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Formandens klumme: Birgitte Halle  
 

Siden sidst 
 
Divisionsmatch 19. april.  
Vi var lige ved og næsten ved at slå Herning OK. Kun 1 point skilte os i 
Hernings favør.  Mariager fjord OK, var gode den dag, og slog os, mens vi slog 
Viborg, på en skøn dag i Grund syd for Horsens, på stejle og lerede skrænter. 
Næste gang vi skal i aktion er søndag d. 6.9 i Stenbjerg i det Nordjyske. 
 
Hasle Bakker 
Mandag, den 25. maj blev Hasle Bakker officielt indviet. Et flot rekreativt 
område med mange aktivitets muligheder er nu tilføjet Århus by. Sjovt at 
tænke på, at det hele startede med masse affaldsjord, der skulle væk.  
Området er et besøg værd, og hvis ikke før, så kan I melde jer til 4. afdeling af 
Park tour, som Pan arrangerer, den 20. juni netop i Hasle Bakker. 
I kan se nogle af aktiviteterne på hjemmesiden www.haslebakker.dk. 
 
På dagen havde Per Rønnau og Olaf Christensen ca. 40 unge mennesker ude 
og løbe orienteringsløb i området omkring Camp Alfa, Beta og Gamma. 
I en weekend forinden havde stærke mænd fra klubben gravet 32 pæle ned 
med faste poster. Gravearbejdet skete i det flotteste solskinsvejr og vi kom 
rundt i alle kroge af området og nød udsigten fra toppen af bakkerne. Tak for 
hjælpen til alle ”gravere” og instruktører. 
 
Ændring i torsdagstræning 
Der er et par ændringer i torsdagenes træning: 
torsdag d. 4.6:  træning i Sprintorientering på Grumstolen 
torsdag d. 11.6:  rigtigt sprint til Silkeborgs Park Tour i Silkeborg 
torsdag d. 18.6:  stafettræning 
Da vi skal lave DM i stafet den 12. september, har beregning brug for at øve 
sig på tidtagningen, og derfor vil vi gerne invitere mange ud til en lille stafet 
omkring Grumstolen. Vi skal primært øve i beregningen ved skiftene, så kom 
og vær med. Har du lyst til at løbe længere, kan du bare tage flere ture på 
stafetten, der er baner til alle. 
Meld dig til Henrik på mail: hta@email.dk seneste dagen før. 
 
Som afslutning på stafetten og forårstræningen giver klubben grillpølser. 
 
 
Forvarsling om Grillaften torsdag d. 13.8 
Klubben holder grillaften torsdag d. 13.8 for klubbens medlemmer. Jonas Søby 
har lovet at lave et løb til os, som vi starter med. Der er tradition for, at dette 

http://www.haslebakker.dk/�
mailto:hta@email.dk�


 
 

3 

løb kan laves med forskellige ingredienser og overraskelser, og Jonas har fået 
næsten ”frie hænder”! 
Efter løbet er der grillmad. Mere om løbet senere, men mærk dig datoen. 
 

  
 
 
 

Officials til Marselisfortræningen 
Af Allan Hougaard 

      
     
   
 
 
Nu er der nyt om fortræningen til Marselisløbet. Som de 
foregående par år er der i år også kun fortræning om onsdagen – og vi har til 
opgave at stille med officials (vejvisere) til 4 af de i alt 13 fortræninger.  
Som official foregår fortræningen i tidsrummet fra ca. 17.30 til ca. 19.30.  
 
Vi skal bruge officials på følgende tidspunkter: 
 
 

Dato  Antal officials  
onsdag 1. juli  8  
onsdag 15. juli  8  
onsdag 12. august  8  
onsdag 26. august  8  

 
 
Tilmelding sker ved hurtigst muligt – og allersenest søndag 7. juni – at 
sende mig en mail på ah@paradis.dk, hvor I skriver hvilke datoer I kan være 
official. I kan også ringe til mig på 24 82 97 11.  
 
Når tilmeldingerne er i hus og alle officialposter er besat vil I modtage en 
vagtplan.  
 
