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Formanden har ordet! 

Sæsonstart 
Sæsonen er startet, og selv formanden har været til årets 
første langdistanceløb i Karup. Dejligt vejr og de fleste ste
der i de sumpede dele af turen, kunne isen bære. Det var en 
smuk tur omkring Karup flyveplads. 15 ud af de 224 løbe
re, der var til start, var fra 1900-0rientering, så det tegner 
godt for den kommende sæson, hvor der også bliver brug 
for alle kræfter, når cup-match slagene skal slås. 
Det er nu grundformen kan og bør lægges. Vinteren har 
indtil videre heller ikke været et rimeligt påskud for at hol
de sig inden døre. Der er dejligt i skoven allerede. Ses vi 
snart derude? 

Træningsweek-end 
De sidste detaljer er Henrik ved at bringe på plads, og alle 
kan glæde sig til nogle dejlige dage med masser af 0-
træning i weekenden den 24.-25. februar. 

POST 1900 
Udgifterne til klubbladet POST 1900 udgøres primært af 
trykkeudgifter og porto. Begge dele kan spares ved kun at 
lave en elektronisk udgave, som sendes pr. E-mail til klub
bens medlemmer, men er det tilstrækkeligt? 

Der er mange, der gerne vil have et stykke papir i hånden, 
når de skal sætte sig ind i et eller andet. Argumenterne for 
og imod papirudgave contra elektronisk udgave er mange 
og vigtige, og derfor bør alle finde ud af, hvor de selv be
finder sig. 

Thomas har bedt om, at dette område bliver et tema på ge
neralforsamlingen, som du forhåbentligt har noteret dig er 
tirsdag den 20. februar kl. 19.30. Foreløbig dagsorden blev 
bragt i sidste nummer af POST 1900, og endelig dagsorden 
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vil blive ophængt i klubhuset, såfremt der inden fristen 
kommer yderligere forslag til dagsordenspunkter. Fristen 
for forslag er den 10. februar. Men det er måske en god ide 
at overveje sin stillingtagen inden generalforsamlingen, så 
man også er i stand til at argumentere for sit synspunkt. 
Skulle du allerede have en E-mail adresse, vil klubben un
der alle omstændigheder gerne have den, da der kan være 
behov for hurtigt at få sendt en besked ud. Se nedenstående 
opfordring. 

Har du en email adresse? 
I bestyrelsen har vi talt om hvor 
mange medlemmer, der mon har en 
E-mail adresse, da det ind imellem 
kunne være praktisk at udsende en 
besked denne vej. Derfor denne fo-
respørgsel. 

"har du en 
email 
d '' a resse ... 

~~~~~~~~ 

Har du en E-mail adresse så send den venligst snarest be
lejligt til undertegnede adresse: 

Per.Lind.Jensen@naeshoejskolen.dk 

PLJ 

Påskeløbene 

Overnatningsaftale med Viborg Gymnastik og Idrætshøj
skole er på plads. Vi kan ankomme torsdag den 12. april 
kl. 16.00, og skal være ude igen lørdag den 14. april kl. ca. 
I 0.00. Alt efter hvor mange vi bliver, kan der blive sovesal 
til de sidste, men ellers er vi lovet de ledige værelser de 
har. 

Man skal selv medbringe sengelinned og håndklæder mm., 
og med hensyn til måltider er der aftalt, at vi fredag og lør
dag f'ar morgenmad samt mulighed for selv at smøre en 
madpakke. Bestyrelsen har besluttet, at medlemsprisen 
skal være 200 kr. pr. voksen og 100 kr. pr. barn. Heri er 
inkluderet jubilæumsmiddagen fredag aften dog minus 
drikkevarer, som man selv skal sørge for eller kan købe på 
stedet. Nærmere oplysninger vil komme til de tilmeldte 
løbere. 
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Korttegningsprojekter 

"KUM 2003 
står for 
dø " ren ... 

Bestyrelsen har drøftet flere k01i
tegningsprojekter, men er endnu 
ikke landet på et endeligt. Det er 
derfor vigtigt at potentielle k01iteg
nere/rekognoscører giver sig til 
kende. 

~~~~~~~~~ 

I første omgang tænkes på et øvelsesområde, d.v.s. lille og 
overskueligt, med henblik på at udvide arbejdet til revide
ring af de k01i der skal bruges til KUM 2003. 

Kontakt bestyrelsen snarest, såfremt du er med på ideen. 

KOLOFON 

Udgives af: 
Århus 1900 Orientering. 
Udkommer den første hverdag i må
neden - 10 - 11 gange år! igt. 

Formål: 
Bladet har til hensigt at dække de lo
kalinformationer som måtte have 
klubbens medlemmers interesse. Li
geledes skal bladet være et forum for 
medlemmernes almindelige menin
ger og indslag. l'v[eninger der tilken
degives i bladet, må ikke accepteres 
som udtryk for klubbens officielle 
standpunkt. 

Deadline: 
Al materiale skal være modtaget se
nest den 20. i måneden for at sikre, at 
det er at finde i næste måneds udgi
velse. 

Redaktionskomite: 
Thomas Kokholm (ansvarshavende) 
Mette Laustsen 
Per Lind Jensen 

Indlæg: 
Maskinskrevet, let læseligt håndskre
vet eller i tekst filformat diskette til 
PC-miljøet. Ligeledes modtages ger
ne foto og illustrationer, samt forslag 
til emner som ønskes bragt i bladet. IJ~~fE-~:el 

Teknisk: 
Oplag : 90 stk. 
Sat med, 
• imes New Roman 
• Maiandra 

Trykning 
Centraltrykkeriet Silkeborg 

Henvendelse via: 
Internet: thomas.kokholm@mail.dk 
Telefon: 86 82 48 68 

Falstersgade 17 
8600 Silkeborg 

PLJ 
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Opslagstavlen 

Fotograf ti\ Q-P.osten 
. en fofo~f til besæt.telse 

o-Posten mang,\er sta~i" du god til det med bille
eft~ 1<.iro Rud 3fgat_lg· :es . e bestem! du. skal 
der øg har l~ tog ud SA sy,n dlk hedder Søren 

. til k ae Den nye re . . ov-. 
give dig en . ' \ aanHg for Mariager '~ . 
M.unther 0g løber ti !?"-' -C:bømas 

Veteran VM i Lithauen 

Årets veteranverdensmesterskaber finde sted i Klaipeda i 
Lithauen primo juli med løbsdage den 2.-3. og 5. juli. 

Nærmere om løbet kan ses på Internettet. Fra medlemmer 
af P AN har vi fået en forespørgsel, om der evt. er interes
serede løbere fra 1900-orientering, der kunne tænke sig at 
være med på en fællestur. 

Nænnere oplysninger fås via Alice Hinge fra PAN eller 
ved at kontakte unde1iegnede. 

PLJ 

Forårsløbet den 20. maj 2001 

Vi regner fortsat med at Skov-og Naturstyrelsen godkender 
tilladelse til C-løb i Silkeborg Nordskov den 20. maj. Men 
trods flere rykkere har vi endnu ikke hø1i fra Nordkredsens 
skovudvalg ved Finn Faxner. 

Vi håber som sagt stadig, og vil snarest herefter komme ud 
med en stævneledelse, så I ved hvem I skal henvende jer til 
for at give en hjælpende hånd. 

PLJ 


