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FORMANDENS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2021 

INDLEDNING 

Der er kun gået godt 8 måneder siden sidste generalforsamling. Klubbens aktiviteter har fortsat været begrænset på 
grund af Corona. På trods af den begrænsede aktivitet har vi nogenlunde fastholdt medlemsskaren. Sidste år i maj 
havde vi 87 medlemmer, pt. har vi 80.  

Det har været nærmest umuligt at gennemføre rekrutteringsaktiviteter i 2021. Rekrutteringsudvalget tager med 
kyshånd imod alle ideer om hvervning af medlemmer, nu hvor der ser ud til at være åbnetop igen.  

Ud af de 20 startpakker indeholdende MOS tommelfingerkompas, SI-brik, pandelampe og signaturholder, som vi 
indkøbte sidste år, er 12 uddelt i varierende omfang. Der er endvidere produceret en rekrutteringsfolder for 
fondsmidlerne, som I gerne må uddele. Hvis der er nogen, der har gode idéer til indkøb af udstyr, skal jeg gerne 
udarbejde en fondsansøgning. 

Bestyrelsen vurderer, at det vigtigste for vores klub er, at vi holder fast i at have en klub, som emmer af hygge og 
klubånd.   

Der var et begrænset antal sociale arrangementer i 2021. Jeg håber, at vi i 2022 kan få stablet nogle gode 
klubarrangementer på benene. Det kunne være fællesspisning i Stautrup efter første dag af Påskeløbet, grillaften på 
Grumstolen før sommerferien, Grill Stafet den 8. august, Festugesprint den 1. september, klubtur til Lild Klitplantage 
og noget julehalløj. Der plejer også at være en del medlemmer, som arrangerer noget sommerferiehygge til et løb i 
sommerferien. Det kunne evt. være i udlandet i år 

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. 

Jeg vil derfor starte med at videregive udvalgenes beretninger til generalforsamlingen, og derefter følge den skabelon, 
vi har brugt tidligere. 
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BERETNINGER FRA KLUBBENS UDVALG 
Træningsudvalget (Anders Edsen) 
 
Udvalgsmedlemmer: Anders Edsen, Anton Rasmussen, Frank Dabelstein, Kim Poulsen, Simon Gregersen 
og Sune Dupont. 

Træningsudvalget har i 2021 holdt 2 møder, hvor vi har planlagt emner og skovområder for træningerne herunder 
fordelt ansvaret for de enkelte træningsdage blandt udvalgets medlemmer.  

Træningsaktiviteten var også i 2021 under indflydelse af begrænsninger forårsaget af Covid-19. Der blev afholdt 37 
klubtræninger i 2021 lidt færre end de 44 klubtræninger i 2019 og med et gennemsnitligt deltagerantal på knap 18 
deltagere mod godt 16 i 2019.  

Samlet over året har vi ved klubtræningerne om mandagen haft 654 deltagere i 2021 mod godt 720 deltagere i 2019.  

Antallet af træninger har siden 2012 ligget rimeligt konstant på mellem 43 og 46 om året, med 2020 og 2021 som 
eneste undtagelser.  

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.   

Arbejdet i 2022 

Træningerne for første halvår i 2022 er planlagt og fremgår af den forkromede liste. Ambitionen er at fastholde det 
høje tekniske niveau og variation mellem træningerne også i 2022. Det er fedt, at vi har fået Simon som ny kreativ 
træner i trænerteamet 

Der har ikke været afholdt en klubtur de seneste 2 år, som det ellers tidligere har været tilfældet. Der er stillet forslag 
om en klubtur til Lild til efteråret for at få brugt klubbens nyeste kort.  

Med åbningen af samfundet går klubtræningerne også lysere tider i møde. Jeg håber at gennemsnittet på 33 deltagere 
til træningerne i april 2021 kan blive matchet i år. 

Løbsudvalget (Kim) 
I 2021 gennemførte vi Festugesprinten i Botanisk Have med Frank og Anne Ellekrog som stævneledere og Jakob Edsen 
havde lavet baner. Vi vil under eventuelt drøfte, om vi skal arrangere løbet i 2022. 

