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Formandens klumme: Birgitte Halle  

Hvad er det lige der sker i Århus 1900? 
”Hvad er det lige der sker i Århus 1900?”  
”Jeg ved det ikke, men nu har de slået os 2 gange i træk.” 
”Jeg synes, de puster os i nakken”. 
Ovenstående ordveksling overhørte jeg foran resultattavlen ved divisionsmat-
chen d. 7. september i Gjern bakker, mellem en løber fra Herning OK og en lø-
ber fra Mariagerfjord OK. Sammen så de på resultat af vores matchkamp, og 
det stod lysende klart, at 1900 havde vundet over Mariagerfjord og Viborg OK 
og med en marginal på 10 point op til Herning OK.  
Samlet er vi blevet nr. 2 i puljen og det betyder at vi d. 9 november skal løbe 
om oprykning til 1. division mod Herning OK og nr. 3 og 4 fra 1. division, som 
er Horsens og Ålborg.  Vi vil helt sikket få en skrap modstand og mange smæk, 
men det kunne da være lidt sjovt at kunne ”puste de andre klubber i nakken”.  
Det er første gang i klubbens historie, at vi er nået så langt. Vi har haft ry for at 
være elevatorklubben mellem 2 og 3 division og vant til at skulle løbe om ned-
rykning. Nu prøver vi noget andet: løbe om oprykning. 
 
Og hvad er det så lige, der er sket med Århus 1900? 
 
Tja … vi kan konstatere at 51 medlemmer var med til divisionsmatch. Det er ca. 
50 % af klubbens medlemmer. Det er flot! 
… at alle nye som gamle medlemmer gør det bedste de kan i en sådan dyst… at 
alle har en god oplevelse i skoven og sammen i klubben … vi har formået at 
holde fast i flere af vores nyere medlemmer, selv om der har været mange 
igennem vores begynder træningspas ... vores ungdomstræning bærer god 
frugt. 
 
Måske er det noget af forklaringen på ”hvad der sker med Århus 1900”.  
Jeg håber denne udvikling vil fortsætte. 
 
Flot gået alle sammen i en spændende skov med svære, udfordrende baner, 
der både krævede koncentration og kondition. 
 
Husk at melde jer til den endelige dyst d. 9.11 i Rold Nørreskov. Der bliver 
fælles bustransport.    
Sammen kan vi give de andre klubber et ordentligt pust i nakken. 

Sølvmedalje til Jakob Edsen på DM mellem 
Et stort til lykke Jakob med den flotte Medalje på H 16. d. 30.8 i Borupskovene 
på Sjælland. En mindre skare fra Århus 1900 deltog og skyndte sig hjem så de 
kunne stå officials til Marselisløbet dagen efter. 
 



 3

Hesteboks på cykelbane 
Lørdag d.16.8 og d.23.8 08 var vi i alt 5 mand m/k som trak i arbejdstøjet og 
forvandlede en hesteboks til et brugbart skur. Hvorfor der står hestebokse på 
en cykelbane, kan jeg simpelthen ikke give en god forklaring på, men det gør 
der, og nu har vi et godt og tørt fjernlager til vores overfyldte skur på Grumsto-
len. Planen er, at vores trælister, opslagstavler og andet materiel, som vi kun 
bruger til større stævner, skal opbevares her. Det udstyr, som vi jævnlig bruger 
i forbindelse med træningsløb o.a. skal fortsat blive på Grumstolen, så alle har 
mulighed for at bruge det. 
Chris, Asbjørn og Olaf, vores materiale mænd, vil udtænke en plan for hvilke 
materiel der stå hvor. 
 

  

Det allestedsnærværende og vigtige klubmesterskab. 
af Henrik Andersen. 
Som tidligere annonceret afholder vi klubmesterskab den 28. september i Løv-
bakkerne ved Herning. Der er dog en lille ændring i klasse inddelingen for ung-
domsløberne, så det nu ser sådan ud: 
 
Begyndere, ungdom:  Bane 8 
Voksne begyndere:  Bane 6 (startet i 2007/2008) 
H/D-12:   Bane 7 
H/D-14:   Bane 5 
H15-44:   Bane 2A 
D15-44:   Bane 3B 
H45+ :   Bane 3A 
D45+ :   Bane 4B          
 
Tilmelding via O-service senest 19/9, 
Hvis kørelejlighed ønskes skrives det i "besked til egen klub". 

