
05"98 () 
6. årgang nr. 6 august 2002 Informationsblad for Århus 1900 Orientering 

Tilmeld dig straks til Henning: mai ,a; 

Formanden har ordet!!! 

CUP-matchen den 22. september 
Datoen er forhåbentligt for længst noteret, men ellers gør du det straks og tilmeld dig gerne i god tid til 
Lone, så vi kan sammensætte den stærkeste opstilling. Der er som sædvanlig brug for alle denne dag. 

Kontingentbetaling 
Så er det muligt, at få kontingentbetalingen bragt i orden, hvis du selv vil klare det hurtigst muligt kan 
betalingen blot sendes til klubbens gironummer der er 41 7-7681 1900-0rientering v/Henning Jensen, 
Tunøgade 46, 4.sal, 8000 Århus C. Husk at anføre navn på indbetalingen. 

Men du kan også vente på at kassereren med næste almindelige postudsendelse, eller på anden vis sør
ger for at du får et girokort i hænderne. Sidste frist for betaling er under alle omstændigheder den l . 
september. Evt. udmeldelse skal også ske til kasserer Henning Jensen evt. pr. tlf. 8613 7925 eller på 
ovenstående adresse. 

Marselisfortræningen har indtil videre fungeret fmt, og den bordeaux/gule farve har været smukt re
præsenteret. Der er endnu et par gange tilbage, og selvom du ikke står på listen er du meget velkom
men til at være med. Frank vender nok snarest tilbage med ønsker om deltagelse i pakkeaften, teltrejs
ning og selve Marselisløbsdagene så vær klar til at give en hånd med. 

Korttegning af Mols Bjerge til KUM 2003 
Frank og Henrik har allerede været gennem en god del af området, men som Abjørn skriver andetsteds, 
kniber det fortsat med skovtilladelserne. 

Åbne løb 
Tilmeldingsfristen for de første stafetløb, er nok passeret når du læser dette, men DM stafet er fortsat en 
mulighed, så få dig straks meldt til hos LONE, så vi kan finde ud af at få dannet de rigtige hold. 

EKT: skal det være EMIT eller SPORTIDENT? 
I bestyrelsen undersøger vi pt. markedet med henblik på at fmde ud af, hvilket af de to systemer vi i 
klubregi skal satse på. Har du meninger herom, er du velkommen til at kontakte os i bestyrelsen for en 
kommentar. 
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~ Sensommerens løb 
~ 
11) 

"O .:: 
<t:: Her er en oversigt over de løb der tilbydes i den kommende tid, inden for overkommelig afstand fra År-

hus. IO-posten eller på nettet findes den komplette liste for hele landet. 

Dato Kat Terræn Kommentarer Tilmeld 

25/8 C Fussingø Randers 10/8 

28/8 Dn Broddingbjerg Natløb ved Viborg - Onsdag aften!!! 16/8 

September 

4/9 Dn Kobskov Natløb i Silkeborg - Onsdag aften! ! ! 23/8 

7/9 A DM Stafet, Gyttegård Jelling 11/8 

8/9 A DM klassisk, Stenderup Kolding. Samme klasser som ved B-løb 8/8 

11/9 Dn Nørlund Nord Natløb ved Ikast - Onsdag aften!!! 1/9 

14/9 An DM-Nat, Rold skov 22/8 

15/9 C Myrhøj DM for klubhold, Ved Aars 26/8 

19/9 Dn Norringure Natløb ved Hinnerup - Torsdag aften!!! 7/9 

22/9 C Havredall Ulvedal Divisionsturnering. Alle deltager!!! 7/9 

25/9 Dn Rold skov Natløb, Onsdag aften 10/9 

Oktober 

6/10 C Rold Nørreskov Klubmesterskab 21 /9 

Forklaring: 
Der er 4 løbskategorier: 
A er mesterskaber og lign. 
B er normale løb, med mange klasser. Man konkurrerer altså med løbere af samme køn og aldersklasse. 
B-løb giver point til Klub-pointmesterskabet. 
C er normale løb, med færre klasser. Her er man kun opdelt efter længde og sværhedsgrad. 
D er alt hvad der ikke passer under de andre kategorier, f.eks. specielle distancer og stafetløb (Ds). 

Tilmeldingsfristen er vores interne frist, som er ca. 5 dage før arrangørens. 
Man tilmelder sig til Lone Dybdal på tel: 86298036 eller på email: lonekeld(a;post7.tele.dk 
Yderligere oplysninger om de enkelte løb kan fmdes i O-posten eller på nettet, via DOFS hjemmeside, 
under terminsliste. http://www.dk.oriel1teeril1g.orgj eller evt.: httpJiwww.oricl1tcring.dk 

To hurtige fra højre ... 

