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Siden sidsteposten 

 

Medaljeregn 

 

Et kæmpestort tillykke til Lone Dybdal med de to sølvmedaljer i D60 ved de 

netop afholdte DM Sprint og Ultralang og til Jakob Edsen med en 
bronzemedalje i H21 i DM Sprint. Flot – flot – flot, Lone og Jakob! 

 
 

      
 

Se billederne på vores facebookside, under hhv. Allan Hougaard og Lone 

Dybdals opslag.  
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Klubudviklingen fortsætter 

De tilbagemeldinger, bestyrelsen har fået, tyder på, at der er godt gang i 

opstarten af de udvalg, som er stammen i vores organisatoriske udvikling. En 
udvikling som på sigt gerne skulle føre til flere medlemmer og en styrkelse af 

klublivet. 
 

 

Nye ansigter 

Mandagstræningen tiltrækker stadig nye potentielle medlemmer. Vi får en lind 

strøm af henvendelser via hjemmesiden om at prøve kræfter med o-sporten. 
Det er en meget positiv oplevelse hver gang, der skal svares på henvendelser 

fra kontaktformularen på hjemmesiden. Vi håber det fortsætter, og at de nye 

får smag for sporten og fortsætter i vores klub. 
 

 

Huller i vejen 

PHD’erne tog affære, men det kan du læse om et andet sted i bladet. 
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Hovedrengøringen overstået 

 

Tak til alle jer der gav et ekstra nap med årets hovedrengøring! Skiklubben 
står nu for rengøringen det kommende år, så vi kan slappe af og nyde det lidt. 

Hvad nogle måske ikke ved, er, at vi får et rengøringstilskud fra kommunen, 
men dette tilskud bruger vi ikke til sæbe og klude. Nej, vi bruger det på os selv 

og bliver ekstra forkælede til årets juleløb.  
 

 

Påskeløbene 2017 

 

Et af de store fællesarrangementer i klubben. Små 30 var af sted og prøvede 
kræfter med klitter, indlandsklitter, ufremkommelige gran- og fyrreskove, en 

enkelt bred ”grøft”, og hvad områderne i det skønne Nationalpark Thy ellers 
kan byde på. Traditionen tro spiste vi sammen fredag aften, inden vi alle mere 

eller mindre regnede væk lørdag formiddag. Udkørslen fra parkeringen fik 
minderne fra Ålum til at stå lysende klart. 

 

 

Fortsættelse af organisationsændring i Aarhus 1900 

 

På vores generalforsamling var der et punkt, der handlede om 
organisationsændring i hovedforeningen. En udløber af dette strategiarbejde er 

et tilbud om at gå ind i et samarbejde med andre 1900-afdelinger om Outdoor 
Motion. Bestyrelsen har besluttet, at vi vil give det en chance, og vi deltager 

derfor i et indledende møde den 8. maj. Vi har vores mandags- og 
onsdagstræning at byde ind med som udgangspunkt. Når vi ved mere, hører 

du nærmere. 
 

God tur til posterne. 
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Bestseller Aarhus City Halvmarathon 

Af Kim Poulsen 

 

Vi skal snart stille med et større antal hjælpere til Bestseller Aarhus City 
Halvmarathon, der løber af stablen søndag d. 11. juni 2017. Der er på 
nuværende tidspunkt 23 klubmedlemmer, der har meldt sig, men vi skal 

meget gerne op på minimum 30.  

Det er vigtigt for klubbens økonomi, at vi kan stille med så mange som 
overhovedet muligt denne dag. Der vil være varierende opgaver og ALLE kan 

hjælpe til. Det vil foregå i tidsrummet fra ca. 8 - 16 på dagen. 

Meld gerne tilbage til Søren Vestergaard Christensen (soerenv.c@gmail.com) 
hurtigst muligt, hvis I har mulighed for at hjælpe til eller har spørgsmål 

omkring noget. Søren skal meget snart give Aarhus Motion en tilbagemelding 

på, hvor mange vi kan stille med. 
 

Det plejer at være en super hyggelig dag og også en stor oplevelse at være 
med til så stort et løbsarrangement. 

 
Der vil naturligvis komme mere konkret info ud til alle hjælpere, når vi 

nærmer os løbet. 
 