Klubben har de seneste år ikke haft ressourcer til at byde ind på større løbsarrangementer, men i år bød vi ind på et 
åbent løb i Lild på et nytegnet kort. Birgitte var stævneleder og Anders var banelægger. 

Vi har nogle moralske forpligtelser til at arrangere løb en gang imellem, bestyrelsen lægger op til, at vi skal drøfte 
omfanget under eventuelt. 

Klubaktivitetsudvalget (Hanne K) 

Udvalget består at Tina, Randi, Lone C og Hanne K 

Udvalgets opgave er at støtte det sociale liv i foreningen – herunder invitation og bespisning + evt. 
transport og overnatning til diverse klubarrangementer, samt mad/frugtværts liste til mandagstræningerne. 
 
2021: 
Vi sørgede for smørrebrød m.m. til generalforsamlingen. 
Vi fik arrangeret og gennemførte ”grillstafetten” som opstart efter sommerferien, hvor der efter aftenens 
træning var fælles spisning uden for Grumstolen. Vi var ca. 25 personer. 
Der blev lavet mad/frugtliste for august – december. 
Der blev ikke arrangeret fælles overnatning til nogle løb i 2021, grundet Covid-19 situationen. 
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Klubtur i november blev aflyst pga. for få tilmeldte. 
 
2022: 
Frugt/mad ordningen er genoptaget i februar 2022. Fællesspisning i januar var aflyst p.g.a. Covid-19. 
Vi sørger for forplejning til generalforsamlingen 2022, og afholdelse af super-mandagstræning i april. 
Deltagere til Nordjysk 2-dages står denne gang selv for overnatning/fælles overnatning. 
Til påskeløbet i Silkeborg vil der ikke være fælles overnatning, men vi planlægger at mødes torsdag 
eftermiddag/aften i Randis fælleshus i Stavtrup. 
Vi forventer at afholde ”Grill-opstart” efter sommerferien, som vi plejer. 
 

Kommunikationsudvalget  

Ikke modtaget beretning 

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

Vi har ikke afholdt egentlige møder, da 3 af os mødes hver torsdag i PHD-gruppen. 
 
Vi har i det sidste år udført følgende: 
· Repareret løbsudstyr. (skærme, konsoller m.m.). 
· Repareret teltene. (stænger og teltdug) 
· Repareret huller i vejen ned til klubhuset. 
· Opsat holdere til SI stativer i materialeskuret. 
· Oprydning i materialeskuret. 
· Udført opgaver for husudvalget. 
 
Vort mål for 2022 er fortsat at vedligeholde materiellet og foretage småreparationer i og omkring huset. 
Hvis noget går i stykker eller ikke fungerer, så kontakt materieludvalget. Fejlbehæftet materiel bliver 
repareret hvis materialeudvalget får besked, eller når det bliver lagt på bordet i udhuset med afsender og 
en bemærkning om hvad der er galt. 
 
Materieludvalget kan kontaktes via nedenstående mailadresser: Chris Krogh e-mail: birte-chris@mail.dk, 
Olaf Christensen e-mail: olafoglone@gmail.com, Asbjørn M. Andersen e-mail; leneasbjorn@gmail.com, Per 
Clemmensen e-mail: per@cle.dk, Peter Friis Østergaard e-mail: peterfriis@gmail.com 
 

Rekrutteringsudvalget (Hanne G) 
Udvalgsmedlemmer: Hanne Gylling, Vibeke og Anne Edsen.  

Ikke modtaget beretning   

Husudvalget (Randi) 
Siden sidst er Aarhus Adventure (AaA) blevet bruger af Grumstolen, som nu huser 3 klubber. Udvalget er blevet 
udvidet med følgende: Emma E. Højgaard fra Adventure, og Glenn V. Pedersen deltager i møderne som bindeled 
til/fra kommunen. Birgitte Halle er kommet med i stedet for Birte Sivebæk. Heintz fra skiklubbens langrendsafdeling 
har deltaget i flere møder om udvidelse af skuret. 

Formændene fra de 3 klubber har deltaget ad hoc vedrørende indlemmelse af AaA i huset, udvidelse af skuret og her 
senest om den fremtidige organisering af rengøringen. 

