdende navn, 
adresse samt evt. telefonnummer. Som formand gav jeg Udtryk for 
at alle burde have en chance for at sige fra, hvis de ikke 
ønskede, at stå på sådan en liste, hvorfor der findes vedhigt en 
lille svarslip, som I venligst bedes returnere snarest be-lejligt 
og senest den 31. marts 1995. 

Formålet med listen skulle være, at alle har let ved at få fat i 
hinanden for evt. at aftale samkørsel til løbene. 

Der er blevet plads til at par andre spørgsmål også. Specielt 
omkring cup-matchen i Viborg mod Skagen. 

HUSK AT SVARE PA ALLE SPØRGSMALENE. Mange tak! 

OG RETURNER KORTET SENEST DEN 31. MARTS 1995. 

ensen, Florasvej 14 1 8462 Harlev J . 
en 8694 1744, privat fax: 8694 1794 



Cup-match-turen til 
Broddingbjerg 
plantage den 22. april 1995. 

50 aktive deltagere er tilmeldt + børneparkering. Det er flot. 

Så er der truffet aftale med Jørns Busser i Galten, da der er 
mange, der har ønsket at køre med bus til cup-matchen. 

Køreplanen for opsamlingen bliver nedenstående. I bedes alle . 
overholde tidsplanen præcis, idet de anførte tider er afgangstider 
som nødvendigvis skal klappe, for at alle kan nå frem til start. 
Skulle enkelte af jer have ønske om et andet mødested end det 
anførte, skal I kontakte PLJ for aftale. Ellers er nedenstående 
gældende uden undtagelser. 

10.55 Afgang Jørns Busser Østergårdsvej 19, 8464 Galten 

11.10 Afgang holdested ved Brabrandhus, Silkeborgvej. 
Følgende står på: Johanna og Bent. 

11.25 Afgang Viby Torv P-plads før Mac Donnald 
Følgende står på: Birgitte, Rasmus, Birgit Ras. 
Tove, Per, Signe, Jørgen, Anders K, Kristian K, 
Lena, Erik N, Mette N, Sofie Pia Jac. Per Jac. 
Gert Jac., Birthe Ras. og Flemming G. 

11.30 Afgang Harald Jensens Plads. Hjørnet ved Silkeborgvej. 
Følgende står på: Henrik A. og Ole M. 

11.40 Afgang fra NV-hjørnet Viborgvej/Ringgaden. Handetshøjskolen. 
Følgende står på: Erna, Henning, Anne , Birthe w., Frank D. 
Li-Karine, Erik Søg., Helle S. Birte S., Anne w., Lasse, · 
Finn, Jasper, Vibeke, Per K.J., og Mogens L. 

11.50 Afgang fra P-plads foran Sabro Kro. Viborgvej. 
Følgende står på: Evald, Niels J., Bodil og Per L. 

Herefter køres direkte til stævneplads ved Broddingbjerg. Viborg. 
Orienteringsløbet starter kl. 13.00. Efter løbet køres sarnlet/evt. 
i flere hold til skolen, hvor der er omklædning og bad. 

Efter at sejren over Skagen OK forhåbentligt er konstateret køres 
tilbage mod Arhus. På festligt gensyn. 

Er du ikke nævnt ovenfor regner jeg med, at du selv kører ellers 
bedes du straks kontakte undertegnede. Der er plads. 

Spørgsmål til PLJ, hvis tvivl! Vær nu præcise. BUSSEN KØRER. 
)/)_'' 

venlig>1hilse· 
-:((i lJ.J) QL ~-

Per I;;..nd~ensen 
Fl orasve . 14 
8462 Har ev J. tlf. skolen 8694 17 44, eller fax 8694 1794 

********************************************* 

*FORMANDENS APRILB~EV 1995 * 
********************************************* 
GRUMSTOLEN er brændt helt ned til grunden og de sidste rester af vores præ!,1ige klubhus er 
netop kørt væk. De fleste af jer har sikker været forbi og har set det trøstesløse syn af en ruin. 
Som en anden fugl Phønix, ser det i skrivende stund ud til at GRUMSTOLEN igen vil rejse sig på 
det historiske og minderige sted. Alle gode kræfter anført af Svend Åge Pedersen fra Fritids- og 
Kulturforvaltningen arbejder på at få et nyt klubhus gjort klar. Der har allerede været afholdt de 
første møder med arkitekten og skoven har givet grønt lys for en genopførelse. Snnd Åge har 
sagt, at vi skal reservere lillejuleaften til genindvielsen. Lad os håbe det holder. 
Indtil da er skurvognenes nøgler kodet om, så I kan anvende GRUMSTOLsnøglen til at komme 
ind i alle 3 skurvogne. Den sidst opstillede vil blive udstyret med et enkelt brusebad, så vi må 
vænne os til at tage bad på skift. Men lad os prøve at holde fast ved GRUMSTOLEN som 
træningsstedet også i denne svære periode. Tirsdagsholdet har meddelt, at de starter igen næste 
tirsdag, så mød blot op. Der er varme i skurvognene. 

PÅSKELØBENE 1995 med Fjand Camping som udgangspunkt var der af Birte Sivebæk sørget 
for gode rammer i år og det blev da også en helt fremragende klubtur, hvor selv vejret var med 
specielt de første to dage. Klubteltet savnede vi, som vanligt, men var der ikke noget med at 
Birgitte Halle ville lave en slags turnus på opgaven med at huske teltet? Hvis det sker så vær alle 
posi-tive, når det bliver jeres tur til at tage teltet med. 
Desværre nåede vi ikke at få alle resultater med fra de tre løbsdage, men det kan konstateres at 
Thorbjørn fik 2 andenplad-ser på de første to etaper, men desværre slog nerverne ikke til i 
forbindelse med den afgørende sidste etape. Ærgerligt var det. Rasmus Brøgger og Lone Dybdal, 
kom på sejrsskamlen med hver sin 3. plads i den samlede stilling. Flot klaret. 
Middagen fredag aften var alt hvad campingkøkkenet kunne klare, men også den opgave klarede 
de venlige og behagelige camping-pladsejerne i fin stil. Tak til alle for bidraget til en god påsketur. 
Den nye tidtagningsteknik, hvor vi fik alle vore mellemtider, vil sikkert i lang tid fremover også 
give anled-ning til drøftelser af, hvilke stræk, der nu var de bedste. 
Der var meget vand i alle lavninger kan jeg hilse at sige. 

