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~ Formanden har ordet! 
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;J Juleløb og godt nytår 

Når du læser dette er du måske allerede i gang med at pakke tasken til årets juleløb , der fmder sted 
lørdag den 1. December, og vi har helt sikkert noget at glæde os til. 

Skulle vi mod forventning ikke ses på l ørdag vil jeg for en god ordens skyld og traditionen tro gerne 
ønske alle klubbens medlemmer, samt deres familier en RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT 
NYTÅR. 

Cupmatchdatoerne for 2002 er på plads 
Som det er alle bekendt skal vi kæmpe i 3. division og modstan derne bliver Nordvest OK, Holstebro 
OK og endelig Randers OK. Det er alle klubber som vi tidligere har kunnet slå, så lad os håb e det 
bedste. En forudsætning vil være at alle er klar, når det går løs. Derfor sæt kryds i kalenderen ved 
nedenstående datoer: 

21. april Finderup Skive AMOK 
22. september HavredallUlvedal Karup OK 

..... ~ Efterlysning 
~ 

" . ~' 
.~ Det gule O-telt har ikke været i materialedepotet siden 23. august 2001. Alle opfordres til at eftersøge 2 dette og give besked til undertegnede, eller levere den tilbage i klubhuset. 

.<t: 
På klubbens vegne. 
Chris Krogh 
Tlf: 8627 4107 
e-mail: birte-chris@compaqnet.dkellerck@tacdk.dk 

Kredsungdomsmesterskaber 2003 

På klubmødet den 13. november var vi også kort omkring KUM 2003, og alle blev opfordret til snare st 
at melde sig som funktionsleder. Da alle ikke var til stede gentages opfordring her. Følgende poster er 
på plads til arrangementet, der fmder sted maj 2003: 
? Stævne leder: Asbjørn Maintz Andersen (han tager gerne en der ønsker oplæring med) 
? Start og mål: Jørgen Bang 
? Indkvartering/overnatning: Birgitte Halle 

Som I ved er der mange muligheder endnu. Lad mig blot nævne nogle enkelt e, der står først for: 
? Rekognoscering 
? Rentegning af kort 
? Banelægger: individuelt og stafet 
? Materielforvalter 
? Bespisning 
? Festarrangement 
? etc. 

Hold dig ikke tilbage. Hvis du selv kommer har du nu størst chance for at vælge det område du har 
mest lyst til. Men ellers regner vi selvfølgelig med at alle giver en hånd med, når de bliver bedt om at 
deltage i en konkret opgave i forbin delse med løbet. Henvendelse kan ske til stævnelederen eller 
undertegnede. 
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Sverigessamling 

Vi var 12 løbere fra 1900, der var med på Nordkredsens Sverigessamling sidst i oktober, 8 heilcere og 4 
"alminde lige" løbere. Det er nu spørgsmålet, om man kan kalde det almindeligt at løbe 2 \h time natløb 
fredag aften, 5 timers alm. O -løb lørdag, og så lige 212 time igen søndag formiddag, og så endda nyde 
det. 

På Heiken ankom vi til en lille lejrplads ved en sø, hvor der var tændt bål, opstillet telte, og serveret 
kolde let-øl. Der var en shelter på pladsen som vi erobrede. Vi tilbragte tra ditionen tro det meste af 
aftenen med at bage og spise pandekager. 

Efter sådan en herlig oplevelse havde vi masser af lyst og gåpåmod til lørdagens strabadser, men det 
blev der sandelig også brug for, da vi fIk udleveret godt en halv kvadratmeter kort hver. (2 stk. af ca. 
45x55cm) Herpå kunne vi så selv indtegne de 59 poster. Det er jo heldigvis frivilligt hvor mange poster 
man vil tage! 

Lørdag eftermiddag ankom vi så til vandrerhjemmet hvor de "almindelige" løbere også boede. Her 
tilbragte vi ventetiden frem til aftensmaden med at spille Trivial Pursuit, og der var flere der afslørede 
stor viden i mærkelige emner, som f.eks . val delige tegneserier og afdøde musikere. 

Søndag var der så 35 poster i nyt terræn at fornøje sig med, inden turen gik hjemad. På færgen blev vi i 
tvivl om hvorvidt svenske penge vil være gyldige efter nytår, så for en sikkerheds skyld investerede vi 
de sidste små 200 kr. i slik, chokolade og let -øl. 

Stikord fra Klubaftenen på Grumstolen 

Plan 2007 
Per orienterede om PLAN2007, der bl.a. indebærer øgede kontingenter til DOF. 