Klubtræning 
af Henrik Andersen 
  
Der er stadig mulighed for at deltage i de sidste af efterårets klubtræninger om 
mandagen kl. 18:00. Vi har ikke set mange af klubbens etablerede medlemmer 
som deltagere ved træningen, selv om alle med garanti kan få udbytte af træ-
ningen, om ikke andet så lidt frisk luft! 
  
22/9 Korthusk  
Hvor mange gange undervejs stopper du for at læse kort? Ved korthusk er der 
kun en mulighed pr post. 
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29/9 Natløb  
Kom ud og prøv at løbe natløb i trygge omgivelser omkring klubhuset. 

Husker du lugten af marcipan? 
af Øjvind Brøgger 
Mandag den 8. september – dagen efter klubbens succes i Gjern 
Bakker var vi en lille flok, som mødtes til træning på Grumsto-
len. Aftenens tema var højdekurver og kurvebilleder. Man kunne 
også sige det handlede om, hvordan korttegneren får den tre-
dimensionale natur ned på det flade papir, så der dannes indre 
billeder af slugter, udløbere, lavninger osv., når vi står med kor-
tet og skal finde vej til den næste post. 
 

Anders Edsen var aftenens underviser, og han dæk-
kede det pædagogiske bord på bedste vis. Vi blev ud-
styret med et galvaniseret 4 tommer søm, en stak 
små krydsfinersplader, et stykke bagepapir og en 
klump natur i form af marcipanmarineret modeller-
voks. Uhmm! 
 

– ”Sæt jer sammen to og to og lav en bakke!” Vores krea-
tivitet kendte ingen grænser. Der blev lavet bakker i syv 
forskellige farver, og der blev grinet. Så skulle sømmet og 
den første krydsfinersplade i anvendelse. Med dem tegnede 
vi en højdekurve på vores bakke. En ny plade under og en 
ny kurve blev tegnet, og sådan fortsatte vi til vi nåede top-
pen. 4 – 5 – 6 højdekurder fik vi tegner på vores bakke. – 
”Så rejser I jer op og kikker lodret ned over jeres bakke. Kan I se højdekurver-
ne, kan I se, de ligger ikke lige tæt, kan I se, at hvor jeres bakke er stejl, der 
ligger de tæt, kan I …” – Whow mand, vi kunne se højdekurver og lige pludselig 
var der skabt et par forbindelser i hjernen, som gjorde det en anelse lettere at 
afkode kortbilledet og omsætte det til ”natur” – i hvert fald ved mig. 
Vi lavede nye bakker med slugter, lavninger og udløbere, tegnede højdekurver 
og igen oplevede jeg, at udløbere og slugter kom ind i min forståelse på en an-
den måde. Anders var bare go’ til det der. Men nu skulle det hele jo ikke gå op i 
modellervoks med mandelsmag. Vi skulle jo ud og omsætte teorien til praksis. 
 

Vi blev sat sammen to og to, fik hver et kort med 24 poster og 
så af sted. Der var ingen stier. Posterne skulle findes ud fra 
højdekurverne. Og igen havde Anders forstået at give os til-
strækkelig hjælp, idet der var hængt skærme op ved nogle af 
posterne, andre var bare imaginære, men skærmene sørgede 
for at motivere os, når usikkerheden ud fra kurvebilledet be-

gyndte at blive for stor. ”Yes, den er der. Vi er altså det rigtige sted!” – og vi 
kæmpede videre for at finde den næste.  
– ”24 poster, tænker du nok.” – Ja, men banen var kun én kilometer, så du 
kunne sagtens have været med – rent konditionsmæssigt. Det var en meget 
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udfordrende træning. Selv garvede løbere som Birgitte og Frank måtte indrøm-
me, at det var svært, og at det havde givet noget.  
Det gjorde det for resten også sidste mandag, hvor Henning havde lavet linje-
løb. – ”Følg den røde streg og noter, hver gang du kommer forbi en af de faste 
poster.” Det var en tur på 3 km i gang-letløb-tempo, så det er ikke sådan en 
aften, man bygger konditionen op til at løbe i Gjern Bakker, men det er sådan-
ne aftener, man lærer en masse om at orientere ved at afkode både kort og na-
tur og bygger en anden slags kondition op. Godt lavet Henning og Henrik. 
Disse mandage er både for begyndere og garvede. Som Birthe W sagde i aften. 
– ”Jeg lærer noget hver gang. Der er altid noget at blive klogere på.”  
Synd for alle jer, der ikke er med disse aftner. Sådan 2 timer i mandagsskolen 
er givet rigtig godt ud. Måske ses vi næste gang? 