SOMMERTUREN TIL FRANKRJG er på plads og deltagerne har fået den første orientering 
skriftligt, ligesom turen blev drøftet i forbindelse med årets påskeløb, men vi skal nok samles en 
gang mere, inden det går løs, men herom senere. Specielt arbejdes der på evt. samtidig kørsel og 
fælles overnatning på vejen ned. Giv besked til en fra bestyrelsen, hvis det er noget, der har 
din/jeres interesse. 

TRÆNINGSLØBENE gennemføres nu som aftenløb på onsdage og der er p.t ikke de store 
forandringer i den udsendte liste. 
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ÅBNE LØB J FORÅRSSÆSONEN er der en del af endnu. 
Løbsdato Løbsområde Arrangør Tilmelding Lone 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
22.04.95 

07.05.95 
14.05.95 
21.05.95 
25.05.95 
28.05.95 
11.06.95 
08.07.95 
09.07.95 

Broddingbjerg Viborg OK senest I0.04.95 
ALLE skal med FÆLLES BUS Cup-match mod SKAGEN OK 
Hoverdal Uldjyderne senest 25.04.95 
Kelstrup Plantage Sønderborg OK senest 06.05.95 
Lodbjerg/Hvidbjerg WlLD WEST senest 06.05 .95 
Tranum Klit NJM stafet senest 08.05.95 
Søndermarken 
Marielund 
Vesterskoven 
Haraldsholm 

Vejlestafetten 
Kolding stafet 
Vikingedyst 
Vikingedyst 

senest 17.05.95 
senest 29.05.95 
senest?? 
senest?? 

Se i øvrigt listen i 0-Posten og eller næste nyhedsbrev. 

CUP-MA TCHEl'i i Broddingbjerg har god deltagelse med 50 tilmcld1e løbere, så der skulle være 
gode chancer for at slå Skagen, men de1 kræver, at alle møder op og gør deres bedste. 
Jørns busser er bestilt og turen vil forlobe nogenlunde efter følgende vedlag1e plan: 
Afgangstidspunkterne er sidste chance for at komme med, DER VENTES IKKE, så vær i god tid . 
TAK. 

STARTAFGIFT/LØBSAFGlFT skal becales NU og der er fra kassereren vedlagt girokort, som 
du selv omhyggelig1 bedes udfylde med navn(e) på den eller de løbere, som becalingen dækker. 
Lad os kort repetere reglerne for løbsafgift : 
Alle der senest den I maj indbetaler lobsafgiflen har ret til, uden yderligere betaling af startafgift, 
ai de.hage i alle 0-løb i Danmark samt Norge og Sverige. Såfremt beløbel ikke er brugt op kan 
der ikke betales penge retur. Vælger man ikke at indbetale,løbsafgiflen, vil man senere blive 
opkrævet stan-afgift for de løb man tilmelder sig.. Udebliver man fra et tilmeldt løb med anden 
grund en sygdom, opkræves man dog efterfølgende stanafgiften, selv om man har betalt 
løbs-afgiften for 1995. 

Løbsafgirten for hele året er for 1995 uændret og således: 

Juniorer og superseniorer (d.v.s. <21 år eller >59) 125 kr/år. 

Seniorer 250 kr/år. 

Det er en god ide at få betalt til tiden. Fristen er ultimativ. 

BRUG DERFOR STRAKS DET VEDLAGTE GIROKORT. 

FRA KLUBBENS UNGDOMSKONTAKT PEGES PÅ FØLGENDE AKTJVJTETER I 
DEN KOMMENDE PERIODE . 

24.04.95 
29.04-30.04 
01.05.95 
08.05.95 
15.05.95 
22.05.95 
25.05.95 

Linieløb fra Silistria. 
KUM match på Bornholm. 
0-løb Silistria 
Moment baner fra Silistria 
Alm. U-træning Silistria 
Alm. U-træning Silistria 
Kristi Himmelfartsløb, Marselisborg. Tilm. 

Venlig hilsen Anne Lind Jensen, tlf 86 I 5 62 17. 

FRA KLUBBENS MARSELJSLØBS KONTAKT ER FØLGENDE NYT. 

VAGT VED MARSELJS-FORTRÆNJNG 

Da jeg sidste år hørte mange ytre sig lidt negativt om organiseringen af vores vahrtordning til 
Marselis-fortræning, vil jeg under hensyntagen til bestyrelsens holdning forsøge at ændre lidt på 
modellen. 
Specielt ville mange hellere deltage i fortrænings-løbene end stå vagt, når der alligevel var rigeligt 
mandskab at tage af, andre var utilfredse med at have kørt langt "til ingen verdens nytte". Jeg 
fornemmede, at utilfredsheden i mange tilfælde skyldtes, at der egentligt ikke var nok at lave i 
forhold til antallet af fremmødte, man følte sig lidt til grin. 
Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen gerne ser rig1ig mange (i klubdragt) til vores 
vagtaftener, også selvom, der flere om at dække de enkelte vagtsteder. Det skyldes dels, at vi får 
mange penge fra Marselis-fonden for vores indsats, og dels, al det samtidigt er en enestående 
mulighed for at profilere 0-afdelingen. 
Når jeg kender datoerne for vores vagter, vil jeg fremsende en tilmeldingslis1c, som ligner den fra 
sidste år, dog med en rubrik med teksten "kommer gerne, selv om vagtplanen er dækket ind". 
Efter tilmeldingens udløb vil jeg udarbejde en vagtplan, hvor kun el nødvendigt antal ,yagter ,~J 
figurere i. 
Systemet prøves denne sæson og kan/skal evt. revideres næste år, specielt er ordningen særdele.s 
sårbar overfor udeblivelse uden afbud, men skulle til gengæld sikre at dem, der står på, vagtplanen 
også er ansvarlige for et stykke arbejde den pågældende aften. Nogle melder sig forhåbentligt på i 
rubrikken "kommer gerne selvom vagtplanen er dækket ", disse mennesker ved så på forhånd. at 
de er udover, hvad der kræves for at dække vagten. 
Husk,det er altid sjovere at være to eller flere på vagtstederne, og for de løbelystne kunne vi f.eks . 
indføre en fælles sidstestart sammen med "fejebladet". Det kunne se meget fiol ud i klubbens 
løbedragt. 

