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FORMANDENS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2020 

INDLEDNING 

Siden generalforsamlingen sidste år har klubbens aktiviteter været begrænset i større eller mindre omfang af Corona 
pandemien. Bestyrelsen har i 2020 fortsat haft fokus på, at det skal være sjovt at dyrke orienteringsløb i Aarhus 1900 
Orientering i stedet for at have forkromede ambitioner om at skaffe mange nye medlemmer. På trods af Corona har 
Aarhus 1900 Orientering holdt skruen i vandet i forhold til både aktiviteter og resultater. Vi har også forøget 
medlemsskaren. Sidste år i maj havde vi 76 medlemmer i år har vi 87. I 2019 vandt Jakob Edsen klubbens første 
individuelle DM-guldmedalje i eliteklassen. Det viste sig i 2020, at det ikke var en enlig svale, da Jakob ryddede bordet. 
Først DM Mellem og DM Sprint sidste weekend i august, hvorefter guldet fra DM-Lang blev forsvaret i overlegen stil 
med næsten 6 minutter foran nr. 2. Jakob viste sin store alsidighed ved at tage DM-sølv ved Ultralang i april 2021. 

Som jeg nævnte sidste år, har en analyse konkluderet, at den primære årsag til, at sportsklubber har fremgang er, at 
nye medlemmer synes, at det er rart at komme i klubberne, hvilket spreder sig via mund til mund metoden. 

Rekrutteringsudvalget havde sat nogle tiltag i søen i 2020, som skulle tiltrække nogen til at afprøve vores træninger. 
Hanne Gylling, Vibeke og Anne Edsen startede rekrutteringsudvalget op, og vi var tilmeldt en stand til 
studiestartsmessen i august 2020, som blev aflyst. Vi forsøger igen med studiestartsmessen i august  2021 
Rekrutteringsudvalget tager med kyshånd imod alle ideer om hvervning af medlemmer.  

Vi modtog i efteråret 2020 svar på en ansøgning om fondsstøtte til startpakker til nye medlemmer, som skal gøre det 
let for nye at dyrke orienteringsløb, da de kan låne det nødvendige tekniske udstyr. Vi fik bevilget lige knap 30.000 kr. 
som er anvendt til indkøb af 20 startpakker indeholdende MOS tommelfingerkompas, SI-brik, pandelampe og 
signaturholder. Herudover fik 3.000 kr. til en rekrutteringsfolder, som Birgitte Halle, Vibeke Edsen og Hanne Gylling 
har fået produceret. Hvis der er nogen, der har gode idéer til indkøb af udstyr, skal jeg gerne udarbejde en 
fondsansøgning. 

Det er vigtigt, at vi holder fast i at have en klub, som emmer af hygge og klubånd.   

Det skal nok gå. Det har været en fornøjelse at være træner på det seneste, hvor vi i april og maj har haft over 30 
deltagere i gennemsnit til mandagstræninger.  Det bedste af det hele er, at der har været over 60 forskellige løbere til 
træningerne, svarende til 80 % af de aktive medlemmer. Jeg tænker kun, at det kan lade sig gøre, fordi vi har en klub, 
som det er rart at komme i. Alle vores sociale arrangementer bortset fra Grill Stafetten den 10. august 2020 blev 
aflyst. Jeg håber, at vi kan få nogle gode klubarrangementer i den resterende del af 2021. Måske kan vi nå en grillaften 
på Grumstolen før sommerferien. Ellers er der lagt op til Grill Stafet den 9. august, Festugesprint den 2. september, 
Åbent løb i Lild Klitplantage den 12. september og sikkert også noget julehalløj. Der plejer også at være en del 
medlemmer, som arrangerer noget sommerferiehygge til Skawdysten. 

Vi skrottede EMIT-udstyret sidste år og erstattede det med SportIdent i januar 2020, men vi har endnu ikke haft 
mulighed for at teste det i fuld skala. Nu skal det stå sin prøve ved Festugesprinten og løbet i Lild. Per har leget lidt 
med SI-udstyret, og vurderer, at det bør kunne lade sig gøre uden de store startvanskeligheder. 

