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Marselisfortræningen 2003 - <af Per Lind Jensen> 
De to første af 1900 ORIENTERINGS fortræningsgange har allerede været afviklet 
med et pænt fremmøde af de gule farver. Man er som bekendt mere end velkommen 
selv om man ikke er på den af Frank udsendte liste. Der kan aldrig blive for mange 
ambassadører. I bestyrelsen har vi besluttet at lave en introduktionsaften for nye 
medlemmer i forbindelse med vores traditionsrige grillaften. Se nedenfor og husk at få 
dig tilmeldt på vedlagte liste. De to fortræningsgange den 4. og 6. august vil vi uddele 
noget informationsmateriale som Henrik arbejder på at lave. Vi håber så at nogle nye 
medlemmer er klar til efterårssæsonen. Vær med til at tage jer godt af dem, både ved 
fortræningen og til grillarrangementet. Skulle det være forbigået nagles 
opmærksomhed er MARSELISLØBET 2003 i weekenden den 30.-31. august. 
Noter datoen straks. Der er brug for alle hjælpende hænder. 

Stafetløb og grill den 12. august kl. 18 
Vi regner med at kunne mødes på Grumstolen og være klar til fællesstart kl. 18. 
Henrik har lovet at sørge for nogle spændende baner og selvfølgelig bliver der 
elektronisk tidskontrol med følgende større risiko for disk. Menneskelighed er endnu 
ikke Indbygget i EMIT brikkerne. Lone Christensen har lovet at sørge for noget til at 
kaste på grillen og som vanligt skal I selv medbringe drikkevarer. Men husk at få jer 
meldt til både til stafetløb og til grillmaden. Hellere straks end for sent. 
Skulle det ikke være muligt for dig at være på Grumstolen kl. 18 skriver du blot det 
og vi finder en passende og senere starttid til dig. 

Divisi'onsturnering - <af Per und Jensen> 
Mariager OK skulle gerne vises, at vi også i 1900 orientering kan være med, når det 
gælder Cup-resultater. St. Binderup skal igen holdes efter, så pladsen i 2. division er 
sikret, men det kræver at ALLE er med den 21. september i Gedhus Plantage, hvor 
Karup OK er banelæggere. Datoen l)ar I for længst reserveret, men det var måske en 
rigtig god ide at melde sig til allerede nu. Benyt vedlagte tilmeldingsliste. 

Kontingentindbetaling 2. halvår 03- <afrerLimJJensen> 
Kassereren Henning Jensen har gjort regnskabet op lige inden han drog på 
ferie og ser frem til at have modtaget alle indbetalinger, når han om ca. 14. 
dage er hjemme igen. Til de sidste, der først nu modtager deres endelige 
version 3 EMIT brik og endnu ikke har betalt startafgift findes der ligeledes 
vedlagt et girokort til betaling af denne del. Få det venligst klaret straks, så 
der ikke skal bruges penge, tid og kræfter på rykkere fra kassererens side. 



Træningsløb - <af Per Lind Jensen> 
Som det fremgik af sidste klubblad er sommerens og efterårets træningsløb 
ved at være på plads. Endelig liste vil kunne findes på hjemmesiden snarest, 
og næsten færdig liste findes trykt i dette nummer af POST 1900. 
Skulle du ikke havde fået mulighed for at lave et løb, kan du ved henvendelse 
til Henrik nemt blive koblet på som hjælper, hvis du har lyst til at yde en 
indsats for de øvrige medlemmer og'måske samtidig lære lidt om hvordan man 
laver baner mm. Vi skulle også nu være klar til at tage det nye EMIT udstyr i 
brug til træning, så vi kan få endnu bedre grundlag for at drøfte vejvalg og 
lignende efter løbene. 

KUM 2003 slut-evaluering- <af Per Lind Jensen> 
Henning, Asbjørn og undertegnede deltog den 26. juni i det afsluttende 
evalueringsmøde i Korsør vedrørende årets KUM-arrangement. 
KUM blev givet videre til Søllerød OK, der skal stå for arrangementet næste år. 
Der var rigtig mange blomster til 1900 Orientering for et flot KUM 2003. 
De fleste var heldigvis roser og meget få tidsler. 
Lad os få tidslerne overstået og så glæde os over alle roserne. 
Det var koldt at sove i telt, når maj måned giver nattefrost. 0-toiletter er ikke 
specielt velegnede til festtøj. Der var en time under festen uden øl. 

