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Siden sidst – af Birgitte Halle

I ønskes alle et godt nytår, og tak for det gamle år. Jeg håber, vi ses rigtig meget i skoven.

Den Gyldne Sko

December måned bød på Kampen om Den Gyldne Sko, hvor omkring 50 juleløbenisser var i skoven 
og ca. samme antal til spisning. Der blev kæmpet bravt først i skoven og så med Sudoku på 
Grumstolen, og mange havde gjort sig fortjent til Den Gyldne Sko. Men der skal jo findes en vinder, 
og når alle point blev gjort op og lagt sammen, stod vi tilbage med en vinder, og det blev Birgit 
Rasmussen. Et stort tillykke.

Næste år er det Vibeke, Marie, Ingrid, Evald og Anders T., der skal udtænke kriterier for kampen om 
Den Gyldne Sko.

Du kan læse mere om årets kamp om Den Gyldne Sko på hjemmesiden, forfattet af Birte Sivebæk.

Instruktion til nisserne Birgit Rasmussen med Den Gyldne Sko

Fotos: Frank Dabelstein
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Træningsløb

Vi laver forsat træningsløb i samarbejde med Pan. Det er meget glædeligt, at der kommer så mange 
til træningsløb, som der gør. Der har ofte været over 30 til træningsløb, selv om det har været 
december, gråt og trist. Det er en fornøjelse at lave træningsløb, når der kommer så mange. Arbejdet 
er stort set det samme om der kommer 8, 32 eller 50. 

Intentionerne fra Pan og vores side om, at træningsløb skal laves i nærmiljøet ser ud til at holde stik. 
Det skal være nemt at komme til et træningsløb, så vi fortsætter med at lave dem i nærheden af 
Århus. 

Henrik har lavet en liste over, hvem der skal arrangere træningsløb. Se den på hjemmesiden.

Hjemmesiden

Siden sidst har vi forsøgt at lægge mere information på hjemmesiden. Her vil I kunne finde 
oplysninger om aktiviteter, løbsreportager m.v. Den øgede brug af hjemmesiden betyder, at vi må 
overveje hvilke oplysninger, der bringes hvor. Her tænker jeg på, hvad der kommer i vores blad 
POST1900, og hvad der oplyses om på hjemmesiden. Det arbejder vi videre på i 2007.

Vi vil fortsat udgive POST1900 og Henrik har lavet en plan over udgivelse og deadline. Det er 
stadig Frank, der sætter bladet sammen. 

Har du indlæg, du gerne vil have på hjemmesiden, så skal du kontakte en i bestyrelsen.

Egne arrangementer i 2007

Sidste år arrangerede vi Gudenådysten og JFM stafet. I år har vi ikke nogen arrangementer i samme 
størrelse, men vi skal lave et natugleløb d. 21.3. og vi skal lave Dansk Park Tour d. 6.6. Det vil I 
høre mere om senere.

Bestilling af dragter

Kort før jul sendte vi bestilling af klubtøj af sted til Norge. På hjemmesiden kan du se, hvad der er 
bestilt af hvem. Vi har ikke hørt hvornår de kommer, men så snart vi ved noget får I en melding.

Natløb i Fløjstrup – af Lone Dybdal

Århus 1900 er arrangør af Natugle-løbet i Fløjstrup onsdag d 21. marts. Vi har stævneplads og 
skovtilladelse på plads, banelægger Anders Edsen er gået i gang med at sno både korte og længere 
ruter rundt i skoven syd for Moesgård Museum. Thomas Kokholm er ved at samle Emiteksperterne 
og Gitte Frandsen er begyndt at kigge efter en opskrift på varm suppe til løberne efter strabadserne.

Vi mangler dog stadig mange hjælpere, og har du lyst til en frisk aften under pandelampens skær, så 
kontakt undertegnede stævneleder.

Skriv gerne hvis der er en bestemt opgave, du helst vil hjælpe med.

Vi skal f.eks. bruge folk til at udsætte og indsamle poster, sætte skilte og andet materiel op, der er 
brug for startpersonale, toiletchauffør, kioskpersonale og blæksprutter til diverse.
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mailto:lonekeld@post7.tele.dk


Løbet starter ved 19-tiden og har stævneplads og mål under halvtaget ved Moesgård Museum.

Send en mail til Lone Dybdal: lonekeld@post7.tele.dk eller ring 86298036.

Forårets større løb m. overnatning – af Birthe Worm

NJ2D * 17. - 18. marts 2007 

(Nordjysk 2-dages)

Disse traditionsrige løb foregår i år i hhv. Højen Gran syd for Skagen og i Tversted Klitplantage.

Arrangørerne skriver: "Begge områder er gode og afprøvede plantager med udpræget nåletræs-
beplantning vekslende med åbne klit og lyngområder". 

Løb i de nordjyske terræner giver sædvanligvis spændende udfordringer for orienteringsevnerne, så 
sæt et stort X i kalenderen - eller endnu bedre, tilmeld dig på O-service, hvor du også kan se mere 
om baner mm.

