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Tilsagn om tilskud fra aktivitetspuljen 
Af Birgitte Halle 
 

……blev det besluttet at bevilge jeres projekt et tilskud på 98.825kr. 
 
Sådan stod der i brevet Lone Dybdal og jeg modtog fra Sport og Fritid Aarhus 
kommune d. 5.5.17. 
Vores ansøgning om Lysengkilens Cross Orientering 2017 var gået 
igennem.  
 
Hvad er nu det for noget? 
Lysengkilen er et grønt parkligende område, som strækker sig fra Oddervej og 
ind til Holme Kirke (se kortudsnit). Den er forbundet via stisystemer til 
Håndværkerparken og Holme Parkvej, som Øjvind har tegnet sprintkort over. 
Længe har vi funderet over, om der kunne laves et slags motionsløb, der 
kunne indbringe vores klub indtægter, når nu vi er stoppet med at hjælpe 
Marselisløbet, og når det er så svært at få hjælpere til de andre motionsløb. 
Kunne vi samtidig tilbyde mange af vores medlemmer udfordrende, 
kompetencegivende, orienteringsmæssige opgaver, der gør det spændende at 
forblive i vores klub, ja så skulle det prøves. 
 
En aften sad Lone og jeg og grublede, og ud kom der en ansøgning: 

Lysengkilens Cross Orientering 
til Aarhus kommunes aktivitetspulje.  
 
Ansøgningen går ud på: 
- at få tegnet kort over lysengkilen 
- at få arrangeret 5 x træning for familier, der bor i nærheden af kilen. 
Træningen foregår mandage i april / maj 2018 kl. 17.30 - 19.30 
- at lave et Lysengkilens Cross Orienteringsløb, for alle motionister, der har 
lyst til at løbe efter kort  på baner i forskellige længder i let og mellemsvær 
klasse (startgebyr for deltagende løbere er overskud til klubkassen) 
- at samarbejde med diakonhøjskolen om at lære orientering, som en aktivitet 
der kan tilrettes sårbare grupper (sårbare grupper er bla. de uddannede 
diakoners målgrupper) 
- at få sat stolper ned i området til faste poster 
- få gentaget træning og event i 2019 og 2020 
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- at rekruttere nye medlemmer via træningen / eventen 
 
Vi har fået knap 100.000kr, som primært dækker materialeudgifter. 
 
For at kunne gennemføre ovenstående har bestyrelsen besluttet, at de enkelte 
udvalg skal aktiveres, dvs.  
- kortudvalget skal stå for korttegnere,  
- træningsudvalget for træningerne og banelægning,  
- kommunikationsudvalget for at lave hjemmeside, udfærdige pjecer, opslag 
på sociale medier og i det hele taget PR i forbindelse med arrangementet.  
- materieludvalget står for materialer 
- projektledelse. For at kunne styre alt dette, er der brug for projektledelse og 
her kan man, som medlem, byde ind på hele eller dele af opgaven. 
- mv. 
Med andre ord - her er masser af læring, som man kan tage med sig i CV ‘et, 
når et nyt job kalder. I øvrigt er det en rigtig god øvebane at få erfaring med - 
og så er det faktisk SJOVT.  
 
Bestyrelsen, Lone og jeg har brug for jeres tilbagemelding om I vil lægge et 
stykke arbejde i dette. I værste fald kan vi som klub sige nej tak til 100.000 
kr, fordi vi ikke kan stille mandskab. 
 
Til fællesspisning d. 12.6 og til sidste trænings mandag før ferien, vil Lone og 
jeg uddybe de arbejdopgaver, der skal udføres, sådan at du kan tænke over 
hvilken opgave du gerne vil være en del af, og sådan at vi kan give kommunen 
endelig besked efter ferien om klubben kan bakke op om arrangementet, eller 
vi skal sige nej tak. Bestyrelsen bliver nødt til at gøre det på denne måde, da 
der er investeringer, der skal sætte igang (f.eks. bestilling af kortmateriale, 
indkøbe licenser til korttegning) og det er udgifter, som kommunen dækker, 
hvis klubbens medlemmer siger ja tak.  
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Grillstafet 
Af Randi Jensen 

Dårligt er sommeren startet, før det er på tide at tænke på efterårssæsonen. 

Vi har tradition for at indlede efterårssæsonen med stafetløb og efterfølgende 
fællesgrill = den årlige Grillstafet. 

Således også i år, så sæt allerede nu ”X” i kalenderen: 

Mandag den 14. august kl. 17.30  

Vi hjælpes ad med det praktiske, som at bære borde og stole udenfor, fordi 
det selvfølgelig bliver en skøn og varm august-aften.  

Kød til grillen + drikkevarer medbringer vi hver især, mens der vil blive sørget 
for tilbehør som salater og brød. 
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Indkøbsaftale med Løberen 
  
Vi får 15 % rabat på alle IKKE NEDSATTE VARER, dog undtaget GARMIN, 
BABYJOGGER OG ENERGI. 
  
Det gælder både ved køb i butikken, på nettet og på stævnepladser. 
  
Du kan registrere dig på Løberens hjemmeside. Se vejledning  
http://aarhus1900.dk/orientering/filer/LoberenRabatshopGuide.pdf 
 
 
  
Sponsor  
 

   

 

   
   

 
 
 
 
Det med småt 

POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Birgit Rasmussen, Venneslaparken 179., 8300 Odder, 
tlf. mobil 24 47 63 01. POST1900 er et forum for medlemmerne af Århus 1900 Orientering. Meningstilkendegivelser i 
POST1900 er ikke nødvendigvis klubbens officielle standpunkt. POST1900 skrives i Open Office. Indlæg modtages helst som e-
mail. Adresseændringer (e-mail og snail mail) skal man selv rette i O-Service. Ved problemer med distributionen rettes 
henvendelse til Frank Dabelstein, tlf. 23 38 20 89.  

http://aarhus1900.dk/orientering/filer/LoberenRabatshopGuide.pdf
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