Og så til roserne: 
0-banerne og kort var fremragende. Stævnepladsen fin. Speakningen var god. 
Hjemmesiden var informativ og flot opsat, da den først kom i gang. 
Vi opfordres til at lade den stå et helt år, så den kan bruges som model. 
Der var mange fine sponsorpræmier. Der var mest solskin. 
Kiosken havde et fint udvalg. "Den ældre gråhårede herre" (citat) var rigtig 
god som toastmaster, da ungdomslederne svigtede ved ikke som aftalt og 
forventet at stille med et par tidligere KUM deltagere til denne opgave. 
Diskoteket viste gode, festlige takter. Festsalen var tilpas intim og flot pyntet. 
Maden var særdeles tilfredsstillende og der var rigeligt. 
Ideen med pastasalat blev vurderet som en fremragende fornyelse, der tåler 
gentagelse som alternativ til madpakkesmøring. Evt. store og små portioner. 

I forbindelse med evaluering havde vi følgende kritikpunkter på bordet 
henvendt til deltagerne og deres ledere: 
Stafetholdssammensætningen er noget rod. Showet ved starten blev trukket 
for langt og ødelagde hele 1. tur, til ærgrelse for ikke mindst banelæggeren. 
Men også roser til deltagerne: 
Det var livsbekræftende og positivt at se så megen god energi blive brændt af 
på det 1 V2 døgn vi arrangører havde sammen med de unge mennesker i Mols 
Bjerge og på Flyvestation Tirstrup. Hvor der begge steder dog samtidig var 
mere end nok at lave, men det ved I jo selv allerbedst. 
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Lad os slutte med et par billeder fra grillfesten efter KUM, som en hyldest til de 
mange 1900 officials. Tak til Asbjørn og Lene for husly i den forbindelse. 

De sidste to billeder er fra henholdsvis Kristi Himmelfartsløbet og påsken 2003, 
men jeg synes de skulle med alligevel. Alle fotos PLI, men andre er velkomne 
til at sende deres gode skud til redaktionen eller formanden. 



Tilbage er der kun at rette en stor og samlet tak til alle medlemmer fra 1900 
ORIENTERI NG, der endnu engang viste at de opgaver vi påtager os/pålægges 
løser vi på fornemste vis. Det var flot gået. Et par enkelte hjælpere udefra 
burde også have været rost, men de læser næppe dette indlæg, så lad mig 
stoppe her. 

Kommende løbsarrangementer - <at Per Lind Jensen> 
Oversigt over nuværende planer for 1900 ORIENTERING: 
08. oktober 2003 Natugleløb Evald Laustsen er banelægger. 
21. marts 2004 C-løb i enten Mols Bjerge eller Ebeltoft Plantage. 
?? ???? 2005 Natugleløb + evt. langdistanceløb eller C-løb 
?? Forår 2006 C-løb i Sillkeborg Nordskov 
Efterår 2006 JFM- stafet i Hjermind Skov (Nils Jansson Randers OK har 

lovet at revidere kortet. 

Nye EMIT brikker til alle. 
Ved en passende ombytning skulle det nu være muligt at give alle der har 
bestilt version 3 brikken egen brik. Se nedenstående liste og brug venligst kun 
din egen brik fremover, når du tilmelder via Lone. De med Klubben mærkede 
brikker kan så lånes ud og/eller bruges i nødsituationer. Skulle du endnu ikke 
have fået betalt kassereren kan det kun anbefales, at du gør det straks. 
Brug vedlagte girokort. 

Her er så listen· 

Brik nr. Bruger Brik nr. Bruger 

94845 Klubben Per Lind Jensen 95893Klubben 

94846 Klubben Jørgen Bang 95894Klubben Erik Søgaard 

94847 Klubben Per Rønnau 95895Klubben Lene Kring Andersen 

94848 Klubben Birte Sivebæk 95896Klubben Olaf Christensen 

94849 Klubben Signe Bang 95897Klubben Lone Christensen 

94850 Klubben Bodil Buchtrup Jensen 95898Klubben Evald Laustsen 

94851 Kl ubben Lena Nørgaard 95899Klubben Ellen Laustsen 

94852 Klubben Mette Kokholm 95900Klubben Ole Jørgensen 

94853 !Klubben Birgit Rasmussen 95901 Klubben Birthe Worm 

94854 IKlubben 401339Keld Abrahamsen 

95892 Klubben 401368Nanna Dybdal Abrahamsen 

401374 Henr ik Andersen 483187 Ingrid Søgaard 

401382 Henning Jensen 483188Tove Rønnau 
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401443 rrhomas Kokholm 483189Klubben 