Såfremt jeg den 7. juni ikke har fået tilstrækkelig med tilmeldinger – men det 
har jeg selvfølgelig - vil jeg tillade mig at bemande fortræningen ud fra 
klubbens medlemsliste. Det enkelte medlem har så selv ansvar for at finde en 
afløser, hvis han/hun skulle være forhindret i at møde op. 
 

mailto:ah@paradis.dk�
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Sommerens løb 
Af Vagn Pedersen 
 
Vejlestafetten den 14. juni i Højen Skov 
Der 4 løbere på hvert hold. I Classic klassen løber alle på svære baner. I Light 
klassen er der en begynder, en let og 2 mellemsvære baner. Så tilmeld dig i O-
service, så der kan laves hold..  
 
Weekendstævner i sommerferien 
I sommerferien er der flere stævner over 2 dage. Den 27. - 28. juni er der 
Vestjysk 2-dages i Stråsø og Sønder Vosborg Hede. Den 4.-5. juli er der 
Vikingedyst i nærheden af Jels og den 11.-12. juli er der SKAW-dyst i 
Skagen. 
 
Til disse løb er der mulighed for bestilling af overnatning, og forskellige tilbud 
om morgenmad og aftensmad.  
 
JFM-stafet og JFM-lang den 8.-9. august 
Vær opmærksom på, at tilmelding ligger i sommerferien.  
 
Træningsløb 
Træningsløb er også i år gratis for medlemmer i Århus 1900 og OK Pan. I 
sommerhalvåret skal du bare møde op onsdage kl. 18.00. Se evt. mere på 
vores hjemmeside eller OK Pan’s hjemmeside. 
 
Løbskalender 
Dato  Løb Sted Tilmeld  

senest 
     

3/6 Onsdag Træningsløb True, Skjoldhøjvej  
10/6 Onsdag Træningsløb Mollerup, Skejbyvej  
11/6 Torsdag Dansk Park Tour 3 Århusbakken, Silkeborg 4/6 
14/6 Søndag Vejle Stafet Højen Skov 5/6 
20/6 Lørdag Dansk Park Tour 4 Hasle Bakker 12/6 
21/6 Søndag C-løb Grenå Plantage 12/6 
27/6 

 -28/6 
Lørdag - 
Søndag 

Vestjysk 2-dages Stråsø Vest 
Sønder Vosborg Hede 

14/6 

4/7 
 -5/7 

Lørdag- 
Søndag 

Vikingedyst Revsø Skov 
Stursbøl Plantage 

26/6 

11/7  
-12/7 

Lørdag - 
Søndag 

Skaw-dysten 2009 
10/7 Fortræning 

Kirkemilen, Skagen 2/7 

8/8 Lørdag JFM-Stafet Ål Plantage  
9/8 Søndag JFM-Lang Vrøgum Plantage  

12/8 Onsdag Træningsløb Frijsenborg  
16/8 Søndag Divisionsmatch 3+4 div Rosenvold  

http://www.aarhus1900.dk/Orientering/�
http://www.orientering.dk/okpan/home/events.php?f=incoming&c=trloeb�
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Af Asbjørn Andersen 
 
Så er der kun 3½ måned til startskuddet lyder til DM STAFET – 12. september 
i Velling-Snabegaard skove, så forberedelser intensiveres:        
 

• Der er afholdt 2 funktionsledermøder, hvor opgaverne er blevet drøftet. 
• På det sidste møde – 26. maj – blev stævneområdet besigtiget, og alle 

fik en god indsigt i den pragtfulde stævneplads’ muligheder og 
begrænsninger. 

• Bemanding af funktioner er i store træk på plads – se nedenfor! 
• Der er dog stadig brug for flere hjælpere! – eksempelvis mangler Anders 

Tværsted ”voksne og myndige” personer til at assistere med afvikling af 
parkeringen. 

• Alle opfordres derfor til at kontakte funktionslederne for de funktioner, 
der endnu ikke er fuld bemandet. 

• I kan så alle glæde jer til, at være med til at afvikle et godt arrangement 
i et storslået terræn. 