Tirsdagstræning 
af Frank Dabelstein 
 
Efter at have været på ekskursion til diverse søer i Århus' opland vender 
tirsdagstræningen tilbage til en mere normal rutine med almindelig  
løbetræning med start fra Grumstolen hver tirsdag kl. 17:30. Alle er  
velkomne. 

Kommende løb i Nordkredsen 
af Birthe Worm  
 
Som det fremgår af oversigten, er der stadig muligheder for at komme en tur i 
skoven i løbet af efteråret.  
Hvis nogen har brug for hjælp til at finde den rigtige bane, hjælper løbstilmelder 
Lone Dybdal eller en anden i klubben/bestyrelsen gerne.   
 

Løbsdato Løb Skov Tilmelding 

24. sept. Klub-nat Rønhøj/Oudrup 19. sept. 

28. sept. Klubmesterskab (se Henriks indlæg) Løvbakkerne/Herning 19. sept. 

8. okt. Natteravnen 1 Skive Plantage 3. okt. 

15. okt. Natteravnen 2 Dollerup/Viborg 9. okt. 

22. okt. Natteravnen 3 Liselund/Karup ? 

26. okt. B-løb Silkeborg Nordskov ? 

26. okt. NJM-dag  
Vilsbøl Plantage / 
Thy 

16. okt. 

2. nov. Klub-dag Hvorup/Ålborg ? 

9. nov. 

Supermatch op- /nedrykning + B-løb  (Vi 
skal løbe om oprykning mod Herning, Ålborg 
og Horsens) 
(tidl. oplyst dato 2. nov. er forkert) 

Rold Nørreskov 31. okt. 

15. nov. 
Efterårsstafet: 
3-mands stafet, hvor alle 3 løber samtidig på 
hver sin sløjfe. Efter hver tur byttes kort, og 

Hobro 8. nov. 
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man løber den næste af de 3 sløjfer osv. Det 
betyder, at løberne på hvert hold helst skal 
løbe nogenlunde lige hurtigt. 
Der er både svære og mellemsvære baner. 
Der er en let bane, hvor der ikke løbes stafet  

Tak til officials 
af Frank Dabelstein 
 
Tak til de ekstra mange medlemmer, der hjalp til som officials til Marselisløbet. 
De gjorde det muligt for os igen i år at give en hånd med på Tangkrogen, hvor 
12 medlemmer hjalp til med diplomudskrivning, samtidig med at vi andre pas-
sede vores "normale" opgaver i skoven. 
En særlig tak til Anders Olsen, som løb fejeblad. 

Statusrapport korttegning Velling-Snabegaard 
af Frank Dabelstein 
Fotos:http://home.imf.au.dk/frankd/Temp/Korttegning/  
 
Klubben skal være arrangør af DM Stafet i 2009 og til det formål får 
kortet Velling-Snabegaard en større revision; praktisk taget en nytegning. 
Jeg var så frisk at melde mig til dette arbejde og har derfor fået 
mulighed for at lære af to af landets mest erfarne og rutinerede korttegnere 
Steen Frandsen fra Viborg OK og Clive Allen fra Silkeborg OK. 
 
Kortet starter med nye laserkurver (som så mange andre kort for tiden) og  
derefter fastlægger vi lineære terrængenstande (stier, diger,  
bevoksningsgrænser m.m.) ved at gå langs dem med en GPS. Så vurderer vi 
bevoksningstyperne og deres tætheder. Endelig planker vi de punktformige  
terrængenstande fra det gamle kort og revurderer dem. 
 
Pt. er knap en fjerdedel af kortet  
færdigtegnet, så hvis vi skal have 
tæthederne klar inden løvfald,  
har vi travlt. Til næste sommer, lige 
inden kortet går i trykken, får det en sidste 
revision, så det bliver så up to date som 
muligt.  
Man kan i øvrigt læse lidt om udskiftningen 
af en gangbro i skoven på  
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside  
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Soehoejl
andet/Nyheder/Sitkaspang.htm  
Desværre er den ikke andet end en lille sort 
streg på kortet. 
 