 
 

 

 
 

 
Stemningsbillede fra 2013, foto: Birgit Rasmussen 

mailto:soerenv.c@gmail.com
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Find vej 2017  

Af Lena Nørgaard // fotos Lone Dybdal.  

 
 

 
 

 
 

Et kvarter før vi startede skinnede solen pludselig på Grumstolen, og 
det strømmede ind med deltagere.  

 
Rigtig mange børnefamilier, og i alt var der 85 deltagere heraf ca. ½ delen 

børn, mange under skolealderen.  

 
Der var tilsagn fra 13 officials, men der kom heldigvis nogle ekstra på dagen, 

så vi fik snakket ordentligt med vores gæster. Tak til alle jer, der hjalp til.  
 

Tak til kagebagerne (en enkelt udtalte, at vi havde et højt niveau i 
kagebagning).  

 
Der var igen nogle, der lød meget interesseret i vores sport, så det er 

spændende, om der dukker nogen op til de ekstra lørdage eller til 
mandagstræningen.  
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Hvis det ikke giver noget konkret til vores egen klub, håber jeg, at det vil gøre 

orienteringssporten mere kendt i den almene befolkning. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se de mange flotte fotos på:  
 

https://photos.google.com/share/AF1QipOlfyVsTubFg5Him57kNR7TC-Z7_9jvZ-
zJ-

M3_gcIR8HORsQ1flEHWWUK_nCQ1qA?key=MEVxTUJZRUc1ZlF6RnNlaWN6ODd
Vb1E4UER4RDNR  

 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipOlfyVsTubFg5Him57kNR7TC-Z7_9jvZ-zJ-M3_gcIR8HORsQ1flEHWWUK_nCQ1qA?key=MEVxTUJZRUc1ZlF6RnNlaWN6ODdVb1E4UER4RDNR
https://photos.google.com/share/AF1QipOlfyVsTubFg5Him57kNR7TC-Z7_9jvZ-zJ-M3_gcIR8HORsQ1flEHWWUK_nCQ1qA?key=MEVxTUJZRUc1ZlF6RnNlaWN6ODdVb1E4UER4RDNR
https://photos.google.com/share/AF1QipOlfyVsTubFg5Him57kNR7TC-Z7_9jvZ-zJ-M3_gcIR8HORsQ1flEHWWUK_nCQ1qA?key=MEVxTUJZRUc1ZlF6RnNlaWN6ODdVb1E4UER4RDNR
https://photos.google.com/share/AF1QipOlfyVsTubFg5Him57kNR7TC-Z7_9jvZ-zJ-M3_gcIR8HORsQ1flEHWWUK_nCQ1qA?key=MEVxTUJZRUc1ZlF6RnNlaWN6ODdVb1E4UER4RDNR
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Klubudvikling 

Af Øjvind Brøgger 

 

 

Klubudvikling – en status 
 

På vores generalforsamling i februar vedtog vi en ny organisationsstruktur for 
klubben. En lang liste med opgaver, der dukker op og bliver løst hen over året, 

var forsøgt systematiseret, og det blev samlet i et forslag om en struktur, der i 
vid udstrækning bygger på direkte medlemsinddragelse i form af deltagelse i 

en række udvalg.  
Hvert udvalg har fået et medlem af bestyrelsen som kontaktperson, og 

kontaktpersonen fik til opgave at få sit udvalg etableret og få taget hul på en 
eller flere af de opgaver, som naturligt hører under det enkelte udvalg. 

Deadline for at nå denne første milepæl blev sat til 1. maj. 
 

Hvor langt er vi så kommet med denne udvikling af klubben? 
 

Bestyrelsen synes, vi er kommet langt. 

På vores ordinære bestyrelsesmøde den 18. april fik vi en meget positiv status 
fra kontaktpersonerne, og det har vi lavet en opsamling af, så alle kan følge 

med i, hvordan udviklingen skrider frem. Naturligt nok er noget vanskeligere at 
få på skinner end andet, og noget er i sin vorden og bliver diskuteret og 

bearbejdet i udvalgene, men mange har taget imod udfordringen og er gået 
ind i arbejdet. Det er bare rart, når vedtagelsen får opbakning i praksis, men 

læs selv, og får du lyst, er der helt sikkert plads til dig i det udvalg, du 
brænder for. 

