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Indholdsfortegnelse:  
 

Orienteringsløb i klubbens indre miljø  side 2 
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Bestyrelsens klumme 

 
O-løbet Turen Rundt 

Af Øjvind Brøgger.  

Start: Hvordan ser din klub egentlig ud? 

Det hurtige svar er: Joh, den består af et klubhus, træningsløb, 
mandagstræning, klubtøj, o-løb og en bestyrelse og nogle medlemmer. Men 

rent faktisk skal der meget mere til for at vi har den klub vi har og gerne vil 
have. Det vil jeg prøve at kikke lidt nærmere på.  

Mit håb med dette forsøg på lidt helikopterperspektiv er, at du kan se dig selv 
som en del af denne helhed og tænke: Hov, her er da noget, her vil jeg gerne 

give et nap og yde mit til, at klubben udvikler sig endnu bedre.  

Instruktion: Posterne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Go’ Turen Rundt 

 
 

Post 1. Kontrolnummer: Bestyrelsen 

 

Vi har i løbet af året formået at få fordelt opgaverne, som i høj grad tidligere 

har været bundet op på en formand. Vi er ikke færdige, men det går den 
rigtige vej. Det er opgaver som deltagelse i 1900 hovedforeningsarbejde, 
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Idrætssamvirket, besvarelse af eksterne henvendelser osv. Vi har godt styr på 
det administrative, synes vi. Men det skal heller ikke nægtes, at det så koster 

lidt på andre områder. Hvis jeg skal sætte ord på det, så vil det billedligtalt 
kunne illustreres ved, at vi ikke har haft overskud til at sætte den 

orienteringssportslige barre højt nok. En barre klubben gentagne gange har 
vist, at den kan klare at passere. 

Post 2. Kontrolnummer: Træningsudvalg 
 

Træningsudvalget har gennemgået en formidabel udvikling og har nået 

fantastisk højder. Fra stort set at bestå af én person er udvalget vokset til at 
bestå af mange dygtige, engagerede og o-smittende folk, som mandag efter 

mandag spreder glæde og æv og – ah – nå sådan! og altid til stor tilfredshed 
for deltagerne. En fantastisk udvikling, som ikke bare engagerer udvalget, men 

udvider cirklen af involverede i form af postudsættere/indsamlere, værtsrolle, 
frugtskaffere, mandagskokke osv. Alt sammen med blandt andet det resultat, 

at der meget ofte dukker nye medlemmer op, som hovedsageligt har fundet os 
via mund til mund metoden. Men jeg ved, at det nager trænergruppen lidt, at 

der stadig er en del medlemmer, som ikke er med om mandagen. Jeg tror, de 
arbejder lidt på, hvordan de kan få flere ”gamle” medlemmer med og flere 

”nye” medlemmer med til de rigtige løb.  
Også intervaltræningen onsdag er blevet en gedigen succes! Det er flot, at 

klubben faktisk har to træningstilbud hver uge. 
Seneste udviklingstrin er afholdelse af en træningsweekend – en klubaktivitet, 

der i en årrække var en årlig tilbagevendende begivenhed. Den er nu vendt 

tilbage - med 30+ deltagere. 

Post 3. Kontrolnummer: Løbsudvalget 

 

Løbsudvalget har vist ikke rigtigt fundet sine ben og samarbejdsformer endnu, 

men det er et udvalg, som kan have stor betydning for klubbens udvikling. Det 
har jo gang på gang vist sig, at det ikke er en tom floskel, når vi siger: 

Sammen kan vi løfte mere end vi troede vi kunne. I det lidt mere ”skjulte” har 
vi alligevel et løbsudvalg, som tager initiativ til Festugesprint, Natugle osv. 

Måske er der nye tiltag på vej, som vi alle med hver vores fysik og 
kompetence kan være med til at løfte. Måske kunne løbsudvalget bruge et par 

medlemmer? Kontakt Kim. 

Post 4. Kontrolnummer: Kommunikationsudvalg 

 

Udvalget er nyt og har netop for alvor taget hul på sit arbejde. Det sker i første 
omgang ved, at udvalget arbejder med at definere nogle indsatsområder, som 

de vil tage hul på. Og det er jo meget forståeligt, for kommunikation er jo en 

ekstrem rummelig overskrift.  
Første opgave er at kikke på klubbens hjemmeside. Den er en utrolig vigtig 

informationskilde og formidler for os både som klub, som enkelt medlem og for 
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personer, som søger noget om o-løb i Aarhus. Udvalget har forskellige ting på 
bedding, så det kommer vi til at høre meget mere om i de kommende 

måneder. Udvalget tager helt sikkert med kyshånd imod dig, hvis du tænker 
og siger: ”Det er da lige mig der styrer den lille del af kommunikationen. ”Det 

vil jeg gerne! ” Kontakt Anne Ellekrog. 

Post 5. Kontrolnummer: Rekruttering 

 

Mange – faktisk rigtig mange – deltager i rekruttering. Vi laver Findvej, vi laver 

labyrinter, vi laver arrangementer for firmaer, træningsløb osv. Mange giver et 

nap og deltager gerne, når vi viser flaget og klubdragten for at præsentere 
vores sport.  

Kikker man lidt i DOF-papirerne er rekruttering et stort og vigtigt 
indsatsområde, herunder Skoleorientering, som er en direkte følge af den 

meget omtalte skolereform, der kom fra et par år siden. Her har vi ikke 
formået at løfte os og blive en del af den udvikling, men det kommer. I 

Skoleorientering ligger mange meget konkrete opgaver, der er lige til at tage 
fat i som fx tegning af skole o-kort, opsætning af poster, fortælle og instruere 

eleverne i o-løb sammen med klassens lærer – aldrig alene om opgaven. 
Er det noget for dig at være en del af? Kontakt en fra bestyrelsen. 