Venlig hilsen Birte Sivebæk, Steen Billes Torv 8, 3.sal, 
8200 Århus N. tlf 86 16 78 83 



************************************ 
* FORMANDENS MAJBREV 1995 * 
************************************ 

MARSELISLØBET 1995. 
HUSK TILMELDING SOM MARSELIS-LØBS-OFFICIAL STRAKS. SE SEDDEL. 

ÅBNE LØB MM. 
ÅBNE LØB SOM 1900 LØBERE BØR VÆRE MED I. 
DA~~ Navn Tilmelding 
---....---------------------------
28 .i).5~ 95 Vejlestafetten. Vi deltager med fire hold. Tilmel
ding~n slutter 19. maj og sammensætningen er, med de bindinger 
der:.~·r for holddannelsen, blevet følgende, anført i start
ræk~følge: 
A) Hans v.B, Ole G., Erna, Helle, Rasmus. 
B) Bent, Finn, Vibeke, Johanna, Niels Juhl. 
C) Anders K, Birgitte, Jasper, Li-Karine, Per K.J. 
D) Anne L.J., Per L.J., Lasse, Bodil, Lise. 
Reserver er: Jannie M., Thorbjørn og Øjvind. 

11.06.95 Cafe Noir stafetten i Kolding Tilmelding senest den 
25. maj til Lone. Der er flere stafetklasser, men alle består 
af 3-mands hold. Samlet start kl. 11.00 i Marielund, Bramdrup 
skov. Omklædning og bad på Kolding Gymnasium. Max 300 m fra 
stævneplads. 
Der er følgende klasser: 
Aben herre: 3 x 6 km svær 
Aben dame: 3 x 4 km svær 
D/~.f30: 3 x4 km svær 
MIX: 1. tur 4 km svær 

2. tur 3 km let 
3. tur 6 km svær 

Der"~r virkelig en stafetløbsbane til alle. Lad os prøve at 
lave rigtig mange hold. Hurtig besked til LONE. 

08.07.95 D-løb med 5-års klasseinddeling. Den såkaldte 
09.07.95 Vikingedyst som 2-dages etapeløb med mulighed for at 

se Jelsspillet. Tilmelding senest den ?? 

FRANKRIGSTUREN 1995. 
FORMØDE DEN 30. maj 1995. 
Birte S. har skaffet lokaler, hvor vi alle kan være nemlig på 
Sydskolen, Hasselager Alle 10. Kortskitse er vedlagt til 
Frankrigsdeltagerne. Mødet starter kl. 19.00 og alle der kan, 
bør møde op for at få de sidste aftaler på plads. Birte sørger 
for en kop the og/eller kaffe samt et stykke kringle. 
Har du ideer eller tanker omkring turen, så tag dem endelig 
med til mødet. 

GRUMSTOLEN. 
På et møde den 3. maj blev der efter en lang drøftelse opnået 
enig accept af vedlagte forslag til indretning af GRUMSTOLEN. 
Forvaltningens folk arbejder videre med projektets detaljer og 
vil først på et senere tidspunkt igen forelægge nyt for os som 
brugere. Vi håber fortsat på indvielse i uge 51. 
"Skurstolen" fungerer indtil videre, selv om der har været 
enkelte emsige, der fortsat mener, at skurvognene bør fjernes 
straks, da de er opstillet uden tilladelse. 

SÆSON 1996. 
Ser i skrivende stund ud til at blive en travl sæson for 1900-
0rientering, idet vi er blevet opfordret til at lave såvel et 
langdistanceløb i februar måned, B-C-løb i forbindelse med 
PANs jubilæumsløb på Mols og endelig en afdeling af natugle
løbene i efteråret. Der skal bruges folk til alle tre arrange
menter og er der allerede nu, nogle der ønsker at lægge billet 
ind på jobbet som stævneleder, banelægger eller en af de andre 
poster hører vi i bestyrelsen meget gerne herom snarest. 
God tid til planlæ,;i-ning er det halve arbejde. 

LAD OS HØRE FRA JER. 

EFTERLYSNING: 
Fundet på 3. dagen ved påskeløbene 

a) 1 par kondisko, Nike Air str. 40 
b) 1 par regnbukser, grå 
c) 1 taskeparaply, hvid 

Savner du en eller flere af ovenstående effekter, kan du 
kontakte Birte .Sivebæk på tlf. 8616 7883 inden den 1./6. 

TRÆNINGSLØBENE: 
Fortsætter efter den udsendte liste. 
Dato Skov Mødested 
******************"t******************************************* 
17.05.95 
25.05.95 
31.05.95 
05.06.95 
10.06.95 
10.06.95 
14.06.95 
21.06.95 

Skanderborg Dyrehave Afm. på Gl. AlO Handicapvenligt 
Kristihimmelfartsløb PAN UU. Tilmeld sen. 18.05.95 
Ryekol Afm. fra Gl. Rye. 
Marselisfortræning Tangkrogen kl. 14.00 
Triathlon Horsens Tilm. sen 3. juni til LONE 
Triathlon Tirstrup Tilm. sen 30. maj til LONE 
Silkeborg Nordskov Afmærkning fra Al5 
Marselisborg Silistria Set. Hans løb!!! 



li 
I 

' ~·!.. 
ii 
;i 

0Mi<;.L/'t..~Nl'NG .., 

(".--

~:;Al) V 1 I 
[?]1n . 
. - . I :.Au. .... ,., 

" 
I 
O-""'-t...~CWING 

r~ 
I I 

GAl'-C> 

G""'G 

OIL.ET ( ~ ) 

'I 

~-------------

~ 

_/ 
.-. 
\_J 

r -,. 
- . ~!"-. 