 
Oversigt over udvalgenes sammensætning vil blive vedligeholdt på siden 

Nyttige oplysninger http://aarhus1900.dk/orientering/nyttige-oplysninger/  
 

Klubaktivitetsudvalg 

Tanken med dette udvalg er at samle og understøtte det sociale liv og 
fællesskab i klubben. Det indebærer bl.a. at tage godt imod nye 

løbere/medlemmer, at koordinere traditionsrige aktiviteter som grill-stafet, 
juleløb og evt. klubture i ind- og udland. Foreløbig er Hanne Kidmose og Randi 

Jensen i udvalget. Vi vil rigtig gerne være 2-3 personer mere. Første møde 
bliver 8. maj efter træning = ca. Kl. 20. 

/Randi 

http://aarhus1900.dk/orientering/nyttige-oplysninger/
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Økonomiudvalg 

Det er i dette udvalg at der skaffes ekstra økonomisk støtte til klubben, 
hovedsagelig gennem Aarhus Motion. Søren Vestergaard er koordinator og 

kontaktperson med dem. Vi kunne også godt tænke os at søge 
reklamesponsoraftaler og rabataftaler, der kan bidrage til klubøkonomien. Hvis 

der er nogen i klubben, der har lysten og evnerne til at lave sponsoraftaler i 
forbindelse med store løb og arrangementer eller synes der er en butik der 

ville være oplagt at vi havde en rabataftale med så kontakt Økonomiudvalget. 
/Christian 

Rekrutteringsudvalg 

Udvalget er endnu ikke officielt etableret, men ét af udvalgets formål er at 
arrangere Find Vej Dagen, som netop er løbet af stablen den 29. april med stor 

succes som omtalt andet steds i bladet. 
Udvalget er endvidere ansvarlig for opfølgningsarrangementerne hver lørdag i 

maj, hvor Find Vej deltagerne har mulighed for få flere oplevelser med 
orienteringsløb. 

Vi har fået mulighed for at deltage i et Aarhus 1900 tiltag, hvor det er tanken 
at potentielle medlemmer kan prøve forskellige udendørs sportsgrene af via et 

fleksibelt kontingent. Tiltaget modtager økonomisk støtte fra DGI. Kim Poulsen 
tager til opstartsmøde den 8. maj. 

Herudover er det tanken, at udvalget skal komme med forslag til, hvordan 
klubben kan få nogle flere medlemmer. Alle idéer er velkomne. 

Hovedoverskrifter kan være: 

• Hvem skal være vores målgrupper 
• Hvilke områder skal vi satse på at rekruttere fra 

• Hvad har vi kapacitet til (skolesatsning, børn under 10 år, studerende, 
virksomheder mm.) 

Kim Poulsen vil i løbet af maj prikke udvalgte medlemmer på skulderen og 
tager også gerne imod uopfordrede ønsker om at deltage i udvalget. Når der er 

aftalt et første møde vil tidspunktet blive meldt ud på Facebook og mail, så alle 
interesserede har mulighed for at deltage.  

/Kim 
 

Materieludvalg 

Udvalget har eksisteret i mange år, men er nu beriget med ”beregnergruppen”. 
Udvalget har besluttet at opdatere listerne over vores materiel og dermed 

finde ud af, hvad vi mangler. Desuden skal det genovervejes hvor tingene 
opbevares og udvalget vil undersøge, om det er muligt at få mere plads ved 

klubhuset. 
 

Udvalget har et stort overlap med den uformelle PHD-gruppe (Pensionist Hele 
Dagen), som tager sig af at vedligeholde vores materiel. 

/Frank 
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Husudvalg 

Dette udvalg har eksisteret længe og handler om drift og vedligeholdelse af 
vores klubhus. Arbejdet foregår i samarbejde med Aarhus Skiklub, som vi 

deler Grumstolen med. Udvalget består af Birthe Sivebæk og Randi Jensen. 
Næste møde med skiklubben er 2. oktober kl. 16.30. 