 
 SÅ DERFOR! - endnu en opfordring til at sætte kryds ved   
 

LØRDAG D. 12. SEPTEMBER !!!!!!!! 
 
HUSK også test-stafetløbet på Grumstolen torsdag, den 18. juni !!!!  
 
       
1900-officials pr. 26-05-2009 
Funktioner Funktionsansvarlig  Antal Assists 

STÆVNELEDELSE Asbjørn M. Andersen 
8617.6260   - mob. 5121.1290 
leneasbjorn@webspeed 
Birgitte Halle 
3512.3434 –mob. 4030.0028 
birgitte@obbh.dk 

2  

BANELÆGNING 
 

Keld Abrahamsen 
8629.8036 – mob. 2425.5639 
lonekeld@post7.tele.dk 
Anders Edsen 
8674.1304 – mob. 2125.9004 
edsen@mail.dk 

2  5 kontrolløbere: 
Henrik Andersen 
Henning Jensen 
Sune Dupont 
Anders tværsted 
Vagn Pedersen 

mailto:leneasbjorn@webspeed�
mailto:birgitte@obbh.dk�
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Funktioner Funktionsansvarlig  Antal Assists 

STÆVNEKONTOR 
 

Birthe Worm 
8610.4558 
birthemarie.w@mail.tele.dk 

2 Øjvind Brøgger 

STÆVNEPLADS + 
MATERIEL 

Olaf Christensen 
8610.8800 – mob. 2177.6436 
olafchristensen@mail.tele.dk 

4 Erik Søgaard 

PR + SPONSORER 
 

Vagn Pedersen 
8698.1607 
vop@email.dk 

1  

SPEAKING Henrik Andersen 
8619.3734 – mob. 6035.5500 
hta@email.dk 
speaker: Lars Klode – Herning 
OK. 

3 Henning Jensen  

BEREGNING / 
RESULTATER 

Thomas Kokholm 
8682.4868 
thomas@familienkokholm.dk 

6 Per Clemmensen 
Frank Dabelstein 
Asbjørn Gjøderum 
Sune Dupont 
Niels Hygum 

START 
 

Lone Dybdal 
8629.8036 – mob. 2371.3270 
lonekeld@post7.tele.dk 

5 Skiftezone-folkene 
assisterer !!! 

SKIFTEZONE  + 
MÅLTAGNING 

Chris Krogh 
8627.4107 – mob. 4063.9475 
birtechris@mail.dk 

10 Birthe Sivebæk 
Anna & Ove Jørgensen 
Lena & Erling  Nørgaard 

PARKERING  
 

Anders Tværsted 
8616.9915 – mob. 2211.0077 
anders@tversted.com 

4  

KIOSK / 
KANTINE 

Signe Bang 
Jørgen Bang 
8611.3630 – mob. 4034.8470 
s-jbang@mail.tele.dk 
 

7 Lene Kring 
Lone Christensen 
Ellen Lausten 
Bodil Buchtrup  
Johanna van Binsbergen 

BØRNEBANER – 
og 
AKTIVERING 

Hanne Gylling 
8629.2711 – mob. 2010.1428 
ah@paradis.dk 

? Kim Poulsen  + fam. 

VÆSKE 
 

Gitte Frandsen 
8627.6804 
gitte@hb-b.dk 

? + fam. 

ÅBNE BANER 
 

Helle Svenningsen 
Ole Gjøderum 
8621.2423 
olehelle@email.dk 
 

3  

 
 
 

mailto:birthemarie.w@mail.tele.dk�
mailto:vop@email.dk�
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Wild West 2009: Naturen er blevet længere gennem 
de sidste 80 år 
- eller hvordan 28 km blev til 41 km en nat i maj. 

 
Af Anders Tversted 
 

 
 
Wild West var gone east i år, og rykket fra klitterne i Vestjylland til hederne og 
skovene i Midtjylland. Mere præcist til Hald, Guldborgland og Finderup 
plantager lidt sydvest for Viborg. Løbet bød på 28,2 km og 44 poster.  
 