Talsmændene for de fungerende udvalg har skrevet et afsnit til bestyrelsens beretning, hvor de for de enkelte udvalg 
har opsummeret året og beskrevet hvad udvalget vil arbejde med i det kommende år. 
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Jeg vil derfor starte med at videregive udvalgenes beretninger til generalforsamlingen, og derefter følge den skabelon, 
vi har brugt tidligere. 

 

BERETNINGER FRA KLUBBENS UDVALG 
 

Træningsudvalget (Anders Edsen) 
 
Udvalgsmedlemmer: Anders Edsen, Anton Rasmussen, Frank Dabelstein, Kim Poulsen, Simon Gregersen 
og Sune Dupont. 

Træningsudvalget har i 2020 holdt 2 møder, hvor vi har planlagt emner og skovområder for træningerne herunder 
fordelt ansvaret for de enkelte træningsdage blandt udvalgets medlemmer.  

Træningsaktiviteten i 2020 har i høj grad været under indflydelse af begrænsninger forårsaget af Covid-19. Der er 
afholdt 32 klubtræninger i 2020 mod 44 klubtræninger i 2019 og med et gennemsnitligt deltagerantal på knap 18 
deltagere mod godt 16 i 2019. Vi har altså afholdt 12 træninger færre (nedgang på 27% men har oplevet en 
gennemsnitlig deltager tilvækst på 12,5%.  

Samlet over året har vi ved klubtræningerne om mandagen haft 570 deltagere i 2020 mod godt 720 deltagere i 2019.  

Aktivitetsniveauet for 2020 kan herunder sammenlignes med tidligere år.  

  

 

Antallet af træninger har siden 2012 ligget rimeligt konstant på mellem 43 og 46 om året, og årsagen til de tydelige 
fald til niveauet for 2020 må alene tilskrives begrænsningerne p.g.a. Covid-19. Tilslutningen i 2020 må betegnes som 
tilfredsstillende, ikke mindst fordi deltagerantallet ved de manglende træninger i maj og juni sædvanligvis ligger over 
middel. 
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Ovenstående figur giver et billede af det gennemsnitlige deltagerantal pr. træning fordelt på måneder hen over året. 
De enkelte år har der været store udsving hen over året, men generelt ligger deltagerantallet højere ved træninger i 
dagslys (april til oktober) end i mørke.   

Det bemærkes, at det forholdsvis lavere gennemsnitlige deltagerantal i begyndelsen af året tydeligt ’indhentes’ ved et 
markant højere deltagerantal i efteråret sammenlignet med mange tidligere år.  

Arbejdet i 2021 

Træningerne for første halvår i 2021 er planlagt og fremgår af den forkromede liste. Ambitionen er at fastholde det 
høje tekniske niveau og variation mellem træningerne også i 2021. 

Der blev af Covid-19 relaterede årsager ikke afholdt en klubtur i efteråret, som det ellers tidligere har været tilfældet. 
Det vides endnu ikke, om det bliver muligt i 2021, men vi følger nøje udviklingen.  

Med en yderligere åbning i samfundet generelt går klubtræningerne også lysere tider i møde. Bemærk i den 
forbindelse, at udvalget i 2021 er blevet forøget med endnu en træner, idet Simon Gregersen har meldt sig på banen.  

Løbsudvalget (Kim) 
I 2020 havde vi budt ind på at arrangere en 1. divisionsmatch som sprintmatch i forbindelse med Festugesprinten, der 
som bekendt blev aflyst. Mette Ozol havde lavet et stort arbejde med arrangementet og Jakob Edsen havde lavet 
baner, som desværre ikke blev brugt. Vi forventer at gennemføre Festugesprinten i samme område (Øgade kvarteret), 
hvor Frank Dabelstein har sagt ja til at være stævneleder og trækker på Anne Ellekrogs erfaring som stævneleder i 
Festugen. Der er allerede nogle klubmedlemmer, som har budt ind på funktionerne, men der er stadig brug for flere 
hænder. Der bliver sendt en liste rundt, hvor man kan skrive sig på. 

Klubben har de seneste år ikke haft ressourcer til at byde ind på større løbsarrangementer, men i år har vi budt ind på 
et løb, som bestyrelsen vurderer, at klubben kan magte, selvom det foregår helt oppe i Lild. Løbsorganisationen er på 
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plads, så det er bare med at melde sig til selve løbet og prøve et nytegnet kort. Det er så nyt, at det ikke er helt færdigt 
endnu. Anders Edsen er banelægger. 