 
Eksperterne dissekerer mit arbejde. 
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Vrads station ligger på kortet 

 

 
 

 
Der er også en badesø i området 

 
Flere billeder på  
http://picasaweb.google.dk/dabelstein/VellingSnabegaard?authkey=2GJAPgGn6x4#  

Klubdragter 
Af Anders Edsen 
 
Det er efterhånden et stykke tid siden, 
der sidst blev lavet et fællesindkøb af 
klubdragter. Flere nye medlemmer er 
kommet til og nogle fik måske ikke 
købt sidst de havde chancen. På grund 
af rygtryk og specieldesign er enkelt-
dragter relativt dyre, mens der opnås 
rabat ved bestilling af 10 stk eller fle-
re.  
 

 
Rygtryk på O-dragt 
 

Før sommer blev der i nærværende 
blad efterlyst tilsagn fra interesserede, 
men der er kun kommet én tilkendegi-
velse retur.  
Jeg er bange for, at artiklen deværre 
kom til at stå i skyggen af de mange 
andre meget spændende indlæg i 
samme nummer, og der efterlyses nu 
endnu en gang tilkendegivelser vedr. 
indkøb af klubdragter.  
 

 
Løbsdragt i fuld fart 
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Forventede købspriser for medlemmer 
følger nedenfor, idet der er indregnet 
et klubtilskud på 100 kr. pr. del: 
 
Løbsbluse, nylon 275 kr. 
Løbsbuks, brændenælde  225 kr. 
  
Overtræksjakke med foer  675 kr. 
Overtræksjakke uden foer 575 kr. 
  
Overtræksbuks med foer  350 kr. 
Overtræksbuks uden foer 395 kr. 
 

1900 overtræksdragter med medaljer 
 

Før bestyrelsen går videre med sagen vil vi gerne have et indtryk af behovet.  
Så kom frit frem med din holdning til indkøb af klubdragter; udsagn lige fra ”jeg 
køber to af hver” til ”jeg vil hellere have dem i pink” eller ”hvorfor er de ikke 
dyrere” er lige velkomne – det vigtigste er, at vi hører fra dig og helst inden 
den 1. oktober!! 
Send svaret på e-mail til Anders Edsen på edsen@mail.dk  

Ungdommen gav den gas ved de Jysk-Fynske Mester-
skaber 
af Anders Edsen 
 
Den ugentlige ungdomstræning lader sig ikke fornægte og kan tydeligt aflæses i 
både engagement og resultater.  Netop den faste træning giver et rigtigt godt 
sammenhold blandt de unge medlemmer og desuden rigtige gode relationer til 
ungdomsløberene i OK Pan. Det er således lykkedes for trænerne at opbygge et 
udbytterigt træningsmiljø, der samtidig er en rigtig fin social ramme på tværs af 
de to klubber. 
 
Og resultaterne udebliver heller ikke. Eksempelvis lykkedes det således for alle 
vores deltagende ungdomshold at tage medaljer i stafetten ved de senest afvik-
lede Jysk-Fynske Mesterskaber:  
 
D17-20: Guld  D/H13-14: Guld 
Nanna Dybdal Abrahamsen Jonas Søby Pedersen 
Ingrid Søgaard  Anne Ekhard Edsen 
Marie Dybdal  Jakob Dybdal Abrahamsen 
 
D/H-43:  Sølv 
Magnus Frandsen 
Jonas Abildgaard Poulsen 
Jakob Ekhard Edsen 
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Individuelt dagen efter blev Jakob Edsen (H 16), Asbjørn (H 16B), Birthe Worm 
(D 60) og Bodil (D 65) Jysk Fynske mestre. 
 
Flere var i top ti: 
Birgitte nr. 2 (D 50) 
Jakob Dybdal (H 14) og Marius (H 12B) blev nr. 3  
Nanna og Marie nr. 4, Keld nr. 5, Anne og Vibeke nr. 7, Evald, Jonas Søby og 
Anders Tversted nr. 9  

Omlægning af støtten til ungdomskurser 
af Anders Edsen 
 
Som annonceret i sidste nummer af Post1900 diskuterer bestyrelsen i øjeblikket 
en omlægning af støtten til kurser og lejre for ungdomsafdelingen. Baggrunden 
er det høje aktivitetsniveau med stor aktiv deltagelse i weekendkurser og lejre, 
men da vi aldrig tidligere har haft så mange – og aktive – ungdomsløbere, har 
det indtil nu været muligt for klubben at dække alle deltagerbetalinger 100%. 
Aktiviteterne har efterhånden nået et niveau, hvor bestyrelsen har diskuteret, 
om vi fortsat kan forsvare at dække alle udgifter. Vi er kommet frem til, at en 
vis egenbetaling vil blive aktuel fremover.  
 