Økonomi 
Per lagde op til at de øgede kontingenter til DOF, skal fInansieres ved at hæve kontingentet, med 
60/30 kr. pr. person p r år. Der var en del debat om dette, samt om reduceret kontingent for 
supersenior/studerende.Der var generel opbakning til en ko ntingentstigning til at dække det øgede 
kontingent til DOF. Der var flere der gav til kende at supersenior rabatten bør afskaffe s, og 

, erstattes af et reduceres kontingent til studerende. Bestyrelsen vil arbejde videre med næste års 
budget ud fra ovenstående. Der var en debat om EKT systemer, og om klubben skal investere i 
brikker til et af systemerne. De fleste foretrækker Sport -ident frem for Emit. 

Arrangementer 
Vi har de sidste år haft godt 800 starter i alt i åbne løb (A -, B- C- og D-løb) i Danmark. H vor 
mange starter har vi tilbudt ved åbne løb? 

Der var generel enighed om at vi bør arrangere mindst et åbent løb hvert år. Det kunne også være 
et stort løb, evt. i samarbejde med andre klubber. 

Kum 
Vi skal arrangere KUM i 2003. (Kreds Ungdoms Match) 

? Asbjørn indvilgede i at blive stævneleder. 
? Jørgen Bang vil gerne stå for Start eller Mål 
? Birgitte vil gerne stå for overnatning. 

(Fortsætter på s ide 3) 
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Sommertur 
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Der var interesse for en weekendtur til et løb i Nordtyskland eller Sverige. Flere mente ikke der 
var behov for en tur til et af de store løb i sommerferien, da der er mange løb i Danmark i 
perioden. 

Vintertræning 
Hirtshals blev foreslået til træningsweekend i foråret. 

Tak for en god debat 
Vi vil fra bestyrelsen gerne takke for en god debat. Vi fik bekræftet nogle af d e ideer vi arbejder 
med, og blev inspireret med nye ideer og forslag, som vi vil arbejde videre med den kommende 
tid. 

Restsalg af 1900 løbsdragter og træningsdragter 

Løbsdragtoversigt (nylondragten): Træningsdragtoversigt: 
Størrelse Trøje Bukser Størrelse Trøje Bukser 
4 l stk. 5 2 stk 2 stk. 
6 2 stk 6 l stk. 2stk. 
8 l stk. l stk. 7 4 stk 4 stk 

8 7 stk. 5 stk 
Som det fremgår, er der mulighed for at supplere med enkeltdele, hvorfor prisen også angives pr. del. 
Løbsdragt koster pr. del 75 kr. og 
Klubdragt koster pr. del 100 kr. 

I øvrigt gælder princippet "først til mølle". Så hurtig ud af busken med en henvendelse til undertegnede 
, evt. via min E -post adresse: PecLind_Jensen@skolekom.dk. Det er jo også snart tid for julegaver. 
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Træningsløb i december ogjanuar måned 

? Lørdag 01112/01 Terræn: Fløjstrup. Mødested: P -plads ved Moesgård Strand. Mødetid: 13.00 -
14.00 Banelægger: Jens Maarup og Majken Kristensen 

? Lørdag 08112/01 Terræn: Storskov. Mødested: Silistria Mødetid: 13.00 -14.00 Bane1ægger: 
Patrick MacGrail og Christian Pedersen 

? Lørdag 15112/01 Terræn: Marselis Nord, Juleløb. Mødested: Silistria Mødetid: 13.00- 14.00 
Banelægger: Anders Bøgevig 

? Tirsdag 01/01/02 Terræn: Silistria, Nytårsløb. Mødested: Silistria Mødetid: 13.00 Banel ægger: 
Michael Sørensen 

? Lørdag 05/01/02 Terræn: Storskoven. Mødested: Silistria Mødetid: 13.00 -14.00 Banelægger: 
Martin Hansen 

? Lørdag 12/01/02 Terræn: Fløjstrup. Mødested: P -plads ved Moesgård Strand. Mødetid: 13.00-
14.00 Banelægger: Jakob Holm 

Vi nterlangclistance 

Dato Kat. Skovomr. Arrangør Antal Bemærkninger 
Januar 
13 D NK Karup OK 150 Vinterlangdistance 
20 D SIP Hald søl Dollerup NK Viborg OK 150 Vinterlangdistance 
27 D NK Vende1boeme 150 Vinterlangdistance 

Februar 
03 D S 0sterild plantage NK Nordvest OK 150 Vinterlangdistance 
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