Henrik lokkede mig med, og vi tilmeldte os med planen om at følges ad 
gennem løbet. Jeg løb med mit GPS ur, så du kan følge vores vejvalg på 
www.trailrun.info. Sæt flueben ved ”anders tv wildwest09 gul” og ved kortene 
”Wild West 09 Nat østlig” og ”Wild West 09 Nat vestlig” for kort 1 (1966 
kortet), ”Wild West 09 Etape 2 daggry” for kort 2 (1921-30), og ”Wild West 09 
Etape 3” for kort 3 (1921-30). 
 
Vi ankom til stævnecentret på Hald Skole natten mellem lørdag og søndag kl. 
00:30. Blev registeret, og havde god tid til at fylde bananer og væske på inden 
navneopråbet kl. 01:30. Vi havde mulighed for at aflevere en pose med tøj, 
væske, mad m.m., som vi ville se igen på post 20. Vejret var rigtig godt med 
måneskin, og som vi stod der lidt småfrysende i skolegården, skyldtes det nok 
lige så meget spændingen på at komme af sted, som det skyldtes 
temperaturen.  
 
104 løber var mødt frem til start på Wild West sammen med 10 løber i 
Nordvest klassen, som startede samtidig - med Lone og Keld som værdige 
1900 repræsentanter. Alle 114 løbere gik samlet til startstedet, et kvarters 
gang fra Hald Skole. Startstedet var en høj, som lå i en lysning i skoven. Vi 
blev fordelt rundt om højen, og efter udlevering af kort gik starten kl. 02. 

http://www.trailrun.info/�
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Vi skulle løbe på i alt tre kort, med hver deres bane. Første kort over Hald var 
fra Bjergløbet i 1966 (”Wild West 09 Nat Østlig” og ”Wild West 09 Nat 
Vestlig”), og banelængden var her 12,2 km med 20 poster. Medianerne på 
kortet gik fra venstre mod højre hjørne på kortet hvilket ikke ligefrem var 
fremmende for min orienteringsevne – det er noget rod når nord ikke er op på 
kortet, men op til venstre... Men kortet passede trods alt nogenlunde. 
 
Starten mindede mest af alt om et almindeligt gadeløb med en klump af løbere 
frem til post 1 – altså lige bortset fra vi løb i en mørk skov, og alle med 
pandelamper. Jeg havde lånt en af klubbens Silva pandelamper - fornem 
ordning!  
 
Allerede mod post 2 valgte vi en anden vej end hovedgruppen, og blev snart 
lidt usikre på vores vejvalg - og hvor vi helt præcist var! Vi fandt dog retningen 
igennem terrænet, sikre på vi havde præsteret et mega-bom! Vi kom ud til en 
større sti, fandt sammen med en lille gruppe løbere, fandt vi post 2. 
Hovedgruppen havde dog åbenbart bommet mere end os, og kom til posten 
umiddelbart efter. GPS sporet viser vi reelt kun lavede et mindre bom - hvis vi 
bare havde vidst hvor vi var på tidspunktet… 
 
Henrik og jeg var rigtig gode og hurtige fra post 2 til 13. Ved post 14 fik vi igen 
fik lejlighed til at mødes med mange andre løbere. Planen var ellers god: ind 
ad hugningen fra post 13, følg skovkanten rundt til stien, og løb lige op i post 
14 – men hvor fortsatte stien bag det væltede træ? Og få minutter senere, 
hvor helt præcist er det lige vi er? Ud til skovkanten igen, kompaskurs, ind i 
skoven igen, er det denne hugning? Alle taler med alle, og der er løbere 
overalt. Efter flere sikre udgangspunkter med kompaskurs finder vi posten – 
og GPS sporet afslører hvor var vi var på posten hele tiden!   
 
Faktisk var det ret kendetegnende gennem hele løbet: vi løb fra på de fleste 
stræk, men mistede forspringet på nogle svære poster, hvor skoven 
umærkeligt blev fyldt op med løbere - alle søgende efter posten, og alle synes 
at have opmærksomheden rettet lige så meget mod de andre løberes gøren og 
laden, som på kortet. 
 
