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Formandens klumme: Birgitte Halle  
 

Siden sidst.                                               

              

 
 
 
 
 
Guld til Jakob Edsen i H18  

Sølv til Nanna Dybdal Abrahamsen, Pernille Gylling og Anne Edsen i D20 i DM 
stafet. 

Efter mange flotte løb, lykkedes det Jakob at komme helt til tops og slå sin 
evige rival Mikkel Sørensen med bare 3 sekunder.  

 

Bekymrede piger, fik deres fortjente medalje, foto Lone Dybdal. 

Hos pigerne er sølvmedaljen også meget fortjent. Nanna har haft en lang 
skadespause og er nu klar igen, Pernille og Annes formkurver har været støt 
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stigende med en række flotte resultater, og sammen fik de en flot sølvmedalje 
i DM stafet. Et stort tillykke til jer. 

Samtidig var der flere flotte resultater lige udenfor medaljerækkerne hos dem 
der deltog i DM weekenden. Læs Lones indlæg på ungdomssiden. 

 

OP / NED rykning divisionsturnering 
søndag den 24.9. i Tved plantage 
Det er NU det gælder. Skal vi overleve en sæson mere i 1. division, så skal vi 
slå 2 klubber. Vi skal løbe mod Aalborg, som vi slog i Fussingø, Horsens og 
Herning har helt sikkert intentioner om at ville i 1. division, dvs. de er ivrige 
efter at slå os. Vi har brug for alle. Der er buskørsel med indlagt morgenbrød, 
kaffe, te og peptalk. Vi kan nå at se høre meget om, hvordan vi skal klare 
plantagen, for der er langt til Tved. 

Mød op og forsvar vores placering i 1. division. Meld dig til i O-service. Lone vil 
sammensætte det stærkeste hold. Skriv på om du vil med bus. 

Marselisløbet 
Marselisløbet er vel overstået og i år var der 40 års jubilæum. Tak for hjælpen 
til alle i løbet af Marselissæsonen.  

Det skal ingen hemmelighed være at deltagerantallet har været vigende i de 
senere år, og det er der mange forklaringer på, som jeg ikke vil komme ind på 
her. 40 år er mange år, hvor løbet har kørt efter samme skabelon, og der 
varsles da også forandringer. Hvad forandringerne går ud på er endnu ikke 
udmeldt fra Marseliskomiteens side. Sidste år fremkom regnskabet meget sent 
og de 3 afdelinger, som er arrangør af løbet, blev beskåret med 50 % af det 
beløb som vi hidtil har fået, dvs. orienteringsafdeling fik 30.000 kr. 

Bestyrelsen er derfor meget spændt på, om der overhovedet bliver et overskud 
i år, så vi kan få betaling for det arbejde, vi har lavet i år. Det var jubilæumsår 
i år, og der har været annonceret massivt.  

Pengene fra Marselisløbet har tidligere betydet et tilskud til løbeafgifter. 
Bortfalder tilskuddet står vi overfor at skulle kigge alvorligt på løbeafgifterne. 
Vi kan vælge at betale løbeafgifter uden tilskud, eller vi skal finde en lignende 
“forretning” som giver tilsvarende penge i kassen. Har I nogle gode ideer, er 
bestyrelsen meget lydhør. 
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Med udsigten til, at vi ingen penge får fra Marselisløbet, og at vi planlægger en 
sommertur til Sverige i 2012, bliver bestyrelsen nødt til at beskære 
startpengeordningen i 2012 til kun at dække åbne løb i Danmark og ikke i 
Norden. Dvs. hvis du er i startpengeordningen, og du melder dig til sommerens 
løb i Sverige, vil du ingen tilskud få på startafgiften på løbene i Sverige. Gør vi 
ikke det, kan økonomien ikke hænge sammen. Det er de barske realiteter. Får 
vi et beløb svarende til de andre år fra Marselisløbet, kan vi vælge at yde 
tilskuddet igen, men som det ser ud nu, bliver det som ovenfor nævnt. 

Fælles sommerferie ved O-ringen ved 
Halmstad i Sverige  
Næste år bliver O-ringen, 5 dages orienteringsløb i Sverige, afholdt omkring 
Halmstad i dagene fra søndag, den 22.7. til og med fredag, den 27.7., dvs. 
uge 30. Holger har været i gang med at søge efter overnatning på et 
vandrerhjem. Vi har reserveret 50 pladser. Ved du allerede nu at du bare VIL 
med, kan du booke et værelse. Bestyrelsen vil snart sende materiale ud om 
overnatningsmuligheder. Du kan allerede nu tilmelde dig, og inden 1.november 
kan man få løbet billigst. Ved tilmelding efter 1. maj stiger afgiften med 20 
svenske kr. pr. løbedag. 