De 2 sidste emner er en følge af, at AaA nu også er brugere af Grumstolen. 

Vi har i 2021 holdt 2 ordinære møder og 1 ekstramøde, som bl.a. handlede om udvidelse af skuret og nyt nøglesystem. 
Corona har været fast punkt på dagsordenen i årets løb. Glenn har sørget for at benytte nedlukningen til udbedring af 
diverse revner og skader i huset, nye pærer i lamperne på 1. sal og ny styring af ventilator i kælderen. Desuden har 
vejen hen til huset fået ny belægning/grus. 

Tak til phd’erne for pudsning af vinduer, rensning af tagrender og hvad, de ellers gør for huset og omgivelserne i årets 
løb. 

På et møde den 9.2.22 blev det som en følge af Adventures indlemmelse i huset besluttet, at administrationen af 
rengøringen fremover lægges ind under Husudvalget, og tilskuddet fra kommunen = ca. 20.000 kr. samles i en fælles 
pulje. Vi satser på at starte den nye ordning fra 1.4.22, når Skiklubbens rengøringsår er slut. Lotus Clean får opgaven i 
1. omgang, og Husudvalget vil løbende følge deres arbejde og evaluere til husmødet i efteråret. 
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Økonomiudvalget (Kim) 
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 16.958 kr. fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje og 1.900 kr. fra 
Sallingfondene.  

 
Korttegningsudvalget (Øjvind) 
Kortudvalget findes vist ikke rent formelt, men vi er tre, som tegner lidt, Birte, Chris og Øjvind. 
 
I 2021 udkom kortet med Lild Klitplantage i sin første version, og det blev indviet ved et åbent løb september 2021 
med 150 deltagere. Kortet fik meget ros af deltagerne, og det er korttegnerne meget glade for. Mange timers arbejde 
blev godkendt. Lild-kortet skal i august 2022 bruges af OK Nordvest til et åbent løb. 
 
Hvis klubben vil udvikle sig med korttegning som en del af aktiviteterne, skal der tages beslutning om 
korttegningsplatform. Klubben kan vælge at bruge Open Orienteering som gratis platform, eller der skal investeres i 
en klublicens af OCAD. Den er ikke gratis. Prisen er ca. 2.300,- pr. år. 
 
Klubbens kort (listen er sikkert ikke fuldstændig): 
O-kort: “Lild Klitplantage” 
Sprintkort: “Skæring Skole”. “Grumstolen”. “Nyboder” Højbjerg. “Torvevænget-Østerby Alle” Tranbjerg, 
“Håndværkerparken” Højbjerg. 
På vej: “Vejlby Vænge” Risskov.  

 

PhD’erne (Birte Sivebæk) 

PHD-gruppen udgøres pt af: Lena Nørgaard, Lone og Olaf Christensen, Øjvind Brøgger, Asbjørn Andersen, 
Per Rønnau, Birgit Rasmussen, Birte Sivebæk og Chris Krogh. 
 
PHD’erne mødes fortsat og stabilt hver torsdag formiddag. Vi løber orientering efter en model, hvor alle 
fremmødte sætter nogle poster ud, løber almindelig O-løb på nogle poster for til sidst at samle nogle andre 
poster ind. Løbene har typisk en varighed af 1-1,5 time. 
 
Efter løbene er formiddagskaffe i skoven. Den ansvarlige for banelægningen sørger også for brød til kaffen. 
Pga. Corona-restriktionerne har vi ikke benyttet Grumstolen siden sidste generalforsamling. Måske ændres 
kaffe og brød i skoven til bad og frokost på Grumstolen i den kommende sæson. 
 
Der er plads til flere i PHD-gruppen, og det er ikke en betingelse, at kunne lægge og tegne baner for at være 
med. Ses vi? Du er velkommen. 
 
Ud over O-løbene om torsdagen varetager PHD’erne diverse opgaver i og omkring klubhuset, bl.a. har 
PHD’erne skåret buske og træer ned omkring huset, vasket vinduerne udvendigt samt renset tagrender/ 
fjernet mos på taget. 
 