/Randi 

Træningsudvalg 

Dette udvalg har fået et solidt fundament igennem mandagstræningen, der er 

lavet en udvidelse af trænergruppen og opgaverne er blevet flyttet fra en 
nøgleperson ud på flere. Dette gør trænergruppen mere fleksibel og 

forhåbentlig resulterer i bedre træningstilbud til klubben. Derudover er der 
også opstarten af onsdags intervaltræning der er ved at have kørt i et år. Men 

selvfølgelig også ungdomstræning hvor vi håber der vil komme nye unge 
løbere der kan få nogle gode oplevelser i skoven. 

/Christian 

Løbsudvalg 

Udvalget har eksisteret som et uformelt udvalg i nogle år med Anders Edsen 

som gennemgående deltager og har blandt andet sat gang i den efterhånden 
traditionsrige Festugesprint og var ligeledes primus motorer for afviklingen af 

DM Lang i Ålum 2015. Det er tanken, at udvalget skal komme med forslag til, 
hvilke løb vi som klub skal byde ind på at arrangere de kommende år. 

Bestyrelsen har en målsætning om, at 1900 Orientering skal arrangere mindst 
et løb udover Festugesprinten hvert år. 

Det er endvidere tanken, at tilmelding til løb og holdsætning til 
divisionsmatcher skal varetages af udvalget. Lone Dybdal har i en årrække 

været klubbens løbstilmelder i forbindelse med divisionsmatcher. 
Herudover vil det være naturligt, at udvalget tager initiativ til kursusaktiviteter 

(banelægning, O-Service, korttegning mm.). 
Kim Poulsen vil i løbet af maj prikke udvalgte medlemmer på skulderen og 

tager også gerne imod uopfordrede ønsker om at deltage i udvalget. Når der er 

aftalt et første møde vil tidspunktet blive meldt ud på Facebook og mail, så alle 
interesserede har mulighed for at deltage. 

/Kim 

Kommunikationsudvalg 

Udvalget har skrevet en artikel om sit opstartsmøde og sine planer. Se 
andetsteds i bladet. 

/Frank 
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Korttegningsudvalg 

Det har været diskuteret i bestyrelsen at udvide udvalgene med endnu et, et 
korttegningsudvalg. Dette område har ind til nu hørt under løbsudvalget, men 

det er vurderet at frigive dette arbejdsområde og etablere sit eget udvalg. De 
kort vi løber efter, har stor betydning for at vi kan dyrke den sport vi elsker. 

Det er både nytegning af nye skove og områder samt opdatering af de 
eksisterende kort vi har i klubben. 

Christian har fået nogle tilkendegivelser om mulige korttegnere og vil tage 
kontakt til dem om et opstartsmøde i løbet af maj, men andre der har lyst til at 

tegne kort skal endelig tage kontakt til Christian. 
 

 

 

 

 

Jamen … de kører osse alt for stærkt! 

 

Det er en helt almindelig 
torsdag, og PHD-klubben har 

udskiftet løbe- og 

finorienteringstræningen med 
dræn-nedgravning, 

hulefterfyldning og tag- og 
tagrenderens.  

Vandhullet lige før p-pladsen 
har igen vokset sig stor og 

dyb, og nu går den ikke 
længere. Ingeniør- og 

gravetropper tager affære. 
Men det skal vise sig at blive 

en lidt hårdere opgave end 
ventet. 

Ingeniørerne havde planen 
klar: dræn i vejsiden og 

bortledning i rør i 45 cm’s 

dybde tværs over vejen. 
 

 
På med vanten, frem med drænspade og rendeskovl. 

 
Fem timer senere efter afhentning og flittigt brug af borehammer var røret på 

plads. Det viste sig, at den gamle vej ikke sådan lige overgav sig, og det gør 
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man jo ikke, når man har et beskyttelseslag på 40 – 50 cm af sammenkørt 
godt leret stabilgrus.  

Men PHD’erne gav sig heller ikke, kun i smerte - i ryg, arme, og hvor det nu 
ellers kunne gøre ondt, så ned kom dræn og afledningsrør forsvarligt pakket 

ind i samme stabilgrus banket på plads med den medbragte pladevibrator, for 
sådan en har PHD-klubben selvfølgelig også. 

Nu bliver det spændende at se om hullet forbliver lukket. 
 