Resten af banen på kort 1, frem til depotet ved post 20, gik uden problemer. 
Okay, et lille bom ved post 18, hvor vi måtte ud på stien med det 
karakteristiske knæk vest for posten, før vi var sikre på vi havde den rigtige 
hugning. 
 
Ved post 20 fik vi fyldt energi på. Vi kunne se på de ikke-udleverede 
depotposer, at vi lå godt i feltet. Flere løbere dukkede dog hurtigt op. Kort 1 
skulle afleveres, og vi fik udleveret kort 2 og 3. Klokken var nu 4:15, og lyset 
begyndt at bryde frem. Der var mulighed for at aflevere pandelamperne, 
næste chance (med transport tilbage til mål) ville blive ved kort 2’s post 11. Vi 
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var lidt bange for vi ikke ville kunne læse kort og se poster i skoven endnu, så 
vi valgte at fortsætte med pandelamperne. Det viste sig dog unødvendigt, og 
inden vi nåede næste post var der dagslys, og lamperne kun til besvær.  
 
2. og 3. kort var historiske kort fra 1921-30, med banelængder på henholdsvis 
7,4 km, 11 poster (Finderup Plantage, ”Wild West 09 Etape 2 Daggry”) og 8,6 
km, 13 poster (Guldborgland Plantage, ”Wild West 09 Etape 3”). Søerne, 
højdekurverne og de store grusveje passede nogenlunde, mens resten var 
overladt til kompasset og fantasien. 
 
I Finderup Plantage startede vi i det militære øvelsesterræn, med masser af 
panserspor, masser af sand, og masser af vand. Vi løb i en gruppe på 6 løbere 
mod post 1, fandt en grusvej, som vist gik nogenlunde stik vest – den rigtige 
retning, på den røde streg. Men vi løb for nordvestligt, og kom nord om Movsø 
i det nordvestlige hjørne af kortet, og løb dermed næsten ud af kortet. En pæn 
omvej, men det var fin løbevej, og vi fandt hurtigt højderyggen, retningen og 
post 1.  
 
Post 2 tror jeg Henrik havde set før, vi løb i hvert fald direkte til den. Efter 
passage af et vandløb ved hjælp af en installation på den militære 
forhindringsbane, slog jeg hjernen fra og fulgte bare med de næste par poster, 
jeg havde rigeligt at gøre med at holde mig i løb. Heldigvis kunne jeg 
konstatere, at Henriks stedsans i terrænet er sublim, og efter et par poster var 
energien tilbage sammen med nogle efterhånden ømme fodsåler. 
 
Post 5 på kort 2 (”Wild West 09 Etape 2 daggry”) gav os problemer. Lidt 
sydvestligt fra post 4 tog Henrik en kompaskurs, og pegede retningen til 
skovbrynet ud, men ingen post! Selv Henriks kompensering for vi havde løbet 
200-400 meter for sydligt ud fra post 4 hjalp ikke. Vejen syd for post 5 på 
kortet passede, og det åbne område øst for passede også nogenlunde, men 
meget af lyngen er erstattet af skov, flere stier og veje er kommet til. Vi vidste 
vi skulle finde det højeste punkt i området, men det var ikke entydigt i 
terrænet. Vi gik øst rundt om nåletræerne i stedet for at gå igennem, og fandt 
en nord-syd-gående grusvej, som ikke var på kortet (måske fortsættelsen af 
vejen noget nord for posten?) Efter at have rodet godt rundt i området med 6-
8 andre løbere, besluttede Henrik og jeg os for hvad der måtte være det 
højeste punkt i området nord for grusvejen, som lå syd for posten, gik ind i 
nåletræsbeplantningen øst for posten, og fandt den uden problemer – langt om 
længe. Henriks kompaskurs + korrektion havde passet perfekt hvis vi var 
moset ind gennem nåletræerne fra den nordlige side! 
 
