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Formanden har ordet! 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen i 1900-orientering blev holdt på Grumstolen tirsdag den 26 . februar med deltagel
se af ca. en fjerdedel af klubbens medlemmer. 
Efter flere års fremgang i antallet af starter, sås der i 2001 et meget kraftigt dyk. Fra 904 i 2000 til 663 i 
2001. En analyse af tallene viste, at det var over en bred kam, at aktiviteten var nedsat. AntaHetafstar
tende medlemmer i årets løb var således ellers en smule højere end i året forud, 73 mod 76. 
Bestyrelsen måtte se sit forslag om at rydde op i kontingent junglen nedstemt, og for en oversigts skyld 
bringes her de kontingentsatser, som efter generalforsamlingen er gældende i det kommende år. 

Kontingent 2002 
Kontingent seniorer 270 kr.lhalvår 
Kontingent juniorer «21 år) 135 kr.lhalvår 
Kontingent studerende på S.U. (21 -25 år) 135 kr.lhalvår 
Kontingent superseniorer (>64 år) 135 kr.lhalvår 
Kontingent passive 200 kr./år 
Familierabat 20% ved mindst 3 på samme adresse. 
Løbsafgift 2002 (to kategorier) 
Løbsafgift seniorer 
Løbsafgift juniorer( <21år) 

500 kr./år 
250 kr./år 

(Gældende løb i Nordiske lande) 
(Gældende løb i Nordiske lande) 

Den væsentligste begrundelse for kontingentnedsættelsen for studerende på S.U. var PR-værdien, så nu 
opfordres medlemmerne til at bruge den, og se om det vil give nye yngre medlemmer i klubben. 

Årets regnskabstal var positive, bl.a. på grund af det lavere aktivitetsniveau, så budgettet for næste år 
blev vedtaget med et underskud på godt 20.000 kr. Med flere medlemmer bliver det forhåbentlig ikke 
realiseret fuldt ud. 

(Fortsætter på side 3) 

~ Træning 
t 

'O 
t:: 
~ Tirsdagstræningen har kørt stabilt hele vinteren, men mest med ren løbetræning. Fra medio marts vil vi 
~ have orienteringstræning på programmet ca. hver anden uge. Programmet vil kunne ses på klubbens 
§ hjemmeside, Post 1900 Online http://www.3arhus [900 .dk/orienierin!!!index .htlllframediomarts.Vi e: løber som sædvanlig kl. 17:30, og efter træningen er der fælles spisning. 
~ 

Vil vi forsøgsmæssigt prøve at opdatere hjemmesiden dagligt med træningstilbud osv., så alle kan se 
hvor og hvornår vi træner. Vi håber det kan lokke flere til torsdagstræningen, og lejlighedsvis vil der 
også være træningstilbud i weekenden. 

Cupmatch 2002 

Det første afbud er desværre allerede indløbet på nuværende tidspunkt, men jeg håber alle andre er klar 
til den 21. april i Finderup, hvor Skive AMOK er arrangør. Husk tilmelding til Lone i god tid inden 
løbet, du kan lige så godt gøre det straks. Så har du et mål med træningen. 
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~ Påsken 2002 
<l) ....., 

"O 
~ Skønt nogle enkelte medlemmer fik buddet lidt sent er der skaffet plads til alle, der har ønsket det på 

..... Fjand Camping Klitvej 16, Fjand 6990 Ulfborg, hvor der er 4 små hytter og 8 store hytter ti l rådighed 
~ for 1900 medlemmerne. 
4-< 
--< Rammerne er de vanlige: Fællesspisning fredag aften, hvor klubben er vært, for alle der har ønsket at 

være med. I hytterne findes køleskab, kaffemaskine, service, bestik og kogegrej medens man selv 
medbringer dyner/sovepose, puder, sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude og lign. 

Middag fredag aften er bestilt og følgende menu er aftalt: 

• Kogt skinke med grøntsager, bearnaisesovs og hvide kartofler. 
• Pandekager med is. 

Ankomst torsdag den 28. marts ca. k!. 14.00 
Afrejse lørdag den 30. marts ca. k!. 12.00 

Campingpladsejerne har desuden meddelt, at interesserede medlemmer kan få en dag ekstra før og/eller 
efter påskearrangementet til en pris af kun 100 kr. pr. dag for en lille hytte og 150 kr. pr. dag for en stor 
hytte. Altså ingen persontillæg som normalt udgør 53 kr. pr. voksen og 26 kr. pr. barn pr. dag. Aftale 
laves såfremt man ønsker det, direkte med campingpladsen, som kan kontaktes på telefon 9749601 1 
eller pr. E-mail tj and(a)clk-cCll1lD.dk Henvis blot til 1900 Orientering og undertegnede, så skulle aftalen 
være på plads. 

~ 

~ Begynderkursus 2002 
<l) ....., 

"O 
~ Bestyrelsen med Bent Christensen som "tovholder" arbejder p.t. på, i et samarbejde med OK PAN, at 

..... lave et begynderkursus for unge som ældre i forbindelse med et par af forårets træningsløb. 
<l) e: Følgende datoer og tid~punkter er foreslået: 

--< 
Lørdag den 9. marts 
Lørdag den 23. marts 
Onsdag den 3. april 
Onsdag den 10. april 

k!. 11.30 på Grumstolen instruktør: ??? 
k!. 11.30 på Grumstolen instruktør: Per Lind Jensen 
k!. 17.00 på Grumstolen instruktør: ??? 
k!. 17.00 på Grumstolen instruktør: Henrik Andersen 

Rammerne vil være lidt teori efterfulgt af en tur i skoven i forbindelse med planlagte træningsløb. 
Der vil være mulighed for "skygge" , så både erfarne og mindre erfarne opfordres til at møde op på 
ovenstående tidspunkter. Alle skulle kunne få noget ud af det uanset nuværende orienteringstekniske 
stade. Prisen for ikke-medlemmer er fastsat til 25 kr. pr. gang medens medlemmer deltager gratis. 