Nøgler til Grumstolen 
Vi har bestilt flere nøgler til Grumstolen. Nøglerne passer til hoveddøren, 
skuret og det ene skab i gangen, hvor bl.a. Emit brikkerne og kompasserne er. 
Medlemmer kan mod 100 kr. i depositum bestille en nøgle. Birthe tager mod 
bestilling og penge. 

Computer og printer 
Bestyrelsen arbejder på at få en fast computer med farveprinter stillet op på 
Grumstolen på 1 sal. Når den kommer, vil man kunne lave baner og printe 
baner ud på Grumstolen. På computeren vil komme til at ligge Condes, 
programmet til at lave baner med. 

I første omgang vil der ikke komme internetforbindelse. 
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eller Århus Aktiv Puljen.  

Stor Event på Lilletorv i Aarhus lørdag, den 22.10 kl. 13 - 15. 

Se folder, lagt ind som selvstændig fil. 

Folderne ligger på Grumstolen og alle opfordres til at tage en stak med og dele 
ud på arbejdspladser, naboer, gode venner, nye som gamle 
klassekammerater, andre kontakter.  

Brug denne mulighed for at få udbredt orienteringsporten. Jo større succes vi 
får med dette koncept, jo større er mulighederne for igen at få penge til 
lignende projekter med orienteringsporten som omdrejningspunkt. Med udsigt 
til at det er slut med Marselisløbes indtægter, vil klubben gerne have andre 
indtægter. Dette kan være en mulighed, hvis du også er med til at brede 
budskabet ud. 
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Juleløb 
Af Birthe Worm 
 
Juleløbskomiteen er ved at varme op til årets store begivenhed, så sæt et stort  
X i kalenderen 
Lørdag, den 3. december  
 

       
 

O-service 
Af Birthe Worm 
 
Jeg har konstateret, at oplysningerne på enkelte medlemmer i O-service ikke 
længere er korrekte.   
Derfor, har du fået ny mailadresse, telefonnummer eller adresse, vil det være 
en rigtig god idé at få det rettet. 
Har du mistet din adgangskode, gensender jeg straks, hvis du sender mig en 
mail (birthemarie.w@webspeed.dk) 
 
 

Rengøring Grumstolen 
Af Birthe Worm 
 
Rengøringssæsonen er ved at være slut for vores vedkommende. Kun holdet, 
der er sat på hovedrengøringen, har stadig en opgave.  
Iflg. listen på opslagstavlen, ser det ud til, at der er uger, hvor der ikke er 
blevet gjort rent, sikkert fordi man har glemt sin uge. Jeg kan kun opfordre til, 
at tjansen bliver lagt ind i kalenderen, når listen kommer i Post 1900 i marts 
måned. 
 
 
 
 
 
 

mailto:birthemarie.w@webspeed.dk�
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Klubmesterskab den 2/10 i Stagsrode ved 
Vejle Fjord 
 
Årets klubmesterskab er søndag den 2/10 i Stagsrode mellem Vejle og 
Juelsminde. 
 
Lige som sidste år gives der handicap. Det er et simpelt handicapsystem, der 
tager udgangspunkt i tiden fra klubmesterskabet i 2010, så hvis alle løber op 
til samme standard, vil der være spænding om hvem der bliver klubmester i de 
fleste klasser. 
 
Der kåres klubmestre i de samme klasser, som der er til divisionsturneringen 
 
Bane Klasser 
1 - sort svær H-20, H21- og H35- 
2A - sort svær H-16, H40-, H45- og H50- 
2B - sort svær D-20, D21- og D35- 
3A - sort svær H55- og H60- 
3B - sort svær D-16, D40- og D45- 
4A - sort svær H65- 
4B - sort svær D50- 
5 - mellemsvær H-14, H-16B, H-20B, H21-B og 

H35-B 
6 - mellemsvær D-14, D-16B, D-20B, D21-B og 

D35-B 
7A - Let H-12A, H-14B, H-20C, H21-C 
7B - Let D-12A, D-14B, D-20C, D21-C 
8 - Begynder H-10, D-10, H-12B, D-12B, 

Begynder 
 
Deltog du i klubmesterskabet sidste år kan du se dit handicap i nedenstående 
liste. Handicap er de minutter, der fratrækkes din opnåede tid.  
 
Deltog du ikke sidste år, eller stiller du op i en anden klasse er dit handicap 0. 
 
Der er tilmelding via O-service senest fredag den 23. september. Har du 
plads i bilen eller mangler kørelejlighed, så skriv det i ”bemærkninger til egen 
klub”.  
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Vel mødt til årets sidste ”store” begivenhed. 
 
 
 

 
Sidste års triumfer blev fejret med oprykningskage, måske kagen denne gang hedder fastholdelseskage eller?? 
 
