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Informationsblad for Århns 1900 Orientering 

Sverige 

Den i sidste nummer annoncerede tur til Sverige i oktober, har vi desværre måttet aflyse, på grund af 
for få tilmeldte. I stedet laver vi en Klubtur til Nordkredsens sverigessamling 2.-4. November. Se 
indbydelsen i sidste nummer eller på nettet: http://home9.inettele.dk/anaeus/langdistance/ 
sveriges_samlin~200 1.htm 

Vi vil som sædvanlig lave fælles bustransport til og fra Frederikshavn. Prisen er 250,- for voksne og 
125,- for bøm. 

Tilmelding senest 12/10 til Hemik på 86 193734 eller katjahenrik@maill .stofanet.dk 

Far til fire og Lilleper på Bornholm 

Torsdag den 6. september var der nogen, der var 
heldige. Vi havde nemlig fri fra den streIge 
skole, for vi skulle til Bornholm og løbe DM. 
Nikoline, Marie, Nanna og Jakob vat godt 
tilfredse med situationen. 
Efter otte timer i bil, tre broer og en færge stod 
Far til fire på Bornholm. Med os var fru 
Sejersen(Birthe Wonn) og Bodil Kjær (Lone 
Dybdal) og iooo andre O-løbere. ' 

Fredag var vi ude at se på øen. På Bornholms 
Kunstmuseum fandt vi en lille forvildet bjørn i 
1900-farver. Den købte vi straks og kaldte den 
Lilleper. Nu var vi otte på vores hold. Desværre 
blev vi smidt ud af kunstmuseet, bare fordi vi 
kom til at lege lidt med elevatoren! 

Næste morgen regnede det ad pommeren til. Vi 
kunne ikke gå ud af campinghytten ogop for at 
tisse uden at blive plaskvåde. Regnen blev ved, 
og da vi kom ud til stævnepladsen i Ekkodalen 
pissede det stadig ned. Så gik starten til første 
tur i H/D-l2. Det var nemlig stafetløb. Marie 
var med helt i front blandt drengeløberne, og 
her blev vores hold ved med at være, da Marie 
skiftede til Nanna. Hun kom ind på 2.pladsen og Flot fjerdep lads til pigerne og Lilleper. Fra venstre Nanna, Niko line 
skiftede til Nikoline, der skulle ud med alle de og Marie . Foto: Keld Abrahamsen 

hurtige 3.turs drenge. Desværre stod der en post 
lidt i vejen, så et par drenge overhalede Nikoline, der snublede. Et kombineret Sjællandsk hold fra 
Roskilde-Hvalskov kom foran med 10 sekunder og snuppede bronzemedaljen for næsen af os. Øv, øv, 
øv. 

Da vi havde fået tørt tøj på meldte nye problemer sig: Nogen mente, at Nanna var disket - nej det kunne 
ikke være rigtigt! Hele stafetholdet plus en far, som er ekspert i fejlklip , marcherede op i stævneteltet 
for at klage. Nej pyha. Falsk alarm. Det var b are de tunghøre folk i målteltet, der ikke hørte efter, hvad 
Nanna sagde, da hun kom i mål. Der var nemlig en af de elektroniskeposter, der var gået i stykker, og 
derfor havde hun klippet i kortet i stedet for (heldigvis)! 
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Stævnepladsen var stadig oversvømmet. Telte, tasker og paraplyer sejlede væk. Det var et rent paradis 
for regnorme. Og Lilleper- vores maskot - lignede mere og mere mr. Beans gamle teddybjørn. 
Søndag morgen flød hele hytten med sure Osko og våde tasker. 

Så var det tid til den klassiske udgave af DM, der skulle løbes i Paradisbakkerne. Først startede 
Nikoline, herefter Marie og de lavede et par bom sammen, og blev ret desperate, da Nanna kom op. 
Den dag hjalp Lilleper kun Nanna, desværre. Nogle timer Sffiere stod Nanna med Lilleper på 
sejrsskamlen og fik overrakt en sølvmedalje for sin 2. plads i D 12, godt klaret. Marie og Nikoline var 
ret irriterede over deres bom. 

Efter medaljeoverrækkelsen regnede det stadig, så vi gik i gang med at slås og rulle os i mudder. 
Dejligt. Mudderet tørrede dog ind på vej ind til Rokkesten, som stadig kunne rokke. Om 
eftermiddagen kørte vi til Dueodde Fyr, hvor vi fik en meg a krølebølleis af Fru Sejersen. Hen på 
aftenen gik vi ud og spiste for at fejre vores gode resultater. Næste morgen var mor Lone godt 
stresset. Alle råbte på morgenmad, Jakob krævede cola og ingen gad pakke deres våde tasker. Til sidst 
blev vi smidt ud af hytten og sendt op i fjernsynsstuen. 

Mens vi her så på Leths underlige løsninger, blev de voksne færdige - og så gik turen hjemad. Inden 
vi skulle med færgen, nåede vi at besøge et par rundkirker og Bornholms nye 
naturcentereksperimentarium. 