' .J 

r 0 '· ' '-"' ._,,,_~ 

'- ' \..._, 
_:.p1:ti<.~OG 

T~'°~!'C-t.N 

··· .!0-~----..1 

<) ~ 

n~r, 

:i-icct.~'1 

'~ · \.__. 1 ....__. 

t 
! 

I /1 

. -i - · 

" GRUMSTOLEN " 

Genopførelse af klubhus. SKITSEFORSLAG A. 
Plan af stueP.tagen. 
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" GRUMSTOLEN " 

Genopførelse af klubhus. SKITSEFORSLAG A. 
Plan af l. salen, 

Stadsarkitektens Kontor, Projektafdelingen . 



************************************** 
*FORMANDENS AUGUSTBREV 1995 * 
************************************** 

FRANKRIGSTUREN 1995 med 5-dages orienteringsløb i træk blev en 
kæmpe oplevelse for alle der var med. Spørg selv, når du til 
løbene i den kommende tid møder nogle af os, der var med. 
Billeder fra turen bliver der bestemt også lejlighed til at se, 
om ikke før, så ved grill-aftenen dem 26. august. 
HVORNÅR SKAL DEN NÆSTE TUR VÆRE??? 
Det bliver næppe i 1996, hvor der er store arrangementmæssige 
opgaver, som tidligere nævnt. Langdistanceløb, B-løb og natløb. 

GRUMSTOLEN/SKURSTOLEN sidste nyt fra den side er, at der regnes 
med byggestart den 4. september og fortsat indvielse/ibrugtag
ning lillejuleaften. Bestyrelsen arbejder p.t. med indretnings
ønsker mm. og har du noget at byde på i den retning, bør du 
snarest henvende dig til en fra bestyrelsen, for evt. at få det 
med i den samlede vurdering af de muligheder, der vil blive 
overvejet inden beslutninger træffes. 

OPKRÆVNING AF KONTINGENT for andet halvår er nu klar fra 
kassereren og findes vedlagt, han anmoder alle om snarest muligt, 
at gå på posthuset for at få bragt sagen i orden. 
PÅ FORHÅND TAK. 

GRILL-AFTEN på GRUMSTOLEN bliver lørdag den 26. august. Se 
særskilt indbydelse fra Lone. HUSK TILMELDING. 

TERMINSLISTEN frem til oktober indeholder bl.a. følgende løb, som 
der specielt gøres opmærksom på: 

19.08 D-løb Nystrup Plantage. 

20.08 C-løb Tved. 

26. 08 Norringure. Djurslandsløbet. PAN. l'~fterfølgende GRILL
AFTEN. Tilmelding til Lone. 

27.08 B-løb Kollerup Klitplantage. St. Binderup OK. 
Tilmelding til Lone senest den 15/8. 

02.09 Forløb mm. Marselisløbet. Se skrivelse fra Birte. 
Bemærk ændrede tider. 

03.09 MARSELIS-LØBET. ALLE DELTAGER OM MULIGT SOM OFFICIELS. 

07.09 C-nat Marselisborg skov. PAN arrangerer. 

09.09 DM-Stafet Langesø, Fyn. Tilmelding senest 
den 19. august til Lone. 3 mands/kvindes-hold 

11.09 DM-individuelt i Munkebjerg skov ved SNAB OK. Tilmelding 
senest den 20. august til Lone. 



Og så de to allervigtigste løb i efteråret. 
Der er plads til 
og brug for ALLE klubbens medlemmer. 
16.09 Stendal-Ulvedal C-løb med indlagt Cup-match for 1900. 

Kampen står imod St. Binderup OK. 
Alle brave mænd og kvinder forventes af huse, så vi kan 
fortsætte sejrsrækken fra foråret mod Skagen. 
Tilmelding senest den 5. september til Lone. 
Der bliver fælles buskørsel til dette arrangement. 

23.09 Bjerre skove Horsens OK. 1900 mod Skive AMOK Cup 
Igen skal vi have samlet et stort hold. 
På grund af den tætte afstand, ingen fælles bus! 
Men ALLE kan få kørelejlighed, meld blot behovet 
samtidig med tilmeldingen til Lone senest den 11.09. 
Kampen står denne gang mod Mariager OK. 

30.09 DM-nat Nørlund Syd. Uldjyderne. Tilmelding senest den 
12.09 til Lone på tlf. 8629 8036 

Næsten hver onsdag aften er der mulighed for at deltage 
i natløb et eller andet sted i Jylland. Spørgs Lone for 
tilmelding. 

Specielt vedrørende stafetløbene, bedes du tilmelde dig så 
hurtigt som muligt, af hensyn til sammensætningen af holdene. 

MARSELIS-LØBET 1995. Mange har tilkendegivet i hvilket omfang de 
kan hjælpe til i den week-end, men er du ikke sikker på, at du er 
med på officiel-holdet, så kontakt straks Birte Sivebæk og 
meddel, hvornår du kan. Husk også, at der er forløb om lørdagen. 
Forhåbentligt ses vi. Din endelige placering som official vil du 
modtage besked om direkte fra Marselisløbet ved Søren Søgård, 
Anders Jensen. 
I øvrigt står vi for fortræningen her mandag den 14. og onsdag 
den 16. Alle er velkomne, selv om de ikke er tilmeldt via Birte 
Sivebæk. 

Sidste nye 0-løber i 1900 Mandag den 10. august fik Maui og Hans 
van Binsbergen deres førstefødte, en dreng på 3500 g 
Forældre og barn har det godt og klubben sender et stort 
TIL LYKKE. 

TRÆNINGSLØBENE er igen i fuld gang. Se særskilt liste. 

VEL MØDT TIL EN GOD OG SPÆNDENDE EFTERÅRSSÆSON. 