401456 !Per Jakobsen 483308Mette Kokholm 

401460 Anders Edsen 483309Evald Laustsen 

401611 Erling Nørgaard 4833 lOEllen Laustsen 

401661 Helle Svenningsen 483311 Sten Dombernowskv 

401675 Bent Christensen 483312Katja Vogel Andersen 

401718 Ove Jørgensen 483313Per Rønnau 

401741 Asbjørn Maintz Andersen 483314 Lene Kring Andersen 

401803 Ole Gjøderum 483315Jørgen Bang 

401804 LoneDybdal 483316 Signe Bang 

401854 !Anna Jørgensen 483317 Johanna van Binsbergen 

401872 K;hris Krogh 483318Bodil Buchtrup Jensen 

401875 Asbjørn Giøderup Svenningsen 483 319 Olaf Christensen 

401926 lTakob Dybdal Abrahamsen 483320Lone Christensen 

402055 Nikoline Gjøderum Svenningsen 483321 Ole Jørgensen 

402203 Marie Dvbdal Abrahamsen 483322Lisbeth Møller 

483052 Birte Sivebæk 483323 Birgitte Halle 

483053 Erik Søgaard 483324 Vibeke Ekhard 

483179 Klubben 483325Jakob Ekhard Edsen 

483183 BirtheWorm 483326Anne Ekhard Edsen 

483184 Birgit Rasmussen 483328Per Lind Jensen 

483186 Lena Nørgaard 483329Mogens Laustsen 

JULELØBET 2003 den 6. december. 
Datoen for arrangementet er fastlagt, så den kan du roligt notere dig. 
Men ellers har bestyrelsen indtil nu ikke fået forespørgsler eller iagttaget den 
store aktivitet I udvalget der består af: Anna, Birthe W., Erling, Ole J. og Tove. 
Her på det allersidste er der dog Indløbet et ubekræftet rygte om et hemmeligt 
møde afholdt på Grumstolen, så mon ikke vi alligevel trygt kan se frem til 
årets udgave af "Kampen om den gyldne sko." Vi er mange der glæder os 
allerede. Bestyrelsen ønsker god arbejdslyst i udvalget. 

POST1900 udgives af redaktionen af Å; hus 1900 Orientering, Falstersgade 17, 8600 Silkeborg. Ansvarshavende 
redaktør: Thomas Kokholm. POST1900 udsendes hver måned eller efter behov til klubbens medlemmer. POST1900 
har til formål at dække de lokalinformationer som måtte have klubbens medlemmers interesse. Ligeledes skal 
POST1900 være et forum for medlemmernes almindelige meninger og indslag. Meninger der tilkendegives i 
POST1900, må ikke accepteres som udtryk for klubbens officielle standpunkt. Henvendelse kan ske via e-mail 
adressen: thomas.kokholm@email.dk. 



KUM flaget er hejst, H17-20 klar til start, 
Stafet endnu ikke givet fri. Endelig de tre 
sejrende hold fra ØST-SYD og ØST 



Denne side kan/ 
og bør afklippes 
og sættes op på 
køleskabsdøren 
så I ser den rigtig 
ofte. 

Orienteringsløb 
skal opleves i 
skoven så på 
gensyn derude. 



Træningsløb 
efterår 2003 

AARHUS 

Onsdage: Start 18.00-18:30 Lm:·dage: Start 13:00-13:30 
Pris 20 kr (5 kr. hvis man selv medbringer kort) 
Baner: 7-9 km svær, 4-6 km svær, 4-6 km mellemsvær, 2-4 km let. 

Se altid seneste opdateringer til listen påwww.aarhusl900.dk/orienlering, eller på OK Pans hjemmeside 
http://www.orientering.dk/ okpan/ 
Der vil så vidt muligt blive brugt EMIT tidtagning til alle de træningsløb vi selv arrangerer. 

Dato Løbsområde Bane/ægger Mødested 
6.aug. Storskoven Pan Silistria 

13. aug. Fløjstrup 1900, Frank Dabelstein P-plads før Moesgaard Strand 
20. aug. Norringure Pan Vejen mellem Sabro og Hadsten 
27. aug. Lisbjerg Pan Vejen mellem Elev og Lisbjerg 

3.sept. Ålum Thomas Hjerrild ?? 
10. sept. En Silkeborg Sk?v/TKC Pan ?? 
20. sept. Fløjstrup Pan P-plads midt i skoven 
27. sept. Vilhelmsborg 1900, Fam. Abrahamsen Ved Godset 

4. okt. 0-triathlon, Storskoven 1900, Henrik Grumstolen 
11. okt. Marselis N Pan Silistria 
18. okt. Risskov Kell S. Vandrerhjemmet 
25. okt. Fløjstrup 1900 ?? P-plads før Moesgaard Strand 

1. nov. Hemmeligt Henrik Ringe internt P AN arrangement 
8.nov. Storskoven Pan Silistria 
15.nov. M..:rselisN 1900, Jørgen & Signe Grumstolen 
22.nov. Fløjstrup Pan P-plads midt i skoven 
29. nov. Stors!.oven Pan Silistria 

6. dec. Juleløb på Grumstolen "Kampen om den gyldne sko" 
13. dec. Storskoven 1900, Lena & Erling Grumstolen 
20. dec. MarselisN 1900 ?? Grumstolen 
27. dec. Fløjstrup KimRokkjær P-plads før Moesgaard Strand 

Udfærdiget af Henrik den 6. juli 2003. 