Træningsløb 
Vedlagt fmdes træningsløbslisten for efteråret. Vi har lavet en aftale med PAN om, at vi laver hvert tredje 
af træningsløbene, hvilket betyder at vi skal lave 7 løb her i efteråret. På grund af sommerferien osv. har 
vi ikke fået tilbagemelding fra PAN om, hvor der er start til de træningsløb de laver, så det er en god ide 
at orientere sig på PANs hjemmeside ~n~~y~_~)rieIJJpring . .illc..LQ.kll§g . 
Listen kan også ses på vores egen hjemmeside: www.aarhus1900.dkiorientering. 

Rengøring på Grumstolen 
Rengøringslisten for efteråret er udsendt til de udvalgte, der har fået æren af at være på listen i denne om
gang. Listen kan ses på hjemmesiden. Hovedrengøringen er torsdag den 26. september, mere herom i 
næste nummer afPOST1900. 
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~ '* Tilmelding til pakkeaften, teltrejsning, official og Lille 
Q) 
~ Marselis 
Cl 
,.;.: 
æ Pakkeaften mandag d. 19. august kl. 18.30 A&Ms klubhus, Observatoriestien 
~ Der skal pakkes masser af breve til cyklister, skatere og løbere, og jo flere vi er, des hurtigere går arbej
'+-< 
<t: det. Kom og få en sludder med dine klubkammerater samtidigt med at vi pakker. 

Mød gerne op i klubdragt eller gul T-shirt. 

Teltrejsning onsdag d. 28. august kl. 17:00 i Tangkrogen 
O-klubben skal stille med 10 personer til at rejse et stort telt. 
Klubben sørger for forplejning. 

Lille Marselis onsdag d. 28. august kl. 17 :50 fra Tangkrogen 
Når du har hjulpet enten ved fortræning, teltrejsning, pakkeaften eller som official på selve Marselis
dagen kan du gratis deltage i Lille Marselis. 

Official til Marselisløbet søndag d. 1. september kl. 12.00 P-pladsen v. Gåsehaven 
O-klubben skal stille med 26 personer som officials Marselisløbet. 
Først indtages madpakkerne som Marselisløbet donerer og derefter vil jeg uddelegere det arbejde, der 
skal gøres i løbet af eftermiddagen. Arbejdet består i at dække 12 km ruten fra 2 km til 8 km
afmærkningen. Vagten forventes at vare til kl. ca. 16. 
Mød gerne op i klubdragt eller gul T-shirt. 

Husk på, at det frivillige arbejde, der lægges i forbindelse med Marselisløbet, kommer dig selv og (). 
afdelingen til gode resten af året, så kom og given hånd med. 

Tilmeldinger modtages helst pr. e-mail til frank(il(dabelstein.dk 
Til nød kan man også ringe til mig på +45894235 38. 
Hvis alt andet fejler, må man udfylde nedenstående skemaet og sende det som snailmail til 

Frank DabeIstein 
Søndervangs Alle 13 
8270 Højbjerg 

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

Navn: __________________________ __ 

Pakkeaften: la: Nej: _ _ 
Teltrejsning: la: Nej: _ _ 
Lille Marselis: 6km:_ 12km:_ Alder på dagen: _ _ 
Official til Marselisløbet la: ___ Nej: __ 

Navn: __________________________ __ 

Pakkeaften: 
Teltrejsning: 
Lille Marselis: 
Official til Marselisløbet 

Navn: 

Pakkeaften: 
Teltrej sning: 
Lille Marselis: 
Official til Marselisløbet 

la: ___ Nej: __ 
la: Nej: __ 
6km:_ 12km:_ Alder på dagen: _ _ 
la: _ _ Nej: __ 

la: Nej: __ 
la: Nej: __ 
6km:_ 12km:_ Alder på dagen: _ _ 
la: __ Nej: __ 
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~ KUM -2003, 10.- 11. MAJ 
~ 
<!) 

"O ::: 
~ 

:E 

Orienteringsmødet den 12. juni blev ikke just det store tilløbsstykke, men de fremmødte blev forelagt 
status omkring de primære opgaver som løbsområde, indkvartering, stævneplads og kortrevision. 