Så glædede vi os alle til at få en god nats søvn. 
PS: Vi synes, det var lidt sløvt af de andre 1900-løbere, at vi ikke var flere med til DM. Men værst var 
det dog for jer selv. Det var nogle fede O-løb! 

Resultater: 

Ægte O-løbere giver ikke op for vand. Her besøges Gudhjem, hvor der spises kager som opladning til 
DM. Fra venstre Nanna, Nikoline, Jakob og Marie . Foto Keld Abrahamsen 

D12 (32 deltagere) 
1: Camilla Bergmann, Ballerup 27.55 
2. Nanna Dybdal Abrahamsen 33.34 
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9. Marie Dybdal Abrahamsen 39.36 
16. Nikoline Gjøderum Svenningsen 47.02 

D45 (24 deltagere) 
4. Lone Dybdal 

D50: (49 deltagere) 
20. Birthe Worm 

H50: (7 1 deltagere) 
9. Keld Abrahamsen 

DM-stafet: 
HID 12: (20 hold) 
l : FIF Hillerød l.06.52 
2. Silkeborg 1.13.43 
3. HHR-Sjælland 1.18.38 
4. Århus 1900 1.18.48 

5. årgang nr. 7 oktober 2001 

Nordkreds-medatier til 1900 

U gen efter DM-weekenden fortsatte børnene og F ar deres gode takter, og det blev til flotte placeringer' . 
ved Nordkreds-mesterskabet 16. september i Svinkløv, derblev løbet i det herligste solskinsvejr. 
D lOA: . 
l. Nanna Dybdal 
D l2A 
2. Marie Dybdal 
3. Nikoline Gjøderum 
H lOB: 
l. Jakob Dybdal 
3. Asbjørn Gjøderum 
H 50: 
l. Keld Abrahamsen 

Q-triatlon 

I forbindelse med træningsløbet 2711 O i Fløjstrup, vil der være mulighed for at prøve en 
Orienteringstriatlon, med dsciplineme løb, cykel orientering og orienteringsløb. Der vil være 2 baner at 
vælge imellem: 

Kort: 4 km løb (på blødt underlag) 
Ca. 20 km cykelorientering (på grus og asfalt, kan gennemføres på "havelåge") 
4 km o-løb 

Lang: 8 km løb (på blødt underlag) 
Ca. 35 km cykel orientering (på grus og asfalt, kan gennemføres på "havelåge") 
7 km o-løb 

Cykelorienteringsbanen foregår på KMS kort eller lignende, og der vil være et antal poster der skal 
klippes undervejs. Der er fælles start på begge baner kl. 11.00 fra P-pladsen ved Moesgaard strand. Det 
almindelige træningsløb starter som altid mellem 13.0014.00. 
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I 
Det er jul, det er cool, snart skal gaverne købes!!!! Nåja, lidt tid I igt 

måske, men et af årets førstejulegavekøb I ska I tage sti II i ng ti I bl iver: 

Julegaven ti lo- folket i Aarhus 1900, fra komiteen ti Ijuleløbets fremme. 

Gaven kan købes fra i dag og frem ti I den 21. oktober, i landl ige 

omgivelser ca. 20 km vest for Arhus i en I i Ile by der hedder Galten. I 

denne lill e by bor nissemor og nissefar Laustsen i et lille stort hus, ikke på 

N issebakken men på Sko lebakken. Lad os i dette ti Ifælde koncentrere os 

om nissemor Ellen, da det er hos hende I skal ti Imeidejer. Hun sidder i 

den kommende tid klar ved postkasse og computer og venter utålmodigt 

på, at jeres tilmeldinger i stort antal kommer strømmende ud til det lille 

store hus i den lille by. Da den gamlejuleformandsnisse forventer at alle 

juleløbsdeltagere også deltager i cup- løbet, bl iver der mul ighed for at 

ti Imeide sig i bussen ti I Ellen. 

Vi kan fortælle dig: 

HVCid'sk,al .du 1 ,1 gøre: Møde på Grumstalen ' 

Hvornår: Lørdag den 1. december kl. 12:30 

Din fremtonin9 klo 12:30: Omklædt i løbetøj 

Hvad kan du forvente sker kL 12:30: Vi forl ader GrUmstn:l:en, 

Hvorhen til: Vær ti I stede klo 12:30, så får du det at se" , , 

Gavens pris: For medlemmer kr. 25 / For gæster kr. '125 >,' 

Vi skal vide: 

Anta I deltagere, navne og a I der. 

Deltager du / I både i juleløbet og ti I middagen 

Oplysninger til jer: 

Drikkevarer: Medbri nges selv 

Tilmelding: Sendes pr. brev eller e.mail til: 

Ellen Laustsen 

Skolebakken 35 

8464 Galten 

elaustsen@mai I.tele.dk 

" ,.", 

ti Imeldi ngskonvolutten kan man overveje at vedlægge et stykke papir

juleudsmykning, hvilket bestemt ikke tæller ned i den samlede 

bedømmelse. Tilmelder via e-mail er i kke nogen hindring for at gøre det 

samme, IT-kompetence tæller sandel ig også højt. 

Påjulekomiteens vegne (Ellen, Bodil, Lone og Kim) 

Bent Christensen 