Det er rigtig godt, at vi får et løb på kalenderen, da vi har nogle moralske forpligtelser til at arrangere løb en gang 
imellem. 
 

Klubaktivitetsudvalget (Hanne K) 

Udvalgsmedlemmer: Randi, Lone C og Hanne K 

Udvalgets opgave er at sørge for invitation og bespisning + evt. transport og overnatning til diverse 
klubarrangementer, samt mad/frugtværts liste til mandags-træningen. 
 
2020: 
Vi fik arrangeret og gennemført ”grillstafetten” som opstart efter sommerferien, hvor der efter aftenens træning var 
fælles spisning uden for Grumstolen. Vi var ca. 30 personer. 
 
Ellers blev der lavet mad/frugtliste, der fungerede et par måneder i januar/februar + juni og august, og vi sørgede for 
bespisning til generalforsamlingen i februar. 
 
Der var planlagt overnatning til Nordjysk 2 dages og påskeløbet. Begge dele blev aflyst. 
 
2021: 
Vi afventer Covid-19 situationen, før vi sætter gang i nye tiltag. Der er begrundet håb om, at det første arrangement 
kunne være ”grillstafetten” den 9. august.  

 

Kommunikationsudvalget  

Ikke modtaget beretning 

 

Materieludvalget (Chris) 
Udvalgsmedlemmer: Olaf Christensen, Asbjørn M Andersen, Per Clemensen, Peter Friis Østergaard og Chris Krogh.  

Materieludvalget har ikke afholdt egentlige møder, da 3 af os mødes hver torsdag i PHD-gruppen.  

Olaf har monteret alle SI-stativer med nummer og lavet et masterprint af klippemønstrene. Posterne har numrene fra 
150 til 220. 

Chris indhentede i foråret tilbud på forskelligt materiel (Pandelamper m.m.), som har været udgangspunkt for det 
indkøb til startpakker, som blev foretaget hen over årsskiftet 2020/21. Materieludvalget vil hjælpe med at få mærket 
udstyret i startpakkerne op, men kan formentlig godt bruge lidt ekstra hænder. 

Vort mål for 2021 er fortsat at vedligeholde materiellet og foretage småreparationer i og omkring huset.  

Materiel repareres i det omfang det er muligt og rentabelt. Alle brugere opfordres til ved beskadiget materiel at give 
materialeudvalget besked via SMS 2143 2412 eller mail: Chris.Krogh@outlook.dk  
 

mailto:Chris.Krogh@outlook.dk
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Rekrutteringsudvalget (Hanne G) 
Udvalgsmedlemmer: Hanne Gylling, Vibeke og Anne Edsen.  

Anne Edsen, Vibeke og Hanne G nåede at få brainstormet på nogle idéer til aktiviteter inden hele Danmark lukkede 
ned i 2020.  

Vibeke fik i samarbejde med Birgitte udarbejdet en ny folder, som kan anvendes til at promovere 1900 Orientering. 

Når det bliver tilladt, at mødes igen, vil der blive iværksat tiltag i dette forum gerne med deltagelse af andre 
medlemmer omkring initiativer. Det overvejes bl.a., om vi skal betale for en stand på studiestartsmessen ultimo 
august. 

   

Husudvalget (Birte Sivebæk) 
Husudvalget repræsenteres af fem medlemmer, tre fra skiklubben og to fra 1900- orientering, 
Alex Jeppesen, som står for kontakt til kommunen og indkøb af diverse papirvarer og rengøringsmidler, Hanne Tirsvad, 
medlem af skiklubbens bestyrelse, Søren Qvist, formand for Aarhus Skiklub, Randi Jensen, medlem af 1900-
orienterings bestyrelse og Birte Sivebæk, menigt medlem af 1900-orientering. 

Glenn, ny mand i kommunen, tager sig af kommunens huse fremover. Han har selv foreslået at deltage i vores 
husmøder en gang årligt.  

Husudvalget har kun holdt et møde siden sidste generalforsamling grundet Corona. Sædvanligvis afholdes to 
møder/år. 

Husudvalget diskuterede bl.a. Aarhus Adventures adgang til ”Grumstolen”. Der skal udarbejdes retningslinjer for brug 
af huset samt oplyses om, hvilke rengøringsforpligtelser der følger med. 