Nåh ja. ”Jamen … de kører osse alt for stærkt! ” var ’bemærkningen’ fra det 

ældre ægtepar, der var ude på deres formiddagstur og lige havde lyst til at 
fortælle, at der blev kørt alt alt alt for stærkt ned til Grumstolen. I hvert fald 

lige indtil de fandt ud af, at det ikke var et sjak fra kommunen, der reparerede 
vejen, men faktisk folk fra huset.  

 
Og så trissede de stille videre. 

 

 
 

Og så var der kaffe og rullepølse.  

 

 

 

 

Gamle beretninger og 
generalforsamlingsreferater 

Af Frank Dabelstein 

Jeg har tidligere scannet gamle udgivelser af Formandens Nyhedsbrev og 
POST1900 siden 1994 og lagt dem i arkivet 
http://aarhus1900.dk/orientering/arkiv-og-blade/ . 

Nu har jeg også scannet min næsten komplette samling af beretninger og 
generalforsamlingsreferater siden 1993 og lagt dem samme sted. 

Hvis du har noget, der kan udfylde hullerne, eller noget endnu ældre, så 

kontakt mig.  

http://aarhus1900.dk/orientering/arkiv-og-blade/
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Jakob Ekhard Edsen udtaget til 
seniorlandsholdet 

Sportschef Lars Lindstrøm har offentliggjort landsholdstruppen for 2017, og 

igen i år er Aarhus 1900 Orientering repræsenteret i det fine selskab. 

For 4. år i træk er Jakob Ekhard Edsen udtaget til seniorlandsholdet – stort 

tillykke, det er velfortjent! 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Husk, at du fremover kan se klubbens aktivitetsliste på hjemmesiden.  
 

 

 

 

 

 

http://aarhus1900.dk/orientering/wp-content/uploads/2015/08/WOC2015Qual3.jpg
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Kommunikationsudvalget holdt det første 
møde 

Af Anne Schack Blom.  

 

Kommissorium 
 

Udvalget har endnu ikke formuleret sit eget kommissorium, men 
grundlæggende vil vi gerne være med til at facilitere, at det det bliver lettere 

og smartere at kommunikere indadtil og udadtil i klubben, således at vi som 
løbere får og kan give de rette informationer til hinanden, men også således at 

andre uden for klubben kan få et indblik i, hvem vi er.  Udvalget er således 
ikke de, der nødvendigvis skriver eller er redaktører på informationer eller 

artikler. 
 

På det første møde d. 6. april  
 

kastede vi os ud i at få et overblik over de platforme, vi benytter i klubben, 

samt at drøfte, om der er noget der skal ændres. Er der platforme, som 
fungerer fint, er der noget der kan blive bedre, er der nogle, der blot skal 

ændres en smule eller bruges til noget andet. Alt sammen ud fra det formål at 
gøre det hele lettere for medlemmerne og mere informativt for kommende 

medlemmer.  
Udvalget drøftede følgende platforme 

 
Hjemmeside 

 
Anders Edsen og Anne Ellekrog har tidligere holdt møder om hjemmesiden og 

dens opbygning. Kunne den evt. optimeres så det dels er lettere at finde det 
man som medlem af klubben har brug for, samtidig med at den fungerer som 

vores ansigt udadtil – især til potentielle kommende løbere. Dette betød, at vi 
allierede os med Marius Svenningsen, som havde mange gode forslag til en 

mere brugervenlig og præsentabel hjemmeside. Marius Gjøderum-Svenningsen 

gik i efteråret straks i gang med at programmere en ny hjemmeside i sin 
sparsomme fritid.   

På mødet i kommunikationsudvalget blev det imidlertid besluttet at Marius i 
første omgang skulle få den nuværende hjemmeside til at fungere (blandt 

andet skulle linket til DOF bringes tilbage i funktion, DM Lang 2015 skulle 
fjernes mv.), hvorefter kommunikationsudvalget vil tage stilling til hvilken 

løsning vi vælger for hjemmesiden. 
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Post 1900 
 

Med de mange nye elektroniske kommunikationsplatforme alle efterhånden 
benytter, ser Kommunikationsudvalget, at Post 1900 måske efterhånden 

tilhører en ”svunden” tid og udvalget tænker derfor, at bladet skal udfases 
henover 2017.  De gode artikler og billeder fra f.eks. deltagelse i løb målrettes 

fremover både klubmedlemmer og andre, således, at de kan lægges på 
hjemmeside eller Facebook. På den måde kan det samtidig kan give potentielle 

løbere et lille indblik i, hvilken klub vi er. Nyhedsfeltet på hjemmesiden bliver 

dermed også mere levende. Det skal på næste møde drøftes, om der fremover 
skal være en redaktør på artiklerne.  