1900-0RIENTERING MED PLADS TIL ALLE, DER HOLDER AF SKOVEN. 

På gensyn i skoven. Per Lind Jensen, Florasvej 14, 8462 Harlev. 
Fax nr. 8694 1794 



G1ill-aften 26. august Id. 17. 00 
l\lød op på "SKURSTOLEN" og vær med til at holde vores grill
tradition i hævd. 

Selvom vores kære klubhus midlertidigt er erstattet af skurvogne mø
des vi selvfølgelig alligevel til det årlige sommerarrangement. Grillen har 
vi nemlig stadig og på den vil vi stege gode kødstykker og pølser. Hertil 
serveres flutes og salat. 

Drikkevarer skal man selv medbringe. 
Da vi ikke har vores sædvanlige inventar af borde og bænke er det en 

god ide at medbringe et campingbord og ditto stole. 
Udover de kulinariske aktiviteter skal vi snakke om efterårets store 

arrangementer: Marselisweekenden, DM, JM og ikke mindst cup
matcherne. 

Desuden opfordres alle, der har billeder at fremvise fra sommerens 
store klubtur til Frankrig, om at medbringe album til almen fremvisning. 

Arrangementet finder sted umiddelbart efter PANs store løb lørdag 
eftermiddag i Norringure ved Hinnerup, hvortil vi forventer mange 1900-
deltagere. Man er selvfølgelig også velkommen til spisningen uden at 
have løbet først. 

Tilmelding til både løb og grill-arrangement til 
Lone Dybdal: 86 29 80 36. 
PANs løb senest 13. august. 
Grill-arrangement senest 21. august. 
Da vi jo ikke har køkkenfaciliteter på brandtomten skal salat og evt. 

kaffe og kage forproduceres hjemmefra. Giv ligeledes besked til Lone, 
hvis du vil hjælpe med en kokketjans. 

Vi ses til lang lørdag 

Rekognosceringskursus? 
Har du lyst til at lære at rekognoscere på 1 dag? 

Hvis du har o-løbserfaring, er der mulighed for at komme på 
kursus med instruktion i rekognoscering ved konsulent Søren A. 
Nielsen. 

Jeg forestiller mig at vi kunne nytegne den lille skov 
Grumstolen, eller et tilsvarende lille område, så vi ikke 
"knækker" halsen i første forsøg. 

Tidspunktet bestemmer vi selv og klubben betaler udgifterne. 
Så hvis du har lyst, er det blot at skrive til undertegnede. 
Vi skal være minimum 5 for at oprette kurset. 

Helle Svenningsen 
Tokkerbakken 30 
8240 Risskov 
tlf. 8621 2423 



Til fo1111a11drns 11yliL:dsli1 l'\ ' 

Pakkeaften i Marselisborg-hallen tirsdag d. 22. august kl. 19.00 
Så mange klubmedlemmer som muligt møder op. 
Når pakkeriet er slut, byder Marselis-komiteen på kaffe/te og kringle i klubhuset på 
Observatoriestien. 

Lørdag d. 2. september kl. I 0.00 er der INFO-møde for alle officials vedr. arbejdet på selve 
løbsdagen. 
Anders Jensen fordeler os, så flest muligt står på strækningen Horsevad-Gåsehaven, og hvor 6 og 
12 km ruten deler sig. Hvis vi er for mange til at dække strækningen, kan nogen af os blive placeret 
andre steder på ruten, hvilket vil fremgå af det brev, som du modtager fra Anders. 
Du kan således ikke regne med at stå sammen med dine klubkammerater. 

Alle officials til Marselisløbet kan gratis deltage i et af flg. 3 tilbud: 
NB.: hvis du løber om søndagen,skal du selv betale og selv tilmelde dig 

A) 6 eller 12 km løb, lørdag d. 2. september kl. 11.00 eller onsdag d. 30. august kl . 18.30 fra 
Tangkrogen 

B) 25, 50 eller 100 km cykelløb, lørdag d. 2. september kl. 14.00 fra Tangkrogen 
(NB. 100 km starter muligvis kl 12.00) 

C) l km svømning, fredag d. l. september fra kl . 18.00 på Århus Svømmestadion, Ingerslev 
Boulevard 

Af nedenstående liste fremgår, hvad du har meldt dig til. 
Hvis du er blevet fejlplaceret eller har andre indvendinger, kontakt da undertegnede hurtigst muligt. 

Navn alder LØB OFFICIAL 
3. sept . 

Ole Mark 44 12 km X 

Bjarne Mark 19 6km X 

Lise Lind Jensen 21 12 km X 

Per Lind Jenser. 50 12km )( 

Bodil Buchtrup 54 6km X 

Erna Svenningsen 62 6km X 

Henrik Andersen 21 12 km 
Anton Jacobsen 41 l2km X 

Ellen Laustsen 53 12 km )( 

Evald Lausisen 58 6km X 

Erhardt Nielsen 30 l2km X 

Hans v. Binsbergen 30 l2km X 

Steen Dombemowsky45 l2km X 

Lisbeth Møller 43 6km X 

Laura Dombernowsky 11 6km X 

Signe Bang 50 6km X 

Karin Bang løber ikke X 

Johanna v. Binsbergen54 6km X 

Bent Christensen 46 12 km X 

Anne Lind Jensen 23 12 km X 

Li-Karine Schiøtz 25 12 km X 

Erik Søgaard løber ikke X 

Birgit Rasmussen løber ikke X 

Øjvind Brøgger 45 12 km X 

Birgitte Halle 37 12 km X 

Rasmus Brøgger 15 12 km X 

Thorbjørn Brøgger li SVØMMER 
Lone Dybdal 39 CYKLER( I OOkm) 
Henning Jensen 31 12 km X 

Per Jacobsen 31 12km X 

Marianne Østerlund ? 
Erik Nielsen 36 12 km X 

Birte Sivebæk 41 12km X 

Lone Dybdal, Lene Lund og Søren Guldager har ønsket at løbe om søndagen sMremt, der er 
officials nok. 