Sidste tilmeldingsfrist er den 1. marts.

Der er p.t. ikke arrangeret fælles overnatning, men hvis nogen har et godt forslag, koordinerer jeg 
gerne, så giv mig endelig et praj. 

Påskeløb * 5. - 7. april 2007

Årets påskeløb foregår i Himmerland. Det første løb er i Rønhøj/Oudrup, som er et plantage- og 
hedeområde, og de øvrige 2 løb er forskellige dele af Rold Skov, bl.a. området omkring Rebild 
Bakker.

Som tidligere nævnt er der arrangeret overnatning fra torsdag til lørdag for alle interesserede på 
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole (www.hci.dk) i Haverslev, så der er ikke langt til 
løbsområderne. Indkvarteringen foregår i elevernes værelser (2- og 4-sengsrum) og der er aftalt flg. 
forplejning:

Aftensmad (varm ret med tilbehør): torsdag og fredag
Morgenmad: fredag og lørdag
Madpakkesmøring: fredag og lørdag

Alt dette får vi for 290 kr. pr. person (ja, du læste rigtigt!)

Drikkevarer kan købes.

Skolen vil selvfølgelig gerne have besked om, hvor mange vi bliver, og jeg vil derfor meget gerne 
have jeres forhånds-tilmelding til overnatning hurtigst muligt - og senest den 28. januar til 
birthemarie.w@webspeed.dk

Aftalen gælder også for 1900/Pan-ungdommen og deres forældre, og overskydende pladser herefter 
tilbydes til OK Pan til deres voksne løbere.

Tilmelding til løbene skal du selv sørge for på O-service, og absolut sidste frist er den 12. marts.
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NOC 2007 på Bornholm * 3. - 6. maj 

Der er foreløbig 20, der på O-service har tilmeldt sig løbene på Bornholm, og der er helt sikker 
plads til flere. Der er også stadig plads på vandrehjemmet i Svaneke , så jeg vil gerne have jeres 
tilmelding til overnatningen, hvis der er flere, der vil have denne løbsoplevelse med. De 
tilmeldinger og ønsker, jeg har fået, kan ses her. Send mig en mail (birthemarie.w@webspeed.dk) 
med din tilmelding til overnatning snarest muligt, men helst inden den 15. februar, da 
vandrehjemmet gerne vil disponere over de værelser, vi evt. ikke skal bruge. Ønsker du flere 
overnatninger på vandrehjemmet, kan det sikkert sagtens lade sig gøre. Vandrehjemmet har tlf.nr. 
56496242.

Til gengæld begynder det vist nok at knibe med færgebilletterne til Bornholm via Ystad, specielt 
hjemad hvis det skal være søndag. 

Der er også en færge fra Køge til Rønne (afg. kl. 8 el. 23:30), hvor sejltiden dog er noget længere 
(ca. 6 tim), men som også er en del billigere udover besparelsen ved ikke at skulle over 
Øresundsbroen.

Bestyrelsen har besluttet, at turen er en klubtur, hvilket betyder, at klubben giver et tilskud, der er 
fastsat til 150 kr. pr. person. 

Prisen for 3 overnatninger inkl. morgenmad bliver herefter:
Ved 4 personer i et rum: 381 kr. pr. person
Ved 2 personer i et rum: 690 kr. pr. person 

Aftensmad (2 retter) kan købes for 95 kr.

GÅ IKKE GLIP AF DISSE LØB.

Træningsweekend 23.-25. februar – af Henrik Andersen

Op til sæsonstarten i marts har vi traditionelt træningsweekend på programmet, og 2007 bliver 
ingen undtagelse. Vi har lavet en aftale med Oksbøl Vandrerhjem, hvor vi har været flere gange 
tidligere. Vandrerhjemmet er med på orienteringskortet ”Aal plantage” hvor vi skal løbe en træning
lørdag. Søndag skal vi deltage i et løb OK West arrangerer i Kærgård, som er klitområder og 
klitplantager helt ud til Vesterhavet. Vandrerhjemmet står for forplejningen, så vi kan koncentrere os 
det sjove. Der bliver orienteringsudfordringer på alle niveauer, så alle skulle gerne vende hjem som 
bedre men trætte orienteringsløbere.

Tilmelding senest 28. januar til Henrik.

Se hele indbydelsen på hjemmesiden.

Træningsløb – af Henrik Andersen

Så er anden udgave af træningsløbslisten på gaden. Der er blevet aflyst et par løb hvor det ikke har 
været muliligt at opnå skovtilladelse. Der er sat arrangør navne på alle de løb vi i 1900 skal lave, 
men jeg mangler stadig tilbagemeldinger fra enkelte. De der har meldt tilbage er markeret med 
grønt på listen.