 

Klubmesterskab 
2011   

    
Bane 

 
Tid 2010 

Handicap 
2011 

1 
  

(minutter) 

 
Henrik Tinggaard Andersen 1:07:26 3 

 
Anton Rasmussen 1:03:36 0 

 
Anders Tversted 1:17:00 13 

 
Jakob Ekhard Edsen Udgået 0 

2A 
   

 
Jonas Søby Pedersen 43:55 0 

 
Frank Dabelstein 47:36 3 

 
Allan Hougaard 55:37 11 

 
Kim Poulsen 59:22 15 

 
Ole Gjøderum 58:20 14 

 
Jakob Dybdal Abrahamsen 55:13 11 
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Anders Edsen 48:31 4 

 
Vagn Pedersen 58:32 14 

 
Keld Abrahamsen 1:00:07 16 

2B 
   

 
Birgitte Halle 58:37 0 

 
Lone Dybdal 1:04:25 5 

3A 
   

 
Erling Nørgaard 1:03:11 0 

 
Asbjørn Maintz Andersen 1:10:12 7 

 
Ole Jørgensen 1:52:06 30 

 
Olaf Christensen 1:36:05 30 

 
Øjvind Brøgger Udgået 0 

3B 
   

 
Nikoline Gjøderum-Svenningsen 1:02:16 4 

 
Inge Kølbæk Bonne 1:11:39 13 

 
Marie Dybdahl 57:48 0 

 
Helle Svenningsen 1:19:08 21 

 
Gitte Frandsen 1:24:15 26 

 
Vibeke Ekhard Edsen 1:34:15 30 

 
Hanne Gylling 1:36:47 30 

4A 
   

 
Evald Laustsen 50:40 0 

 
Per Rønnau 1:02:22 11 

4B 
   

 
Birgit Rasmussen 1:03:48 20 

 
Birte Sivebæk 43:36 0 

 
Birthe Worm 47:38 4 

 
Lena Deleuran Nørgaard 54:28 10 

 
Lone Christensen 1:00:55 17 

 
Lene Kring Andersen 1:03:31 19 

5 
   

 
Jonas Abildgård Poulsen 52:35 0 

 
Asbjørn Gjøderum-Svenningsen 1:09:07 16 

6 
   

 
Pernille Gylling 45:39 0 

 
Randi Jensen 1:12:35 26 

 
Gerda Henriksen 1:05:29 19 

7A 
   

 
Marius Gjøderum-Svenningsen 1:04:10 0 

7B 
   

 
Karen Abildgård Poulsen 20:59 0 

8 
   

 
Astrid Gylling Hougaard 25:35 0 

 
Laura V. Andersen 29:35 4 



 10 

 

Efterårets løb 
Af Vagn Pedersen 
De næste måneder er der god mulighed for at komme ud nyde skoven i mange 
spændende terræner. 
 
Rebild Adventure gentages i 15.-16. oktober med VINTAGELØB lørdag på det 
første o-kort over Rold Skov med mulighed for mange ”tekniske” udfordringer 
til følge. NATSPRINT kort og intensivt løb på sprint o-kort lørdag aften i 
Skørping og søndag CLASSIC orientering i Vælderskoven og Rebild Bakker, på 
samme kort som brugt ved JWOC2010 
 
 
Natløb 
Der en række natløb i efteråret. Husk at klubben har nogle natlamper, som 
kan lånes, hvis I har lyst til at prøve natløbene. Kontakt Chris Krogh, hvis du 
vil låne en. 
 
Træningsløb 
Træningsløb er gratis for medlemmer i Århus 1900 og OK Pan. I vinterhalvåret 
er der træningsløb på lørdage kl. 13.00. Se evt. mere på vores hjemmeside 
eller OK Pan’s hjemmeside. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aarhus1900.dk/Orientering/�
http://www.orientering.dk/okpan/home/events.php?f=incoming&c=trloeb�
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Løbskalender 
Dato  Løb Sted Tilmelding 

senest 
1/10 Lørdag Rogaining Silkeborg 23/9 
2/10 Søndag B-løb 

1900 
Klubmesterskab 

Stagsrode 23/9 

5/10 Onsdag Natteravnen 1 Skive Plantage syd 29/9 
9/10 Søndag Divisionsfinale B-løb Vester Thorup 30/9 

12/10 Onsdag Natteravnen 2 Broddingbjerg 7/10 
15/10 Lørdag Rebild Adventure Rold Vælderskov 7/10 
16/10 Søndag Rebild Adventure Rold Vælderskov 7/10 
19/10 Onsdag Natteravnen 3 Donsø Sande, 

Karup 
12/10 

23/10 Søndag Løvfaldsløbet Silkeborg Nordskov 14/10 
26/10 Onsdag Natteravnen 4 Vestre Plantage, 

Holstebro 
19/10 

30/10 Søndag Nordjysk Mesterskab Tversted Plantage 21/10 
5/11 Lørdag Efterårsstafet Als Odde  

13/11 Søndag NJM KLUB-Dag Rold Skov, 
Jægersborg 
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