Husudvalget står også for kontakten til PhD-klubben, der foretager diverse vedligeholdelses-opgaver i og omkring 
Grumstolen.  

Græsplænen klippes af Peter Aabo fra skiklubben. 

1900-orientering har haft rengøringstjansen fra april 2020 til foråret 2021. Rengøringsfrekvensen er sat ned til hver 
anden uge, og rengøringen foretages af Lotus Clean. Husudvalget vurderer, at det faktisk ikke rigtigt er muligt at 
afgøre, om Lotus Clean lever op til forventningerne, da de er blevet afbestilt under Corona-epidemien af to omgange, 
mens klubhuset har været lukket for brug. 

Husudvalget sørger for indkøb af kaffe/te og filtre i vores rengøringsperioder og skiklubben i deres 
rengøringsperioder. 

Birte ønsker at udtræde af husudvalget efter 25 år. 

 

Økonomiudvalget (Hanne G) 
Økonomiudvalgets arbejde består blandt andet af koordinering af klubbens bidrag til afviklingen af BESTSELLER Aarhus 
City Halvmarathon, som Aarhus Motion har afholdt i 8 år. I alt har mere end 90.000 løbere begivet sig rundt i Aarhus 
på de 21,097 km.  

Aarhus 1900 Orientering har fra starten af bistået med at sikre ruten for løberne i samarbejde med et team hos 
Aarhus Motion og flere hold af officials. Vi har været teamledere for hold på ruten, og har ansvar for en sikker afvikling 
ift. trafik, løbere og håndtering af skilte m.m. Vores engagement, viden og evne til at tage lederskab, er meget værdsat 
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hos Aarhus Motion. Det er også et arrangement, hvor vi som klub har et fællesskab, og noget at snakke om før og 
efter. 
 
Den 14. juni 2020 skulle løbet have været afviklet første gang i 2020, men dette måtte udskydes til efteråret, mere 
konkret d. 11. oktober 2020 pga. COVID19. Der var opbakning i klubben til at stille op med de lovede 30 gadeledere, 
underledere og zoneledere. I 2020 skulle ruten have været justeret, og det er jeg sikker på, at vi også havde klaret.  
Det betyder rigtig meget for vores samarbejde med Aarhus Motion, at de kan regne med os. Jeg var ellers bekymret 
for om vi kunne stille op d. 11. oktober 2020 - når det var i starten af efterårsferien, og frygtede at vi måtte melde 
"pas". Dette med fare for at de ville finde andre samarbejdspartnere. Men heldigvis ville vi have været klar.  
Desværre måtte man også op til d. 13. oktober 2020 erkende at det ikke kunne afholdes på forsvarlig vis.  
 
Aarhus Motion var begge gange nødt til at afvente udmeldinger fra regeringen inden de kunne udmelde status på 
afholdelse. 
 
Vi plejer, at få 35-40.000 kr. i klubkassen fra Aarhus Motion, som betyder en hel del for vores økonomi. Som et lille 
plaster på såret fik vi i november bevilget 14.220 kr. fra DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje. Vi ansøger også i 2021, hvis 
der bliver åbnet for ansøgninger i andet kvartal. 
 

Korttegningsudvalget (Øjvind) 
Der er ikke formelt set et kortudvalg, men Øjvind har rodet lidt med følgende: 

1. I efteråret 2020 blev der tegnet sprintkortet Østerby Alle - Torvevænget i Tranbjerg. Kortet er efterfølgende 
brugt til et løb af phd’erne. 

2. Efterår - vinter 2020 blev der tegnet “Nyboder” på Hjulbjergvej i Højbjerg. Også et mindre område i 
sprintformat, som phd’erne har løbet i.  

3. Øjvind er også i gang med at tegne Vejlby Vænge og har en første udgave af den ene halvdel nogenlunde klar. 
Når hele området er tegnet, vil det være stort nok til at kunne bruges til et egentligt sprintarrangement. 

4. Tidsslugeren over dem alle er Lild Klitplantage, som skal bruges til stævnet 12. september 2021. Chris og 
Øjvind er fælles om opgaven, og det kan godt være bagersønnen fra Viuf og snedkersønnen fra Bække har 
fældet et for stort træ og slået et større brød op, end de i fællesskab kan magte, men der kommer helt sikkert 
et kort ud af det. 
Det er erfaret fra absolut kompetent hold, at det er et område, der er noget af det sværeste overhovedet at 
tegne som korttegner, men de klør på.  