Træningsweekend på sundhedshøjskolen DIGET 

Ikke mindre end 34 medlemmer havde fornøjelsen af at være med på endnu en særdeles succesfuld 
weekend i det nordjyske. Indkvarteringen og forplejningen på DIGET var helt i top, og det spændende 
terræn i Bunken med Råbjerg Mile som "toppen", hvor man fik sand i både sko og mund med masser 
af aktivitet både lørdag og søndag. Elektronisk tidtagning og deltagelse i Skagens træningsløb søndag i 
Højengran var andre højdepunkter. Efterfølgende kunne man glæde sig endnu mere over det smukke 
vejr vi var tildelt, når man tænker tilbage på den efterfølgende uges voldsomme snemasser. Tak til alle 
der var med til at skabe denne dejlige træningsweekend. 
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(Fortsat/ra side /) 

Kontigentbetaling 2002 
I dette nummer af Post 1900 er kontingent- og startpengesatserne for år 2002 anført Vedlagte girokort 
kan udfyldes og benyttes ved indbetalingen. Alternativt kan beløbet overføres til klubbens konto: 1199 
4177681 Århus 1900 Orientering, vlHenning Jensen, Thunøgade 46, 4,8000 Århus C Kontingentet 
forventes indbetalt senest den OL April 2002 . 

Ved indbetaling af startpengene senest den. 15 april 2002 deltager du i startpengeordningen, der giver 
dig mulighed for frit at tilmelde dig til åbne orienteringsløb i Dann1ark og resten af Norden i 2002 uden 
yderligere opkrævning af startafgift Dog vil du efterfølgende modtage opkrævning af startafgift for de 
løb hvori du ikke er stillet til start, medmindre du efter at have tilmeldt dig, er blevet forhindret i at løbe 
pga. skade, sygdom eller anden force majeur. Eventuelle afbud med førnævnte begnmdelser skal sen
des til kasserer Henning Jensen i form af et skriftligt afbud senest i ugen for løbets afholdelse. Ellers 
tæller taxameteret 

0nsker du ikke at deltage i startpengeordningen, afregnes startafgiften mellem dig og klubben ved at du 
modtager en opgørelse over startafgift for de løb du har tilmeldt dig. Klubben sørger for afregningen 
med de relevante arrangørklubber efterhånden som du tilmelder dig tilløbstilmelderen. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ordningen kan rettes til kasserer Henning Jensen, tlE. 86137925. 

Beløb og navne-e) skal du selv anføre ved indbetalingen. Husk betalingsfristen for startpengeordningen 
er den 15. april 2002. 

Tirsdagsvagter genindføres 
På forslag fra Lena Kyed blev der på generalforsamlingen udfærdiget en husvagtliste for tirsdagstræ
ningen. Tanken er primært, at husvagten skal tage sig af nye medlemmer, der så får lettere ved at kom
me med i klubben. F.eks. også løbe med de nye i deres tempo, så de får en oplevelse af at være med. 
Listen ser p.t således ud, og ønske om at komme på listen på en af de vakante tirsdage kan rettes til en 
fra bestyrelsen, men ellers ser listen foreløbig således ud: 

5/3 Hanne Gylling, 
2/4 Anna Jørgensen, 

30/4 Ove Jørgensen, 
28/5 Vakant, 

12/3 
9/4 
7/5 
4/6 

Frank Dabeistein, 
Birgitte Halle, 
Birthe Worm, 
Vakant 

19/3 Vakant, 26/3 Birte Sivebæk, 
16/4 Lena Kyed, 23/4 Lone Dybdal, 
14/50jvind Brøgger,2115 Asbjørn Andersen, 

Vedlagt denne udsendelse følger i øvrigt den skriftlige beretning til de medlemmer, der ikke var med 
på generalforsamlingen. Ligesom Henrik har lavet et referat fra mødet Så her er det muligt at blive 
ajourført på afdelingens status p.t. 

Fra bestyrelsen udtrådte Birte Sivebæk efter 8 år og Lone Christensen blev nyvalgt medens Henrik An
dersen og undertegnede blev genvalgt. Som revisor og revisorsuppleant blev genvalgt Jørgen Bang og 
Birthe Worm. Frank Dabeistein er som tidligere meddelt kontaktperson til MARSELISL0BET. 

Men lad os nu få taget hul på den kommende sæson for alle medlemmer. Find dig et godt tilbud her 
nedenfor og lad os mødes i skoven. 

Træningsløb 
Listen over kommende træningsløb ser sådan ud: 
• Lørdag 09/03/02 Terræn: Storskoven. Mødested: Silistria Mødetid: 13.00-14.00 Banelægger: 

• 

• 

• 

Lasse Verling 
Lørdag 16/03/02 Terræn: Fløjstrup. Mødested: P-plads før Moesgård Strand 
Mødetid: 13.00-14.00 Banelægger: Arne Førland-Larsen & Solvejg Madsen 
Lørdag 23/03/02 Terræn: Skrald. Mødested: Vej 563 mellem Løgten og Hornslet 
Mødetid: 13.00-14.00 Banelægger: Arne Petersen & Jes Villumsen 
Lørdag 30/03/02 Aflyst pga. påske. 
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