Hurtigt videre til post 7 og post… 10! Glemte lige kortet var 80-90 år gammelt, 
og skovgrænserne måske ikke længere passede! Vi var så tæt på post 8, men 
løb til post 10, og tror vi har fundet 8’eren indtil vi tjekker kontrolnummeret – 
æv! Vi fandt dog hurtigt 8. På vej væk fra post 8 mødte vi den lille gruppe fra 
depotposten - som vi var løbet fra ved post 5 – de havde lavet samme fejl. 
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Væskepost, energibarer og kortskifte ved post 11. Vi tog os god tid, og blev 
hentet af depotpostgruppen og flere andre.  
 
3. og sidste kort. 8,6 km i Guldborgland Plantage. Post 2 bommede vi lidt. For 
en gangs skyld passede kortet rigtig godt, og i stedet for at rode rundt i 
nåleskoven viste det sig at posten lå – som på kortet – i det åbne område lige 
nord for skoven. Ærgerligt, vi havde ellers vundet ved at løbe syd på efter post 
1, fulgt grusvejen mod sydøst – et godt og hurtigt løbestræk, lige efter Kelds 
o-løbsskolebog - og skrået ind over terrænet mod nordøst og fanget diget. 
 
Næste mindre bom blev post 5 på kort 3 (”Wild West 09 Etape 3”). Tvunget 
vejvalg væk fra post 4 ud på asfaltvejen, og sydpå af denne. Vi kunne se 
vejkrydset, og gnækkede stille da den lille gruppe løbere foran os tog 
asfaltvejen mod øst før krydset – de måtte være trætte! Yearh right! Krydset 
vi kunne se var den nye hovedvej, ca. 15 år gammel, som ligger 100 meter 
sydligere end den gamle vej, og altså ikke er på et kort fra 1920! Så øst rundt 
om den lille skov og tilbage nord på igen, med mulighed for at hilse på den lille 
gruppe, som nu var på vej mod post 6…  
 
Vi løb hurtigt den lille gruppe op igen, og fulgtes med den ud over heden, men 
løb fra gruppen mod post 8, bortset fra en ældre herre som løb uhyggeligt 
præcist. Vi løb fra ham, og alligevel nåede han post 9 (som vi løb lidt for 
vestligt på) samtidig med os. Post 10, han var lige bag os. Vi løb væk igen, 
men 20 sek. valgvalgssnak kort før post 11, og han var lige bag os igen – 
uhyggelig præcis! Post 11 gav os problemer. Vi fandt hurtigt slugten, men ikke 
den del af slugten hvor posten var. Vi ledte på begge sider af grusvejen, der 
løb i nord-sydøstlig retning gennem slugten, uden held. Ude  på grusvejen igen 
møder vi den ældre herre, som leder os i den rigtige retning (uhyggeligt!). 5 
meter fra posten står de gamle kendinge fra depotpostgruppen, og diskuterer 
hvor post 11 mon er…  GPS sporet viser, at ved sti-krydset, hvor vi havde 
vores 20 sek. vejvalgssnak, valgte vi den forkerte sti mod syd, i stedet for at 
løbe mod øst, og dermed lige op i posten. Prøv at se vores vejvalg på posten 
på kort 1 (”Wild West 09 nat østlig”) – hmmm! 
 
Vi kommer ud af den gale sti mod post 12, og løber for sydligt, men finder ind 
på den rigtige og møder gruppen fra post 11 igen, og følges med dem til post 
12 og 13, hvor vi har kræfter nok til en sidste spurt, og løber i mål på Hald 
Skole som nr. 25 og 26 af 91 gennemførende. 
 
Det var en fed tur! Oplevelsen af naturen om natten, landskabet badet i 
månelys, daggryet som bryder frem, og naturen der vågner, sveden, 
trætheden, glæden ved at finde posten, frustrationen ved ikke at finde posten 
og tabe forspringet i den forbindelse, kraftoverskuddet trods distancen – 
orienteringsløb er bare en lækker sport! Jeg var glad for at kunne følges med 
Henrik, som bare har mere styr på kompasset end mig – hvilket må siges at 
være nødvendigt med de få sikre udgangspunkter på de historiske kort. Langt 
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de fleste følges da også ad i grupper, som enten er aftalt forinden, eller dannes 
naturligt under løbet. Det er lang tid at være i gang, og rart at være to når 
posten ikke dukker op som forventet, men også bare det at kunne slappe af 
mentalt og lade en anden tage roret engang i mellem har stor betydning.  
 