Modellen, der træder i kraft i 2009, betyder, at klubben fremover betaler 50% 
af deltagerbetalingen ved U1-, U2- og junior-kurser samt  -sommerlejre, mens 
den ugentlige træning herunder også deltagelse i TKC træning stadig dækkes af 
klubben med 100%.  
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Deltagelse i kurserne ligger dog på et ganske rimeligt niveau, så det fortsat ikke 
kan siges at være dyrt at benytte sig af tilbuddet. Med udgangspunkt i 2008 
niveauet, kommer deltagerbetalingen for U1 weekendkurser fratrukket klubtil-
skud til at ligge på 125 kr., mens deltagerbetalingen for U2 og Juniorkurser bli-
ver 150 kr.  
 
Øvrige arragementer herunder deltagelse i udtagelsesløb vurderes i de enkelte 
tilfælde. Som eksempel herpå fra i år kan nævnes den forestående ungdomstur 
til Sverige i uge 42, hvortil klubben yder et tilskud på 500 kr. pr. deltagende 
ungdomsløber.  

Oplev svensk terræn i smukke efterårsfarver og få en 
fantastisk O-oplevelse 
af Lone Dybdal 
 
Charterferie med kort og kompas … Ikke helt men næsten! 
 
I bedste Egon Olsen-stil er alt nemlig timet og tilrettelagt, når Nordkredsen for 
10. gang indbyder til Sverigessamling. I år foregår den traditionsrige tur sidste 
weekend i efterårsferien i oktober, og som tidligere år møder man blot op ved 
Stena-terminalen i Frederikshavn. Herfra kører weekenden helt af sig selv. Man 
behøver hverken tænke på mad, transport eller logi. Det eneste man skal kon-
centrere sig om er at finde vej og masser af poster og komme sig til næste lø-
betur. 
Århus 1900 Orientering har haft deltagere med på samtlige efterårssamlinger 
lige fra få til mange, og alle veteranerne vil kunne berette om fantastiske ople-
velser med såvel det svenske terræn som det kammeratlige samvær på turen 
og de utraditionelle rammer som O-løbsweekenden finder sted under. Det er på 
en gang benhård konkurrence og råhygge for enhver. Man bestemmer selv, 
hvor hårdt det skal være. O-programmet omfatter tre løb på tilsammen maks. 
ti timer, alle sammen pointløb, hvilket vil sige, at man suverænt selv bestem-
mer, hvor mange eller få poster man vil finde, om det skal være de svære eller 
lette eller alle sammen. Om man vil drage ud til den fjerneste post ved hjælp af 
sporvogn, eller man vil nøjes med de nærmeste i nabolaget. 
Der er bonuspoint til nybegyndere, unge, ældre og kvinder og strafpoint for at 
komme for sent hjem efter den fastsatte makstid. 
Man skulle jo nødig misse middagen eller komme for sent til sporvognen, der 
skal bringe os til færgen efter sidste løb. 
Fra en af de garvede veteraner skal her lyde en opfordring til klubbens løbere 
om at unde sig selv at opleve det svenske efterår i skove omkring Göteborg 
med kort og kompas i hånden. 
Programmet ser i store træk således ud: 
Afgang med Frederikshavn-Gøteborg færgen fredag eftermiddag. 
Omklædning til løbeudstyr samt klargøring af lamper til aftenløbet finder 
sted på færgen. 
Bagagen afleveres i trailer på havnen i Göteborg. 

• Fællestur med sporvogn til et ukendt sted ved Göteborg.  
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• Kortudlevering 
• Herefter 2½ time til at finde poster og frem til natlogiet, der kan være 

vandrerhjem eller hytte - det opdager man, når man når frem. 
• Ved ankomst finder man sin bagage, spiser sin medbragte madpakke og 