 
E-mail 

 
Benyttes som nu, også fremover til målrettet kommunikation mellem grupper 

af medlemmer. Mailadresser fremfindes fortsat på O-service. 
 

Facebook 
  

Det er henover påsken, på udvalgets foranledning, blevet drøftet på Facebook, 
om vi skulle åbne vores nuværende lukkede Facebook-gruppe og gøre den 

offentlig. Udvalget syntes ikke, at der var indhold i den nuværende lukkede 
gruppe, der ikke tålte at blive offentliggjort. Samtidig mente udvalget, at ved 

kun at have én enkelt Facebook-gruppe ville vi kunne spare os for at skulle 

vedligeholde en åben gruppe som udelukkende havde til formål at vise vores 
ansigt udadtil, markedsføre særlige begivenheder etc.  

Ud fra reaktionerne på Facebook i påsken, hvor der var generel modstand mod 
at vi åbnede gruppen, vil udvalget tage emnet op igen på næste møde.  

 
Multioverblikstabel 

 
Sara Nissen efterspurgte, om man ikke kan oprette en oversigt/tabel, hvor de 

fleste oplysninger, som man på et eller andet tidspunkt har brug for at 
indhente som løber i klubben, bliver samlet. Det være sig udgangspunkt for 

næste træning, rengøringsliste, frugtordningsliste, arrangering af 
træningsløbsliste, liste over hvem, der er næste postudsætter og –indhenter 

mv. Som det er nu, skal disse oplysninger indhentes helt forskellige steder, 
hvilket kan være svært at huske fra gang til gang.  

Sara vil derfor komme med et udkast til opbygningen af en sådan 

sammensmeltet oversigt til vores næste møde.  
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Kommende platforme, som skal drøftes 
 

Billedvæg 
 

Idé: Vi opretter af en fysisk billedvæg med et billede af alle løbere med få 
oplysninger om løberen – f.eks. navn og årstal for start i klubben. På den 

måde kan vi se, hvem der er hvem, når vi alle mødes til f.eks. 
divisionsmatcher og juleafslutninger. Umiddelbart tænker vi ikke, at et billede 

skal fjernes, hvis løberen stopper i klubben – på den måde vil det blive 

voksende all-time-1900-Orientering-anevæg.  
Opslagstavlen 

Brug og vedligeholdelse af opslagstavlen, som deles med skiklubben, skal 
drøftes.  

Andet 
Markedsføring, nyhedsbreve, pressemeddelelser mv. 

 
Venlig hilsen 

Kommunikationsudvalget 
Anne Schack Blom, Anders Edsen, Sara Konstantin Nissen, Birgit Rasmussen 

og Frank Dabelstein (kontaktperson fra bestyrelsen) og Anne Ellekrog 
(talsperson). 

(Birgit kunne desværre ikke deltage på det første møde) 
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Påskeløbet 2017 

Af Birgit Rasmussen/fotos: Lone Dybdahl 

 

Nationalpark Thy dannede rammerne for et helt fantastisk påskeløb i år, hvor 
Aarhus 1900 Orientering var repræsenteret med 30 løbere, hvilket må siges at 

være flot og på den anden side, kan man også hævde, det er, som vi plejer.  
 

 
 

På billedet ses Keld Abrahamsen på vej til stævnepladsen, hvor det hele sker. 

Klubberne Mariager Fjord og Nordvest Orienteringsklub havde lavet 3 herlige 

orienteringsløb til os i klitterne med passende udfordringer og måske endda 
udfordringer, som ikke altid kunne honoreres på den tid, man kunne ønske sig. 

Men under alle omstændigheder havde de to klubber sørget for at, hvis man 
kom for at få en på orienteringsopleveren, så fik man det! Og så hatten 

passede.  
 