Den opdaterede liste findes på hjemmesiden, hvor der nu også er kommet en printervenlig version, 

http://www.danhostel.dk/vandrerhjem.asp?id=68
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/trweekend2007/trweekend_indbydelse.htm
http://www.aarhus1900.dk/Orientering/trloeb2007.pdf
mailto:katjahenrik@vip.cybercity.dk
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så den kan skrives ud og hænges op et sted hvor man ser den hver uge.

Træning på Grumstolen – af Lone Christensen

Vi vil fortsætte med at lave træning den første mandag i hver måned på Grumstolen. Den 5. februar 
er der natløb kl. 18:30. Tag pandelampe med, hvis du har en.

Det vil være dejligt, hvis I ville komme til træningsløb, hver lørdag kl. 13:00. Se listen på 
hjemmesiden. Se også indbydelsen til træningsweekenden i Oxbøl. Det er alle tiders chance for at 
møde klubbens medlemmer i flere dage.

Stævner i foråret: se på O-service, der er gode løb i foråret, tøv ikke med at ringe til mig eller til en 
anden fra bestyrelsen, hvis du er i tvivl om sted og banevalg. Skriv på O-service, hvis du har brug 
for børnepasning,samkørsel eller andet.

Kom nu ud i skoven, det er der, o-løb skal opleves.

Udvalgte løb fra terminslisten – af Birthe Worm

Natugle

7. marts Gødvad (Silkeborg)
14. marts Hald Ege (Viborg)
21. marts Fløjstrup (1900 arrangerer)
28. marts Storskoven (OK Pan)

Ovenstående er natløb, og der er baner i alle sværhedsgrader, så alle kan være med. Der er typisk 
start mellem kl. 19:30 og 20, så du kan stadig nå hjem inden aftenen er helt forbi. Man må gerne 
løbe sammen 2 og 2. 

Øvrige løb

11. marts Flamsted (Himmerland) - Divisionsmatch 4. div. - Alm. løb for andre klubber
15. april Hørbylunde - Divisionsmatch 1. div. - Alm.løb for andre klubber
22. april Karup - Divisionsmatch 3. div. - Alm.løb for andre klubber
29. april Vrads - Divisionsmatch 2. div. 

DET ER OS, så sæt et stort X i kalenderen

Hvis O-service driller, er du velkommen til at kontakte mig, så guider jeg dig igennem.

Det med småt

POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Frank Dabelstein, Søndervangs Alle 13, 8270 Højbjerg, tlf 23 38 
20 89. POST1900 er et forum for medlemmerne af Århus 1900 Orientering. Meningstilkendegivelser i POST1900 er ikke nødvendigvis 
klubbens officielle standpunkt. POST1900 skrives i OpenOffice. Indlæg modtages helst som e-mail i Open Document Format eller 
plaintext. Indlæg i andre formater tages som en udfordring. Adresseændringer (e-mail og snail mail) skal man selv rette i O-Service. Ved 
problemer med distributionen rettes henvendelse til redaktøren.
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Hermed indkaldes til 
 

Generalforsamling  
 

Tirsdag d. 20. februar 2007 kl.1900 på Grumstolen 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent  
3. Bestyrelsens beretning for 2006 
4. Forelæggelse af regnskab for 2006 
5. Indkomne forslag 
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og løbsafgift for det kommende år. 

Bestyrelsens forslag er: 
kontingent seniorer   300 kr./halvår 
kontingent juniorer (<21år)  150 kr./halvår 
kontingent studerende på S.U. (21-25år) 150 kr./halvår 
kontingent superseniorer(>64)  150 kr./halvår 
kontingent passive   250 kr./år 
familierabat 20 % ved mindst 3 på samme adresse 

 
Løbsafgift: 

seniorer  750kr/år (gældende løb i DK) 
juniorer(<21år) 450 kr/år (gældende løb i DK) 
eller 
seniorer   1250kr/år (gældende for DK + Nordiske lande) 
juniorer(<21år)  750kr/år (gældende for DK + Nordiske lande) 

7. Valg til bestyrelsen 
a) Kasserer Birthe Worm afgår. Birthe er villig til genvalg. 
b) Bestyrelsesmedlem Allan Hougaard afgår. Allan er villig til genvalg 
c) Valg af bestyrelsesmedlem. I vedtægterne er der mulighed for op til 6 medlemmer 

af bestyrelsen. I år har der kun siddet 5 personer. Bestyrelsen ser gerne endnu et 
medlem i bestyrelsen. Har du lyst til at indgå i bestyrelsen, er der mulighed for det. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
a) revisor Erling Nørgaard er på valg 
b) revisorsuppleant Jørgen Bang er på valg. 

9. Eventuelt. 
 
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves 
ved personlig fremmøde. Indkomne forslag sendes senest 10 dage før generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen håber på stort fremmøde.  
Vi vil gerne høre om du/I kommer, da foreningen er vært ved et beskedent traktement. Til 
melding til Birgitte Halle, birgitte@obbh.dk eller 3512 3434. 
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