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Informationsblad for Århus 1900 Orientering 

.~ C-løb i Silkeborg den 20. maj 2001 
~ 
~ Som det forhåbentlig er alle bekendt, står Århus 1900 Orientering som 
~ arrangør afC-løbsstævne søndag den 20. maj i Silkeborg Nordskov. 
~ 
4-< 

~ Der er fundet frem til en smuk og ideel stævneplads i umiddelbar forbindelse 
med Århusbakkens Skole, hvor vi også har enkelte faciliteter placeret. 

Alt går efter planen. Henrik & Co. har udlagt nogle spændende baner, som er 
godkendt, og når vi kender det nøjagtige deltagertal efter den 7. maj kan vi 
starte pakningen afkort. 

De ansvarlige for de øvrige funktioner er fundet, og er i fuld gang med 
forberedelserne. Men disse funktioner skal selvfølgelig suppleres med diverse 
hjælpere ! ! ! - Mange har allerede givet tilsagn - dejligt, tak for det ! - men 
på selve dagen kan der sagtens bruges flere - så alle er velkommen til fortsat 
at melde sig til undertegnede - tlf. 8617.6260 eller amalk@mail.tele.dk 

Tirsdag d. 15. maj -19.00 på Grumstolen er der opsamlingsrnøde før 
stævnet for de funktionsansvarlige, men alle er velkomne. 

Lørdag d.19. maj -09.00: Etablering af stævneplads. 

Søndag d. 20. maj - kl. 08.00: Alle møder til sidste forberedelser inden 1. 
start kl. 1 0. 00 

Jeg har bestilt godt og tørt vejr - både for løbere og officials - så mød op og 
giv din indsats til, at klubben afvikler et godt stævne. 

Divisionsturnering -Stråsø Plantage (klubvis) 
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