~ Der var forhåbninger om at få sat navne på de funktioner, som endnu ikke er besat. Indkvartering, af
~ tenfest og aftenaktiviteter er blandt funktioner, hvor planlægningen allerede nu kan starte. 
~ 
4-< 

~ På mødet blev mulighederne for sponsorer, samt præmier (trøjer), stævneprogram og logo drøftet. (se 
om logo andetsteds i bladet). 

Siden mødet har vi deltaget i evalueringsmøde med dette års KUM-arrangør. Per Lind Jensen og under
tegnede har besøgt private lodsejere i området, men der er et stykke vej endnu inden alt er endeligt på 
plads. Henrik og Frank har arbejdet ihærdigt med rekognosceringerne i området, og er stort færdige. 
Stævneplads ved Toggerbo-hytten er næsten på plads. 

Rammerne inkI., budget skal være klar senest l . september, og på det tidspunkt vil det også være dej 
ligt at have den endelig organisationsplan på plads- sA DERFOR! Overvej og beslut hvor DU kan 
gøre en indsats til maj næste år. Jeg modtager gerne din melding til Grillaften den 22 . august- men 
også gerne før! 

l ogo til KU KM 2003 efterspørges 

Arbejdet med og omkring arrangementet KUM 2003 er ved at gå ind i næste fase. For at skabe lidt me
re synlighed omkring vores engagement efterspørges der et logo. Logoet skal helst være sigende i for
hold til selve begivenheden således at det signalere hvad det dækker over. Ellers er der kun nedenståen
de punkter som gerne/helst skal indgå eller fremgå af logoet. 

?? Klubbens 60 års jubilæum 
?? Klubbens logo (1900 tilhørsforhold) 
?? KUM tema (inkI. "10. -Il. maj 2003') 
?? Mols Bjerre 

Forslag kan sendes til Asbjørn via amalk(li;mail. tele .dk 
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Træningsløb efterår 2002 

Ugedag Dato Terræn Banelægger Startsted 

Onsdag 14-08-02 Fløjstrup 1900, Per & Tove Rønnov P-plads før Moesgaard strand 

Onsdag 21-08-02 Lisbjerg PAN Se www.orientering.dklokpan 

Onsdag 28-08-02 Viborg Viborg OK 

Onsdag 04-09-02 Silkeborg Nordskov Silkeborg OK 

Lørdag 07-09-02 Vilhelmsborg 1900, Ved Godset 

Onsdag 11-09-02 Herning Herning OK 

Lørdag 14-09-02 Risskov PAN Se www.orientering.dklokpan 

Onsdag 18-09-02 Norringure PAN Se www.orientering.dklokpan 

Lørdag 21-09-02 Storskoven PAN Se www.orientering.dklokpan 

Lørdag 28-09-02 Marselisborg Nord 1900, Grumstolen 

Lørdag OS-10-02 Vilhelmsborg 

Lørdag 12-10-02 Storskoven 

Lørdag 19-10-02 Risskov 

Lørdag 26-10-02 Fløjstrup 

Lørdag 02-11-02 Fløjstrup 

Lørdag 09-11-02 Storskoven 

Lørdag 16-11-02 Marselisborg Nord 

Lørdag 23-11-02 Storskoven 

Lørdag 30-11-02 Fløjstrup 

Lørdag 07-12-02 Storskoven 

Lørdag 14-12-02 Marselisborg Nord 

Lørdag 21-12-02 Storskoven 

Lørdag 28-12-02 Stor skoven 

Onsdage: Start 18.00-18:30 
Lørdage: Start 13:00-13:30 

PAN Se www.orientering.dklokpan 

PAN Silistria 

1900, Ove & Anna Jørgensen Ved vandrerhjemmet 

PAN Se www.orientering.dklokpan 

PAN Se www.orientering.dklokpan 

1900, Grumstolen 

PAN Silistria 

PAN Silistria 

1900, P-plads før Moesgaard strand 

PAN Silistria 

PAN Silistria 

PAN Silistria 

1900, Evt Birte Sivebæk Grumstolen 
- - ---- ~-

Pris 20 kr (S kr. hvis man selv medbringer kOlt) 
Baner: 7-9 km svær, 4-6 km svær, 4-6 km mellemsvær, 2-4 km let. 

Bemærkninger 

Natugle, husk tilmelding 

Natugle, husk tilmelding 

Natugle, husk tilmelding 

Natugle, husk tilmelding 

PAN' s klubmesterskab?? 

1900 holder juleløb 

PAN'sjuleløb 

2S0702/Henrik Andersen 