Vi gennemførte løbet på 5:42, og fik løbet i alt 40,96 km. Wild West blev 
vundet af Jonas Munthe fra Mariager Fjord. Som 20-årig den yngste vinder 
nogensinde af Wild West! Flot! – men dog KUN en lille time hurtigere end 
Henrik og jeg ;-) 
 
Placeringer og stræktider kan selvfølgelig ses på www.wildwest.dk.   
 
PS: Den ældre herre løb Prærie-distancen, hvor banen var på Hald kortet fra 
1966 – det hjalp på vores selvtillid at få det fortalt. 
 
 
 
 
 

         Geyser Kristi Himmelfartsløbet 
Foto: Marie Dybdal                      Af Birgit Rasmussen 
 
Det traditionsrige Kristihimmelfartsløb blev i år afviklet ved Moesgård strand i 
sydgående retning, og som de fleste år igen med flot solskin og næsten 
sommerlig stemning på den lille stævneplads. Ungdommen ved Pan og Århus 
1900 har gjort det igen.  
 
Vi blev budt på gode løbeoplevelser i den forårsgrønne skov og selve 
afviklingen af løbet foregik i et roligt og ustresset miljø.  
 
Det er dejligt at vi alle kan komme ud i naturen på en højhellig helligdag med 
højt til himlen og stor ros til de unge arrangører. Se mere på 
www.aarhus1900.dk  

                   

http://www.wildwest.dk/�
http://www.aarhus1900.dk/�
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JFM Sprint – eller 1. afdeling af Park Tour 
Af Birgit Rasmussen 
 
Det blev en ren dominering af Århus 1900’s damer, den 15. Maj i Jelling til 
Jysk-Fynsk Mesterskab i Sprint. 
Kulden fik os alle til at holde tempoet oppe, og det gav resultat for Anne Edsen 
D 13-16 på en 2. plads, Birgitte Halle på en 2. plads i D 45-54 og sidst, men 
ikke mindst også medaljeoverrækkelse til Lone Christensen på en 3. plads i D 
55-64.  
 
Det var et spændende løb også for os andre, som måtte tage til takke med 
mindre flatterende placeringer. Jelling by rummer jo som bekendt 
Jellingehøjen, og om da ikke også vi lige måtte op over den og om på den 
anden side. Der var desværre ikke tid til at nyde den gode udsigt på 2. tur, det 
var jo bare om at komme hjem og i mål, få tørt tøj på og genvinde varmen. 
Birgitte var meget large med sin madpakke, som vi nok mente var én af 
grundene til den gode placering. Hun gik ikke sulten til kamp om posterne. Der 
var endda god plads til at byde på en mellemmad til klubkammeraterne, som 
dog foretrak at løbe på tomme maver.   
Sightseeingen rundt i Jelling bød desuden på et par runder i og omkring 
Asylcentret og Fakta lagde hjørne til starten på 2. gennemløb, hvilket betød vi 
måtte forcere jernbanen via en høj metal trappebro. Ja, meget var gjort for at 
forsinke løberne, men det holdt ikke damerne fra Århus 1900 tilbage, intet 
kunne slå dem ud den aften, hverken den kolde vind eller den lange, kolde 
pause mellem de to løb, der var en sand medaljeregn, som ikke sådan 
glemmes foreløbig.  
 
Tillykke til Anne, Birgitte og Lone   
 
Jeg ville nu gerne have haft et par billeder med af medaljepigerne! 
 
 
Det med småt 
POST1900 udgives af Århus 1900 Orientering. Ansvarshavende redaktør Birgit Rasmussen, Vedbæksalle 64, 8700 Horsens, tlf. 75 63 03 65 og mobil 
24476301. POST1900 er et forum for medlemmerne af Århus 1900 Orientering. Meningstilkendegivelser i POST1900 er ikke nødvendigvis klubbens officielle 
standpunkt.  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. 
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