drøfter vejvalg over en go’natøl eller kakao, inden man vælter i seng. 
For de barske og naturelskerne, der ikke kan få nok af frisk luft, er der også 
mulighed for at tilbringe hele natten udendørs på en heiktur, først med O-løb 
med fuld udrustning frem til sheltere et sted i skoven - typisk nær en blank 
skovsø, hvor der er tændt lejrbål og bages pandekager. 
Næste morgen fælles morgenmad for de, der bor indendørs, mens heikerne fin-
der deres egne klemmer frem, inden de trækker i løbetøjet. Kl. 10 starter lang-
turen for alle, 5 timers O-løb eller så meget man orker. Det er tilladt at løbe to 
eller flere sammen, så man ikke er alene, når man bliver væk…  
Lørdag aften fælles spisning for alle, og alle også heikerne bor nu under samme 
tag. 
Efter spisningen oplæg om løb i Sverige ved en herboende dansker. Søndag 
morgen fælles morgenmad, herefter afsluttende holdløb i 2½ time. Præmieud-
deling, afgang til hjemrejse med ankomst i Frederikshavn ved 20-tiden. Apro-
pos præmier så er ceremonien et kapitel for sig. Der kåres vinderen i alskens 
kategorier, foruden de oplagte som bl.a. bedste M og K, yngste og ældste også 
for grimmeste kontrolkort, værste vejvalg, største bom, og weekendens helte-
dåd. 
Bag arrangementet står Ronnie Mc. Grail og Carl Malling, som har været tov-
holdere på alle ni foregående ture. De sørger for kort og postudsættere samt 
overraskelser. Der har således været både sporvogns- og kano-orientering ind-
lagt for de, der har lyst. 
Hvad de finder på i år, vil tiden vise. 
Pris for hele stævnet er 725 kr. pr. person for voksne. Børn og unge til og 
med 17 år dog kun 475 kr. incl. mad og transport fra Frederikshavn. 
Se indbydelsen her: 
http://www.nordkreds.dk/pages/index.php?option=com_content&task=view&id=75  
 
1900-løbere, der har lyst at være med i år 17.-19. oktober, kan tilmelde sig 
til undertegnede, senest 28.09 til lonekeld@post7.tele.dk.  
 
Se Franks billeder fra tidligere Sverigessamlinger på: 
 
http://home.imf.au.dk/frankd/Sverige2002/ 
 
http://home.imf.au.dk/frankd/Sverige2003/ 
 
http://home.imf.au.dk/frankd/Sverige2004/ 
 
http://home.imf.au.dk/frankd/Sverige2005/ 
 
http://home.imf.au.dk/frankd/Sverige2007/ 
 
og Frank knytter lige en enkelt kommentar til:  
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Hvis du ikke har prøvet det før, og synes det lyder interessant, så kontakt mig 
gerne for råd om du skal vælge heik eller vandrerhjem og råd om, hvad du bør 
pakke. 
Frank Dabelstein: frank@dabelstein.dk   
 
 

 

Skovbanko, orienteringsløbets nye opfindelse 
af Birgit Rasmussen 
 
Formand Birgitte og hendes husbond, Øjvind havde udtænkt nye snedige udfor-
dringer til de feststemte løbere, som havde tilmeldt sig sommerens grillfest.  
 
Vi var vist mange, der løb ud i håbet om at komme hjem med banko, oven i 
købet var der tilladelse til at løbe parløb og fordele energierne så godt, som 
man nu kunne enes om retninger og sværhedsgrader. Knap så mange kom 
hjem med pladen fuld. Ikke alle poster gav numre til klippekortet, og så var det 
bare på den igen i jagten efter den næste post.  
Det lykkedes nok engang for banelæggeren at lægge så mange poster ud, så 
selv garvede medlemmer fik lidt sved på panden, jo flere poster jo større chan-
ce for banko. Og man kunne jo ikke vide, hvilke numre makkeren kom hjem 
med. – det var bare med at få det hele med. Hvis man da ikke lige havde valgt 
at løbe alene og have fordel i at vide med sikkerhed, at der manglede nogle 
numre, da tiden var maxtiden nærmede sig.  
Sjovt var det at være i skoven, hvor vi mødte hinanden på kryds og tværs – 
noget som kunne vidne på, at der var mange vejvalgsmuligheder.  
 
I skrivende stund erindrer jeg mig, at i alt 5 fik banko og at hovedpræmien var 
en guldbarre, så der igen kunne komme balance i kalorietællingen.  
 
Mens vi alle var i skoven for at klippe bankoplader, sikrede Signe og Jørgen at 
alle fik dejlig grillmad efter et velfortjent bad og en eftersnak. Vejret var med os 
– igen – og vi kunne sidde udenfor under den blå himmel, nyde maden og hin-
andens selskab. Tak for mad til Jørgen og Signe.  
 
En tradition er holdt i hævd, og det sociale aspekt i grillaftenen fik igen sin be-
rettigelse. Det var hyggeligt og nu må vi så ud i skoven og træne til næste divi-
sionsmatch, den 7. september – der er nok at se til, så længe der er en skov i 
nærheden. Tak til klubben for en hyggelig slapper ovenpå et godt løb.  

 
 