5. Fremtiden: Lild Klitplantage skal være færdig, Vejlby Vænge skal laves færdig, og så ligger der masser af 
områder i umiddelbar nærhed, som klubben kunne gå i gang med. Hele verden er ikke tegnet endnu. 

Jonas Søby tegnede i efteråret 2020 et kort over Hadsten, som vi var ude at teste til mandagstræningen den 10. maj 
2021. 

PhD’erne (Per Rønnau) 

PHD (Pensionist Hele Dagen)-gruppens 9 garvede O-løbere (Superseniorer) har under coronanedlukningen som mange 
andre måttet begrænse sine udfoldelser.  
 
Med en 10 ugers pause i foråret 2020 er det dog lykkedes at gennemføre 35 torsdagsløb med afsluttende skovkaffe 
(da vi jo ikke har kunnet bruge klubhuset).  
 
Der har været en høj gennemsnitlig mødeprocent på over 70. 
 
Interesserede Superseniorer er velkomne i fællesskabet. 
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KLUBBENS ARRANGEMENTER I 2020 

• Ingen 

SPORTSLIGE PRÆSTATIONER 

• DM’er 
o Jakob Edsen: Guld i H21 ved DM Mellem, DM Sprint og DM Lang 
o Jakob Edsen: Sølv i H21 ved DM Ultralang 2021 
o Lone Dybdal: Bronze i D65 ved DM Sprint 

 
• Jakob Edsens resultater og dedikerede træningsindsats har gjort, at han beholder sin eksklusive plads i 

Verdensklassegruppen. Et stort tillykke til Jakob. 
• Divisionsmatcher: 

o Divisionsturneringen var aflyst i 2020 
o Nr. 2 i første divisionsmatch i 2021 i Silkeborg Sønderskov slået med 5 point af Viborg, men vandt 

med 22 point over Aalborg og 42 point over Rold. Vi stillede med 30 løbere. Vi nedlagde uden held 
en protest, da Viborg havde en afgørende løber, som løb uden for det klubstartinterval, der var 
angivet i instruksen. Det havde formentlig ikke gjort nogen forskel, hvis hun havde løbet sammen 
med os andre. Det var mere princippet. 

o Nr. 4 i anden divisionsmatch i Kjellerup (sprint) slået med 65 point af Aalborg, 14 point af Rold og 3 
point af Viborg. 

o Divisionsmatcherne i 2021 løbes efter en ny struktur, hvor det er bedst af 3 løb, der afgør op-
/nedrykning. Nummer 1 efter 3 matcher rykker op, og nummer 4 rykker ned. 

o Resultatet af de 2 første divisionsmatcher viser endnu engang, at alle løbere er vigtige. Én løber 
kunne være afgørende i begge matcher mod Viborg. Der skal derfor lyde en opfordring til, at alle 
medlemmer allerede nu sætter et stort kryds i kalenderen søndag den 26. september, hvor vi skal 
løbe i Hjermind ved Bjerringbro. Vi skal vinde matchen for at være sikre på ikke at rykke ned i 3. 
division. Hvis Aalborg, som forventet vinder matchen, kan vi forblive i 2. division ved at blive nr. 2. 

 
 

TRÆNING 

• Træningsløb 
1900 Orientering nåede at arrangere 2 lørdagstræningsløb i 2020 inden verden gik af lave.  
I resten af 2020 og starten af 2021 har der i skiftende formater været afviklet Corona-løb hver uge med 
poster, som er blevet hængende i skoven fra lørdag til fredag. Træningsformatet vil blive fortsat fremover i 
det format, som OK Pan har udviklet. Der er indgået aftale med OK Pan om, at: 

• 1900 Orientering står for 7-9 løb om året  
• Medlemmer fra 1900 Orientering deltager gratis i træningsløbene. 
• OK Pan står for skovtilladelser og markedsføring på Facebook 
• Når tingene bliver mere normaliserede, er der mulighed for at sætte enheder i skoven og udlevere 

fysiske kort mellem 11 og 12 lørdag. Skærmene skal blive hængende, når enhederne samles ind fra 
kl. 13.30 
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• Konceptet reducerer hullerne i kalenderen væsentligt, da der også vil blive hængt poster i skoven i 
uger med større stævner og i sommerferien.  
 