Venlig hilsen 
Birte Sivebæk 
tlf. 8616 7883 



*************************************************** 

*FORMANDENS SEPTEMBERBREV 1995* 
*************************************************** 

DM-MEDALJE TIL 1900-0RIENTERING. 
Ved DM i Munkebjerg den 10. september løb Lone Dybdal et særdeles flot løb i det meget 
krævende terræn og opnåede en broncemedalje i klassen D 40. 
Øvrige deltagere opnåede ikke tilnærmelsesvis så flotte resultater, men alle havde både god 
og lang tid i skoven på skrænterne ved Vejle fjord. 
Det var baner med stor udfordring, både fysisk og orienteringsmæssigt, hvilket er med til at 
sætte Lones medalje i relief Et STORT TIL LYKKE til Lone. 

1900 
ÅRHUS 

MANGLER OFFICIELS TIL 
MARATHON VIL DU HJÆLPE? 

Klubben har fået en henvendelse fra arrangørerne af Århus Marathon, ved Mogens Løntoft 
tlf privat 8618 2827 eller firma 8614 5455, om vi kan stille med officielstil dette arrange
ment, der i år skal foregå i Århus Midtby, hvorfor der er brug for endnu flere officielsend 
ellers. Har du/I mulighed for at hjælpe på løbsdagen søndag den 1. oktober ca. fra kl. 9-10 og 
frem til ca. 15-16 som vejvisere, kan henvendelse STRAKS ske til enten undertegnede PLJ 
eller hvis du beslutter dig meget sent direkte til Mogens Løntoft på ovennævnte telefonnumre. 

CUP-MATCH SEJR OVER 
på 98 MOD 

ST. 
79. 

BINDERUP 

Lørdag den 16. september slog vi i Ulvedal Plantage St. Binderup med 98 points mod 79. 
Allerede på lørdag skal vi i årets sidste cup-match mod Mariager OK i Bjerre skov. Mariager 
slog også St. Binderup, så det bliver givet en hård kamp mod Mariager og det forventes, at 
alle møder op og gøre deres bedste, så vi kan slutte som ubesejrede i årets tu@erine. 
VEL MØDT I BJERRE PÅ LØRDAG DEN 23. SEPTEMBER. 1 

MARSELISLØBET 1995. 
Med rekorddeltagelse blev det 24. Marselisløb godt overstået selvom vejret kunne have været 
bedre. Birte Sivebæk ønsker en tilbagemelding fra medlemmerne, der har deltaget i såvel 
fortræningen som på selve løbsdagen. Med henblik på at lave evt. mulige forbedringer til 
næste år. Birte modtager også gerne ideer til, hvordan vi kan markere 1900-0RIENTERING 
endnu bedre end vi har gjort tidligere. 
Tilbagemeldingerne vil Birte, Henning og Bodil bringe med til evalueringsmødet, som plejer 
at finde sted efter hvert års Marselisløb. 

KURSER. 
Som nævnt i bussen på vej hjem fra Cup-matchen mangler der lige et par enkelte mere, der 
har lyst til at være med på et kort rekognosceringskursus inden længe. Henvendelse skal 
straks ske til Helle Svenningsen, der er koordinator på opgaven. Helles tlf nr. er 8621 2423. 
Se desuden 0-Posten for nærmere beskrivelser af kursustilbud. Almindeligvis betaler klubben 
for medlemmernes deltagelse i kurser, så henvend dig blot, såfremt du er interesseret i at 
komme med på et eller flere. 
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TRÆNINGSLØB RESTEN AF ARET. 
Listen er udsendt, men er den bortkommet, kan en ny fås ved henvendelse til PLJ. Som du , 
ser, er der stadig mange gode tilbud. Det er i skoven, man lærer orienteringsløb, så mød op til 
træningsløbene og find evt. en at løbe sammen med, så I kan lære af hinanden. 

KONTINGENT FOR RESTEN AF 1995. 
Dette skulle gerne være betalt nu, men skulle der være en enkelt, der endnu ikke har været på 
posthuset, bedes det ske snarest. 
Kassereren venter på de allersidste indbetalinger og du undgår afbrydelser i abonnement på 
0-posten. Ønsker du evt. at blive udmeldt skal du også give kassereren besked evt. på tlf. 
8613 7925. 

GRUMSTOLENS GENOPBYGNING. 
Efter den udsendte tidsplan fra stadsarkitektens kontor skulle der pr. 4. september have været 
gang i genopbygningen. Som de fleste måske har konstateret ved selvsyn, er dette ikke tilfæl
det. 
Den foreløbige forklaring på udsættelsen, som vi p.t. kun har fået mundtlig, er manglende 
økonomi {rygt~svis tales der om mangel på ca. 500.000 kr) til at løse genopbygningsopgaven 
på den spændende måde, der også har været præsenteret i en artikel i Århus Stiftstidende. 
Det er vort håb, at der snarest træffes beslutning om en billigere løsning på genopbygningen, 
da vi prioriterer en hurtig genopbygning højt, frem for en meget langsom og måske for dyr 
løsning. I bestyrelsen følger vi udviklingen meget nøje og den 13. november holder vi fæl
lesbestyrelsesmøde med Århus Skiklub. 

HANDICAPMESTERSKABER 1995. 
Endelige sted for afviklingen er endnu ikke bestemt, men de bliver gennemført i den planlagte 
week-end, altså enten lørdag den 4. november som det fremgår aftræningsløbslisten eller 
søndag den 5. november, såfremt der kan stilles en bedre skov til rådighed. Lone undersøger 
mulighederne p.t. 
Tilmelding kan derfor allerede nu ske til LONE, så er du sikker på at være med. 

JULELØBET 1995 DEN 2. DECEMBER. 
"Den Gyldne sko" er brændt, men traditionerne fortsætter heldigvis, så bestyrelsen opfordrer 
meget kraftigt arrangementsudvalget til at finde andre rammer for årets juleløb snarest, så vi 
alle kan glæde os til dagen, som vi plejer. 
Trofæ med mere vil bestyrelsen gerne være med til at frembringe, men der skal naturligvis 
også findes husly til den afsluttende festaften. Per R., Evald og Anne L.J. anmodes om 
snarest, at meddele bestyrelsen, såfremt der ønskes hjælp af den ene eller den anden art, for at 
få årets arrangement på benene. GOD ARBEJDSLYST til udvalget. 