Post 6. Kontrolnummer: Økonomi 
 

Det er ingen hemmelighed, at vi i år budgetterer med et underskud, og det gør 
vi bl.a., fordi klubben som helhed har sagt nej tak til at deltage som officials i 

Marselisløbet. Men der bliver alligevel tjent gode penge til klubben via frivilligt, 

lønnet arbejde for Aarhus Motion. Rigtig mange stiller op, når tovholderen 
ringer eller mailer, klar til at sætte skilte og bomme ud og henter dem hjem 

igen og på den måde bidrage til, at vi får nogle muligheder i klubregi, som vi 
ellers ikke ville have råd til. Kontakt Søren Vestergaard. 

Post 8. Kontrolnummer: Post1900 
 

Vores blad kunne være nævnt som en del af kommunikationen, men jeg har 
valgt at give den sin egen overskrift, dels fordi den har en form og en 

eksistens, som er kendt og etableret i klubben, og dels fordi den indtil videre 
vil fortsætte som vi kender det, indtil kommunikationsudvalget måske en dag 

kommer med et bud på, hvordan vores blad kunne ses i en samlet 
kommunikationsplan. Kontakt Birgit/Frank. 

Post 9. Kontrolnummer: Husudvalg 
 

Et af de udvalg, der arbejder i det mere stille – i hvert fald det meste af tiden. 

Husudvalget samarbejder og koordinerer med Skiklubben om drift og 
vedligeholdelse af vores fælles hus, og vi må sige, det fungerer godt. Der er 
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kaffe i kaffedåsen, der er kommet nyt komfur, opvaskemaskine osv. Der er 
sjældent problemer, som ikke løses på de halvårlige møder. kontakt Birte 

Sivebæk/Anne Ellekrog 

Post 10. Kontrolnummer: Materialeudvalg 

 

Det er utrolig så mange delelementer, der indgår i både daglig drift, grillstafet, 

juleløb, stævner osv. Klubben har et materialeudvalg, som altid er 
imødekommende og sikrer, at der er hjælpende hænder, generator, sav, 

skuemaskiner, trailer – you name it, når der er behov. Det gælder både med 

at få geniale indfald til løsning af små og store udfordringer, oprydning i skur, 
selv om det så kræver, at der skal væltes et par mure, sørge for at starturet er 

ladet op, repareret telte, sætte projektor op, lave skab og strøm til 
pandelamper osv. Kontakt Asbjørn/Olaf/Chris. 

Post 11. Kontrolnummer: IT-udvalg 
 

Sådan et har vi også, i hvert fald er der altid nogen, der er klar til at lave 
beregning ved stævner, sørge for, at printer og pc fungerer i klubhuset og kan 

binde de mange dimser sammen, når der skal sendes aflæsninger fra en post i 
skoven til stævnepladsen til viderebehandling. Korttegning er jo i høj grad 

også en it-disciplin, og en begyndende udvikling kan spores. Kontakt Per C. 

Post 12. Kontrolnummer: Kantineudvalg 

 

Der bages kager, der købes slik, der smøres gode officialmadder, der sælges 

grillede pølser – og det fungerer. Måske opfatter de ikke sig selv som et 

udvalg, men hvad gør det. Opgaverne bliver løst, hvad enten er 80 eller 800 
deltagere. Imponerende. Kontakt Gitte F./Randi 

Post 13. Kontrolnummer: Øvrige 
 

Der bliver bestilt bus til Divisionsmatcher, søgt efter overnatningssteder til 
Nordjysk 2-dages, påskeløb, i Sverrig osv. Vi bliver meldt til løb og bliver sat 

på hold, en vigtig funktion, som mange måske ikke tænker så meget over, for 
det virker jo bare, vi har klubtøj osv. osv. Har jeg glemt noget? Hvis jeg har, 

er det bestemt ikke bevidst. 

Mål. 

 

Hvis du er kommet igennem banen vil du se, der er utrolig mange funktioner, 

der tilsammen danner det vi kalder vores klub. Nogle opgaver er store og 
længerevarende, nogle mindre og hurtigt klarede, men set i det samlede 

perspektiv er alle vigtige. Heldigvis er vores klub også karakteriseret ved, at 

der altid er en positiv vilje til at yde.  
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Når vi lægger det hele sammen, giver det et fantastisk grundlag for en fortsat 
udvikling af vores klub ved, at du også giver et nap med noget af det, der også 

er nødvendigt for at vi har vores klub. Hvad er dit nap? 
/Øjvind 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Vi ses til juleløbet, den 3. december – skulle du have glemt at tilmelde dig så 

prøv med lidt bestikkelse til Julekomiteen – de vil måske lade sig overtale med 
den rette påvirkning.  
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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 

 
Indkøbsaftale med Eventyrsport 

 
Til medlemmer af Aarhus 1900 Orientering ydes 20 % rabat på alt Haglöfs og 

Didriksons i både Toursport og Eventyrsport. Desuden fås 10 % rabat på det 
resterende sortiment i begge butikker - dog ikke madvarer og GPS. Der er ikke 

rabat på nedsatte varer. 
 

Ved køb medbringes kvittering for indbetalt kontingent til Aarhus 1900 
Orientering. Normalt er det dog tilstrækkeligt, at sige man kommer fra 

klubben. 
 

 
  

Sponsorer  

 

    

   
   

 
 

 
 
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