• Mandagstræning 
Vi havde 32 træninger i 2020 med fysisk kortudlevering (kun 28 med registrering af løbere). 13 løbere har 
deltaget i over halvdelen af træningerne med Kim og Frank som de mest aktive med 25 og 24 træninger. Der 
var gennemsnitligt 18 deltagere til mandagstræning i 2020 med en tendens til, at der er lidt flere i den lyse tid 
lige som i tidligere år. 
Mandagstræningen fortsætter med skiftende trænere i 2021, hvor planen for foråret snart er gennemført, og 
efteråret skal planlægges. 
Trænerteamet består af de gamle (Anders, Anton, Sune, Frank og Kim), men vi har også fået 2 rookies på 
banen i 2021  (Simon og Jonas Søby). Det er fedt, at der er nogen nye til at supplere trænerteamet. 

• Phd-træning 
En gruppe på 9 aktive seniorer mødes hver torsdag formiddag, hvor de skiftes til at lave baner til hinanden, 
laver praktiske opgaver og hygger sig skoven (tidligere i klubhuset) efter træning. 

 

MØDEAKTIVITET 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling og til nu afholdt 10 bestyrelsesmøder (næsten alle på Skype). Nogle 
flere end sædvanligt pga. udskudt generalforsamling. 

Herudover har jeg repræsenteret klubben til alle klubledermøder i Nordkredsen (på Skype) og møder indkaldt af 
Hovedforeningen. 

Husudvalget og jeg har også deltaget i flere møder med Skiklubben, Aarhus Adventure og vores nye kontaktperson 
ved Aarhus Kommune (Glenn). Det er blevet en realitet, at Aarhus Adventure flytter ind på Grumstolen, når det bliver 
praktisk muligt. I forbindelse med møderne lovede Glenn, at der vil blive foretaget reparationer af klubhus og 
adgangsvej samt udvidelse af lagerkapaciteten. Der mangler pt. kun at blive bygget til skuret.  

 

STATISTIK 

Udgår for 2020, da det meste var aflyst: 

POKALER OG UDMÆRKELSER 

Klubmestre 

• Udgår for 2020. Men Jakob havde nok genvundet herrepokalen. 

Jubilæumsskålen  
Vi var meget i tvivl sidste år, om skålen skulle gå til Maria eller Jan Kølbæk for deres store engagement med at få 
stafethold fra klubben med til Tiomila og Midgårdsormen.  
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Med den begrænsede aktivitet, der har været i 2020, har bestyrelsen besluttet, at skålen skal blive stående i Hjortshøj, 
og indstiller Jan Kølbæk til den æresbevisning, det er at modtage Jubilæumskålen.  

KLUBUDVIKLING → FREMTIDEN → AFRUNDING 

Klubben havde ved udgangen af 2017 95 medlemmer, 85 i 2018, 72 i 2019 og 75 i 2020. Efter udsendelse af 
kontingentopkrævningen i 2021 er medlemstallet pr. 31. maj forøget med 12 til 87. 

Bestyrelsen er enige om, at der fortsat skal være fokus på de udvalg, der rent faktisk fungerer. Der er ingen grund til at 
opretholde udvalg uden aktivitet. Det skal ikke forhindre nye udvalg i at opstå. Sidste år genopstod det tidligere 
nedlagte rekrutteringsudvalg, som ikke havde haft aktive medlemmer siden etableringen af udvalgsstrukturen i 2017. 

Vi har nu i 2 år haft en fuldtallig bestyrelse på 6. Vi har i bestyrelsen fortsat vores arbejdsform, hvor vi deles om 
opgaverne, men hvor jeg som formand deltager i de fleste eksterne møder. Det er stadigvæk præmissen for min rolle 
som formand, at jeg er mere formand af navn end af gavn, da det er begrænset, hvor meget tid jeg kan og vil bruge på 
hvervet. Hvis der er nogen, der føler sig fristet til at stille op som formand til næste år, skal jeg ikke stå i vejen. Der er 8 
måneder til at tænke over det. 

Jeg overlader hermed årets beretning til generalforsamlingen til videre behandling. 
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