Svar til: Per Lind Jensen Florasvej 14, 8462 Harlev J. 
eller pr. fax 8694 1 794 

På de næste sider følger resultatet fra den sidste cupmatch. 



************************************* 
*FORMANDENS OKTOBERBREV 1995* 
************************************* 

NYT. FRA KLUBBENS UNGDOMSKONTAKT. 
De fleste af klubbens ungdomsløbere er forhåbentligt via Anne tilmeldt Nordkredsens 
ungdomsudvalgs gruppeinddeling, så I er sikret tilbud om kurser, lejre mm. i det kommende 
år og efterårssæsonen. 
Er du i tvivl kan du kontakte Anne på tlf. 8615 6217. 
Niveau I: indtil 10 år samt begyndere 
Niveau II: 11 - 14 år også kaldet Ul. 
Niveau III: 14 - 16 år også kaldet U2. 
Niveau IV: 17 - 20 år også kaldet Jun A og Jun B. 

Træningsløbene er også for ungdomsløbere. 

TRÆNINGSLØB RESTEN AF ÅRET. 
Med den "Indian summer" vi har haft har det været utroligt dejligt løbevejr, så forhåbentligt 
kikker I fortsat på listen en gang i mellem OG kommer afsted til skoven. 

EKSTRA TILBUD OM STAFETLØB. 
Mariager OK inviterer til efterårsstafet lørdag den 11. november kl. 13.00 i Hou Skov. 
Afmærkning på Mariager-Hadsundvejen ved Fladbjerg. Der løbes i følgende klasser: 
A svær 6,0 km 
B svær 4,5 km 
C mellemsvær 4,5 km 
D let 3,0 km Åben for alle. Klassen løber ikke stafet men individuelt. 
Stafetmetoden: BLOM-metoden. 3 deltagere pr. hold. Alle 3 starter samtidigt. Når alle 3 er 
kommet i mål efter første sløjfe byttes kort. Det samme sker efter anden sløjfe. 
Vinder er det hold der først har alle 3 løbere i mål. 
Tilmelding til LONE DYBDAL (evt. holdvis, hvis I selv mener at have en fin kombination) 
senest den 2. november gerne på. tlf. 8629 8036. 
Bestyrelsen sammensætter individuelt tilmeldte til hold. 

HANDICAPMESTERSKABER 1995. 
Endelige sted for afviklingen er nu bestemt, og vi har fået kolleger fra Horsens til at lave 
baner til os, i den for mange løbere "berygtede" skov, hvor vi fik klø af Mariager OK i den 
sidste klubmatch. Altså handicapmesterskaber i Bjerre Skov lørdag den 4. november med 
første start kl. 13.00. 
Startliste udsendes senere og der kan tages evt. hensyn til ønsker om tidligere og eller senere 
start. 



HUSK TILMELDING STRAKS og allersenest tirsdag den 24. oktober til Lone Dybdal, 
Nymarksvej 20R, 8320 Mårslet. 
Evt. på tlf 8629 8036. Vi har bestyrelsesmøde den 25.10. 
Bestyrelsen udregner suverænt dit handicap, men du er velkommen til at angive, hvad din 
egen vurdering er p.t., samt oplyse om evt. skader, gode undskyldninger eller andet, der kan 
påvirke dit handicap. 
Man skal tilmeldes enten bane kort på 3-4 km eller bane lang på 5-6 km. Man bestemmer 
helt selv hvilken bane, man ønsker at deltage på. 

BEGYNDERINSTRUKTION FOR 0-LØBERE. 
Så går vintersyslerne i gang og vi skal til at lære noget derfor indbydes der til 
begynderinstruktion (hvor også erfarne er velkomne). 
Tidspunktet er lørdag den 18. november kl. 10.30-12.30. 
Mødestedet er 1900 Oldboys klublokale på Observatoriestien 1. 
Efter gennemgang af teorien afprøves den direkte med deltagelse i træningsløbet i 
Marselisborg Skov. 
Instruktionen henvender sig til alle jer, som ikke før har løbet. Er du let øvet er du også 
velkommen, men dit udbytte vil sikkert mest blive, at du lærer de andre at kende. 
Kurset har derfor to formål: at lære 0-løb fra bunden og lære hinanden at kende. 
Tag madpakke og kaffe/the med efter behov. 

Tilmelding nødvendig til:_ 
Birgit Rasmussen, Petersholmsvej 160, Torrild 8300 Odder tlf. 8653 1247. 

Kom nu ud af busken. Sidste frist for tilmelding er den 4. november evt. i forbindelse med 
handicapløbet i Bjerre. 

JULELØBET 1995 DEN 2. DECEMBER. 
"Den Gyldne sko" er brændt, men traditionerne fortsætter heldigvis. For nærmere oplysninger 
henvises til det fra juleløbsarrangørerne vedlagte særtryk. Her skal kun gøres ekstra 
opmærksom på tilmeldingsfristen, som er den 25. oktober til Per Rønnau. Svarkort til 
udfyldning er vedlagt dette nyhedsbrev. 