Klubben var for de flestes vedkommende indkvarteret i lejrskolen Thy Bo 
beliggende i Bedsted. Her var der god plads og Langfredag samledes alle til 

fælles spisning og bagefter stort kagebord. Et kagebord som strakte sig frem 
til lørdagen, hvor vi i teltet efter løb kunne mæske os i de gode sager. Tak til 

alle kagebagere. Det smagte.  
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 Hvor skal vi hen du? 

 
 

 Denne vej.  
 

 
Klit-orientering er altid svært, og retningen vigtig, men hvad gør man, hvis 

man pludselig befinder sig midt i et kratlusker dilemma, eller hvad gør man, 
hvis kortet af uransagelige grunde har vendt sig 180 grader, eller eller eller, én 

ting er sikker, når man vender hjem efter 3 så udfordrende løb, så har man 
mere tjek på, hvad man skal lære lidt mere om. Og det selv efter rigtigt 

mange år i sporten. Der er altid plads til bom også for de seje, dygtige løbere. 
Dog: alle kender fornemmelsen efter at have vundet over sig selv og man har 

haft et godt flow i løbet, det er lykken. Og så er man klar igen.  
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 Nah, mon dog??? 
 

 Jo, den er god nok.  

 
Disse få billeder illustrerer fint, hvad der går gennem en o-løbers hoved før, 

under og efter. Se de mange flotte fotos på: 
https://photos.google.com/share/AF1QipMi3PHqP7rLmiUol8ZlSqx-2go8Bi9Ma-

vTP1vrhzN0IY7s59dbBk2t3xvAniO2-
Q?key=c3VSZk0tcG9WNTlLSC0zS2k2TXRwZmV5U3p3SEhR 

 
Tak til Lone Dybdahl for de mange flotte og illustrative fotos. 

 
Vejrguderne var med os de to første dage om end noget køligt. 3. dagen var 

lige ved at drukne i vand, og mon ikke vi var en del klubkammerater, som var 

ret taknemlige for at teltet var slået op på pladsens bedste spot, hvor der også 
var læ. Tak til teltbærerne, de som sørgede for at slå telt op og især til de, 

som måtte tage drivvåde telte med hjem og sørge for tørring bagefter. Se, det 
er den rette klubånd. Håber alle fik skiftet om til tørt tøj i tørvejr.  

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMi3PHqP7rLmiUol8ZlSqx-2go8Bi9Ma-vTP1vrhzN0IY7s59dbBk2t3xvAniO2-Q?key=c3VSZk0tcG9WNTlLSC0zS2k2TXRwZmV5U3p3SEhR
https://photos.google.com/share/AF1QipMi3PHqP7rLmiUol8ZlSqx-2go8Bi9Ma-vTP1vrhzN0IY7s59dbBk2t3xvAniO2-Q?key=c3VSZk0tcG9WNTlLSC0zS2k2TXRwZmV5U3p3SEhR
https://photos.google.com/share/AF1QipMi3PHqP7rLmiUol8ZlSqx-2go8Bi9Ma-vTP1vrhzN0IY7s59dbBk2t3xvAniO2-Q?key=c3VSZk0tcG9WNTlLSC0zS2k2TXRwZmV5U3p3SEhR
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At komme derfra var lidt problematisk og her slog arrangørerne igen igennem 
med flot logistik, god disciplin og ro og orden så ikke der opstod mudderkaos 

ved udkørslen, hvilket ellers meget let kunne være sket. Vi var vist en hel del 
som mindedes egne udfordringer ved afviklingen af DM i Ålum i sin tid. 

Bagefter, når alt er gået godt, rosen er strømmet ind, så har alle det SÅ godt, 
og man er klar igen en anden gang. Frivilligheden er virkelig i højsædet her, 

respekt til alle som arrangerer løb, store som små løb, det er dem, der sørger 
for, at vi andre kan komme i skoven og få nogle herlige stunder som ikke 

findes andre steder på kloden. Tak for det, denne gang til Mariager Fjord og til 

Nordvest Orienteringsklub.  
 

 
 

 
 

 

 
Der er altid plads til lidt tørtræning.  

 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/paaskeloeb2017/ her finder du en lang række 
spændende informationer og billeder, hvis du er nysgerrig på påskeløbet. 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/paaskeloeb2017/


 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. POST1900 layoutprincipper. 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

