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~ Formanden har ordet! 
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~ Medaljer til 1900 ved JFM 2002 
... Søndag den 18. august var en af de rigtigt gode dage i 1900 orienterings historie. I skovene ved 0rn
(!) 

p.. bjerg Mølle i forbindelse med de Jysk-Fynske mesterskaber fik vi ikke færre end 5 medaljer i hus: Lad 
"--et:: os tage dem i rækkefølge. Guld til Nanna Dybdal i D lOA, Sølv til Bodil Buchtrup i D 60A, Bronze til 

følgende 3 løbere: Asbjørn Svenningsen i H lOA, Keld Abrahamsen i H 50A og Evald Laustsen i H 
65A. Et stort tillykke til dem alle. Billede collagen er at se på side 2 og 3, hvor de stolte og glade vin
dere er at se. 

Divisionsturnering sidste udkald, 22. september i HavredallUlvedal (Karup OK) 
Modstanderne er som sidste gang Nordvest OK, Holstebro OK og endelig Randers OK. Det er specielt 
Randers som vi gerne skulle have fat i denne gang, fordi de slog os i foråret, men alle kampe skal vin
des, hvis vi skal kunne rykke i 2. division igen allerede i år. Der vil som vanligt være fælles buskørsel 
for de der ønsker det, så husk at melde dig til, når du tilmelder dig tilløbet. 

Absolut sidste frist til LONE er STRAKS, for vi skal kunne sætte et ordentligt hold. 

Kredsungdomsmesterskaber 2003 
Der arbejdes endnu på at få de sidste skovtilladelser på plads, men i løbet af denne måned skulle det 
gerne være i orden. Toggerbo som stævnecenter er bekræftet og Molsskolen har lovet at tage deres før
ste afslag om overnatning i klasselokaler op til en nyvurdering. 

Det varer altså ikke længe inden de enkelte grupper/funktioner skal til at arbejde. På næste bestyrelses
møde regner vi med at fastlægge de økonomiske rammer man får at gøre med på de forskellige områ
der. Asbjørn kan altid kontaktes af dem der vil vide mere! 

Kontingentbetaling 
Til klubbens gironummer der er 417-7681 1900-0rientering v/Henning Jensen, Tunøgade 46, 4.sal, 
8000 Århus C. Husk at anføre navn på indbetalingen. 

(Fortsætter på side 2) 

GroupCare.dk 

' m En tilbagevendende begivenhed hver gang jeg udsender den digital POST1900 er korrupte eller over
S fyldte e-mail konti, at man ønsker at skifte eller tilføje flere modtagere adresser til sit navn osv. 
o 
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For at slippe for dette administrative spagetti, som jeg, indrømmet, ikke er særlig god til, introducerer 
jeg en fælles service på internettet; GroupCare.dk. 

Som udgangspunkt er GroupCare.dk en udvidet adresseliste, som man selv skal forestå opdateringen og 
vedligeholdelsen af. Alle som er registeret på GroupCare.dk har mulighed for at sende en {}mail til de 
øvrige på listen, simpelthen ved at sende sin besked tiI POS·f19000),GROUPCARE.DK . 

Derudover er GroupCare.dk krydret med en lang række faciliteter, deriblandt en kalender, som vil blive 
introduceret i det små her i starten, men som sagtens kan vise sig at være værdigfuld aktiv. 

Jeg håber I alle tager dette til jer! 
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Sidste frist for betaling var den 1. september. 
Evt. udmeldelse skal også ske til kasserer Henning Jensen evt. pr. tlf. 8613 7925 eller på ovenstående 
adresse. 

EMIT eller Sportident? 
Ved træningsløbet den 9. november 2002 i Storskoven og med start fra Grumstolen, vil der blive lavet 
aftale med Møller Sport om en demonstration af deres EMIT brikker mm. 

MARSELISLØBET 2002 
Løber af stabelen den 31. august og 1. september. Har du ikke allerede meldt dig til Frank så få det gjort 
straks inden han kontakter dig for at høre om det ikke er en fejl fra din side. Den 19. august var ca. 25 
medlemmer deltagere i årets pakkeaften og det var en fornøjelse at se de mange 1900 gulblusede i telte
ne ved klubhuset på Observatoriestien. 

Hovedrengøring på Grumstolen 

Årets hovedrengøring er torsdag den 26. september kl. 17:00. Når hele huset skinner slutter vi af med 
fælles spisning. Husk at det vi "t j ener" ved selv at gøre rent går til Juleløbet, så alle har mulighed for at 
få glæde af"overskuddet". Der er altså ingen undskyldning for ikke at møde op til hovedrengøringen! 

Grillaften- 3x20 minutter 

Stafet og grillmad blev nydt under en skyfri himmel til glæde for alle de fremmødte . Henning havde i 
vanlig god stil lagt tre baner, børnebane 1,2 og 3, på godt 2,2-3 km., og selvom det var øvede voksne 
som begav sig ud på disse baner var det ikke helt at aflæse på tiderne. 
Så det var hvis lige en påmindelse til alle om at der skal trænes hårdt den næste halve måned, så vi kan 
møde formstærke frem i bedste opstilling den 22. september i HavredallUlvedal. 

Lone havde, sammen med lang række hjælpere, ingen nævnt ingen glemt, arrangeret et lækkert salat og 
grill ta' -selv bord, som bestemt lå godt i maven. Godt 25 fremmødte var med til at udfylde rammerne 
for en varm, dejlig og vellykket grillaften. Tak til arrangørerne og vejrguderne. 
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