M~v l~rr 
,li «iu/J-k L -
Per Lind J4;'en 

Svar til: Per Lind Jensen Florasvej 14, 8462 Harlev J. 
eller pr. fax 8694 1 794 



1900-0rienterings 
''Kampen om den Gyldne Sko'' 

Fortsætter ufortrødent, thi som en sand fugl phønix er "skoen" på forunderlig vis 
genopstået og atter til rådighed til dette og følgende års juleløb. Så derfor kan 
juleløbskomiteen 95 indbyde til 

J uleløb m Gløgg/æbleskiver og festmiddag 
lørdag den 02. dec. 95. 

steder: Aarhus Idrætspark (Omklædning og bad) 

tider: 

I skoven (Juleløb) 

Aarhus 1900's klubhus, Observatoriestien 
(gløgg/æbleskiver og festmiddag) 

13.00 præcis v/ Idrætsparkens hovedindgang skal deltagere i selve 
løbet være omklædt og klar til afgang til et sted i skoven 

ca 15.30 julegløgg og æbleskiver 

ca 18.30 festmiddag 

betingelser for deltagelse: 

fyldestgørende udfyldt tilmeldingskort sendes senest 25. okt. 95 til 

PerRønnau 
Katterhøjvej 63 
8270 Højbjerg 

alle deltagere skal hver medbringe 2 stk hjemmelavet juletræspynt 
betaling til kassereren på dagen 
Medlemmer: kr 25,- Passive: kr 100,- Ikke-medlemmer: kr 125,-

"Kampen om den Gyldne Sko" og efterfølgende arrangementer er åbent for alle. 
Måske er det overflødigt, men vi finder dog anledning til at gøre opmærksom på, at 
dette års løbskomite vil bestræbe sig på en fair afvikling af vort traditionelle juleløb, 
og naturligvis betragter evt bestikkelse som uhørt. 

Vi vil se frem til at høre fra rigtig mange af jer og sender jer de allerbedste 
løbejulshilsener. 

Juleløbskomiteen 95 
Anne L. J., Ellen & Ewald, Tove & Per R. 



**************************************** 
* FORMANDENS NOVEMBERBREV 1995 * 
**************************************** 

JULELØBET 1995 finder sted den 2. december. 
Som meddelt i sidste nyhedsbrev er mødestedet v/Idrætsparkens hovedindgang kl. 13.00. 
Omklædt og klar til afgang. Alle børn også de der ikke skal løbe, skal møde samme tid og 
sted. 
For en god ordens skyld erindrer juleløbsarrangørerne om at ALLE selv medbringer ønskede 
drikkevarer til festmiddagen om aftenen. 
Omklædning og bad bliver efter venlig tilladelse på Århus Idrætspark. Lokalet kunne ikke 
præciseres nærmere, men kik i forhallen, der er en henvisning til omklædning. 

P ÅSKELØB 1996 finder sted den 4. april- 6. april. 
Tilmeldingerne skal være Lone i hænde allersenest den 30. januar, men gerne før. 
Bent Christensen har sørget for en masse god indkvartering på Fanø, hvor løbene foregår, men 
måske er det alligevel en god ide at komme ud af busken med din tilmelding allerede nu. Det 
letter tilrettelæggelsen af hele påsketuren. 

TRÆNINGSLØBSlJSTE FOR 1996 
Tidspunkterne er fortsat onsdage og lørdage. Priserne er ligeledes uændrede d.v.s. IS kr pr. 
gang eller hvis du selv medbringer kort 5 kr. 
Lone har været til årets fællesmøde, hvor man har lavet skitsen til næste års træningsløb 
sammen med de klubber vi traditionelt samarbejder med. Listen er p.t. ikke færdig, idet alle 
godkendelser endnu ikke er på plads, men efterfølgende løb vil I 900-0RIENTERING være 
ansvarlige for i 1996. 

Lørdag den 24. februar Lillering Skov med start fra Bøgebakken på vejen mod Stjær. 

Onsdag den 17. april Marselis Syd med start fra GRUMSTOLEN 
Dette løb er 2. del af de såkaldte FRÆS-løb. 

Øvrige planlagte løb findes foreløbig beskrevet i vedlagt oversigt. 

For alle træningsløbene gælder det, at der skal flere til at lave dem. Det er en rigtig god 
orienteringsøvelse at lave et træningsløb, så henvend dig blot til en fra bestyrelsen og fortæl 
hvilke(t) løb du gerne vil give en hånd med på vejen. 
Alle kan hjælpe til. 

ÅBNE LØB I 1996. 
Også hvad åbne løb angår bliver 1996 et travlt år for 1900-0RIENTERING. Se blot her: 

11.02.96. Åk.jær Gods Langdistanceløb med LONE som stævneleder. 
24.08.96. Ørnbjerg Mølle B-løb med PLJ som stævneleder. 
26.09.96. Marselisborg C-natløb med Henning J som stævneleder. 



HANDICAPMESTERSKAB 1995. 
er afgjort og resultatet vil blive offentliggjort i forbindelse med juleløbet 1995 . 

GENERALFORSAMLING for 1900-0RIENTERING 
forventes afholdt tirsdag den 2 7. februar 1996 kl . 19. 00 på ???????????, så I bedes allerede nu 
reservere datoen. 

Foreløbig dagsorden ser således ud: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
4. Forelæggelse afregnskab for det forløbne år. 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen 
8. Valg afrevisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 

CUP-MATCH FOR HELE 1996. 
Vi forbliver i 3-division (p.g.a. nederlaget til Mariager OK), hvor modstanderne næste år 
bliver: NORDVEST OK, St. Binderup OK og Viborg OK. 
Datoerne for matcherne er som følger og kan derfor allerede nu reserveres: 

12.05.96 
17.08.96 
06.10.96 

Skive Plantage 
Hou Skov, Mariager 
Rold V ælderskov 

GRUMSTOLEN 

1900 mod NORDVEST OK 
1900 mod St. Binderup OK 
1900 mod Viborg OK 

Bestyrelsen har omkring GRUMSTOLEN holdt et fællesbestyrelsesmøde med Århus Skiklub 
og drøftet tingene igennem. Der er fortsat meget stor indbyrdes enighed om langt de fleste ting 
og ønsker til huset. Efter kontakt til Svend Åge Pedersen F+K, ser det ud til, at der vil blive 
adgang til badevognen igen, med vores normale nøgle. Tidsperspektivet ser p.t. ud til at hedde 
ibrugtagning den 15. marts 1996. Men forhåbentligt bliver der plads til et lille arrangement af 
en eller anden art Lillejuleaften, 3om var den hidtige fastsatte dato . 

(/!/i7i~_ 
Per~~ 
Svar til: Per Lind Jensen Florasvej 14, 8462 Harlev J. 

eller pr. fax 8694 1794 


