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Påskeløbene 2003 -- <af Per Lind Jensen> 

Med Horsens OK som arrangør og så gode skove som Vrads Sande, Nedergård Plantage og Palsgård 
Skov havde 44 løbere fra 1900 orientering i det pragtfulde, sommeragtige, forårsvejr nogle dejlige 
udfordringer i de tre første påskedage. Der blev opnået gode resultater undervejs, både løbende og 
gående, og som en slags "top ti liste" i det samlede resultat kan følgende nævnes: 

• Nanna Dybdal DII-12 nr. l 
• Jakob Dybdal H-lOA nr. 4 
• Mogens Laustsen H 3SB nr. 4 
• Marie Dybdal D13-14A nr. 5 
• Jakob Edsen H- lOB nr. 6 
• Ingrid Søgaard D 11 -12A nr. 8 
• Bodil Buchtrup D60A nr. 8 
• Birgitte Hall e D4SA nr. 9 
• Erik Søgaard H3SB nr. 9 

Divisionsturnering- <af Per Lind Jensen> 

Igen var vi et flot hold på 50 løbere og ikke mindre end 32 af jer er da også med til at hive pointene hjem, 
som det fremgår af den oversigt over resultaterne, der findes sidst i bladet. 

Desværre rakte det ikke til sejr over Mariager OK også, men St. Binderup blev da holdt godt bagved, så 
må vi blot håbe, at vi også kan gøre det næste gang vi skal mødes, nemlig den 21 . september i Gedhus 
Plantage, hvor Karup OK er banelæggere. Reserver allerede nu datoen. 

Træningsløb -<af Pt:f Lind Jensen> 

Det er fortsat vigtigt løbende at holde sig orienteret på nettet, når man vil forsøge at følge med i 
naboklubbemes træningsløbsplaner. Jeg er dog sikker på, at når vi kommer lidt på den anden side KUM 
2003, som tager mange kræfter i dette forår, skal vi nok få gang i de lokale træningsløb igen. Vi skulle 
gerne have glæ~e af vore nye EMIT brikker, der gerne skulle give bedre mulighed for analyse af løbene 
efterfølgende. Arets Grumstalsstafet må da også blive en rigtig gyser, når der nu kan indlægges ekstra 
points for bedste stræktider eller andet spændende. 

KUM 2003 i weekenden 10.-11. maj -<af Per Lind Jensen> 

Så er det så tæt på som det kan være, og heldigvis har mange kræfter allerede i lang tid arbejdet på 
arrangementet, som vi nu i fællesskab skal bringe til en god og spændende oplevelse for de mange 
ungdomstalenter, der kæmper om en plads på KUM holdet. I skrivende stund ser det ud til at 1900 
orientering får nogle løbere med på holdet. 

Stævneledelsen har indkaldt til et møde på GRUMSTOLEN onsdag den 30. april fra kl. 19.00, hvor 
delopgaverne bliver præciseret og endeligt aftalt. 

Er du endnu ikke tilmeldt som officiel kan du bare møde op onsdag den 30. april, eller endnu bedre straks 
kontakte Asbjørn Maintz Andersen, Strandmarksvej 2, 8240 Risskov tIf. 8617 6260, så han ved han kan 
regne med dig. Der er brug for alle hænder og hoveder. 
amalk@maiLtele.dk kan benyttes. 

Rengøring af Grumstolen -<af Per Lind Jensen> 

l of 2 24-04-2003 12:05 



20f2 

fi le:/ / / aJbrugere/ smaug .imf.au.dk/raid/ anorien/frankd/ l. html 

På husudvalgsmøde den 2. april overtog vi rengøringen fra skiklubben. På mødet blev der aftalt nogle 
små forbedringer specielt vedrørende pigernes omklædning. Et par ekstra bænke forsøges anskaffet og der 
bliver permanent ophængt en hårtørrer. Døren til kælderen må meget gerne stå åben en gang imellem, 
da der fortsat er en del fugt der skal luftes ud. Gert fra AS kikker endnu engang på den udvendige puds, 
hvor vi kunne konstatere revner, og undersøger om der kan gøres noget ved problemerne. Ny kaffekolbe 
vil blive indkøbt, som erstatning for den der er gået i stykker. 

Det indskærpes at stophanen til den udvendige hane altid skal lukkes efter brug, samtidig vil der blive 
lavet en slags afløb til det bestående nedløbsrør. Gert og hans "medhjælpere" vil se på muligheden 
for at få endnu et lag ral, grus eller stenmel kørt på efter aftale med skovens folk. 

Frem til oktober er det 1900 orienterings medlemmer der efter den ophængte liste står for rengøringen, 
men det plejer at være en opgave, der klares flot. 
o 

Abne løb -<af Pcr Lind Jenscn> 

Se DOF' s hjemmeside eller 1900 orienterings egen og overhold så venligst tidsfristerne til Lone 
Dybdal. 
Fristerne er normalt 5 dage før klubbernes sidste dato, for at Lone kan få det ekspederet. 

Divisionsresultat, opgjort klubvis 
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YderIigere resultater herunder også stræktider, både opstillet på klubbasis som efter baneorden, kan ses 
via Holstebro Ok hjemmeside, her http://www.holstebro-ok .dk/orientering/cloeblindex.htm 

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