KLUBBENS ARRANGEMENTER I 2021 

• Festuge Sprint i Botanisk Have. 
• Åbent løb i Lild Klitplantage. 
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SPORTSLIGE PRÆSTATIONER 

• DM’er 
o Jakob Edsen: Guld i H21 ved DM Nat 
o Jakob Edsen: Sølv i H21 ved DM Ultralang 

• Jakob Edsen træner målrettet mod at blive udtaget til VM i Danmark i slutningen af juni. Klubben har 
modtaget 14.000 kr. i støtte, som er målrettet Jakobs træning frem mod VM. 

• Divisionsmatcher: 
o Nr. 2 i første divisionsmatch i Silkeborg Sønderskov  
o Nr. 4 i anden divisionsmatch i Kjellerup (sprint)  
o Nr. 3 i tredje match i Hjermind 
o Resultatet af divisionsmatcherne viste endnu engang, at alle løbere er vigtige. Én løber var 

afgørende i begge de første 2 matcher mod Viborg. Det endelige resultat 2021 endte desværre med, 
at vi skal løbe 3. division i 2022. Der skal lyde en stor opfordring til at deltage i divisionsmatcherne i 
2022, så vi kan komme tilbage i 2. division. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen: 

 24. april i Palsgård 
 4. september et sted i Vestjylland 
 2. oktober i Rold 

 

TRÆNING 

• Træningsløb 
I 2021 har der 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 

• 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 37 træninger i 2021. Der var gennemsnitligt 18 deltagere til mandagstræning i 2021 med en tendens 
til, at der er lidt flere i den lyse tid lige som i tidligere år. 
Mandagstræningen fortsætter med skiftende trænere i 2022. 
Trænerteamet består af Anders, Anton, Sune, Frank, Simon og Kim. Vi har også haft Jakob Edsen og Jonas 
Søby som gæstetrænere i 2021. Det er fedt, at der er nogen 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 i klubhuset efter træning. 



7 
 

 

MØDEAKTIVITET 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling og til nu afholdt 4 bestyrelsesmøder. Færre end sædvanligt pga. 
udskudt generalforsamling i 2021. 

Husudvalget og jeg har deltaget i møde med Skiklubben, Aarhus Adventure og vores kontaktperson ved Aarhus 
Kommune (Glen) i starten af februar. Skurene er klar til brug og det nye låsesystem tages i brug i løbet af kort tid. Det 
blev endvidere aftalt at rengøringstilskuddene som skiklubben og 1900 modtager fra kommunen lægges i en pulje, 
som betaler for ekstern rengøring og Grumstolens øvrige drift. Forskellen mellem rengøringstilskuddene og de 
samlede udgifter betales med 1/3 af hver af de 3 klubber. 

 

STATISTIK 

Udgår for 2021, da det meste var aflyst: 

POKALER OG UDMÆRKELSER 

Klubmestre 

• Udgår for 2021. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke fremover bliver udleveret pokaler, men at udgiften til 
indgravering går til at købe en gave til klubmestrene. 

Jubilæumsskålen  
Bestyrelsen har besluttet, at jubilæumsskålen fremover ikke bliver uddelt. Det koster spidsen af en jetjager, at få den 
indgraveret. Vi vil i stedet give en gave på generalforsamlingen til en person, der har ydet en særlig indsats i det 
forløbne år. 

KLUBUDVIKLING →FREMTIDEN→AFRUNDING 

Klubbens medlemstal faldt fra 95 medlemmer i 2017 til lavpunktet 72 i 2019. Efter udsendelse af 
kontingentopkrævningen i 2022 er medlemstallet pr. 21. februar 80. 

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.  

Vi har det seneste år haft en bestyrelse på 5. Vi har i bestyrelsen fortsat vores arbejdsform, hvor vi deles om 
opgaverne, men hvor jeg som formand deltager i de fleste eksterne møder. Jeg modtager genvalg, men 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, skal 
jeg ikke stå i vejen. Under alle omstændigheder skal der vælges en ny formand om 2 år, da jeg ikke genopstiller næste 
gang, jeg er på valg. 

Jeg overlader hermed årets beretning til generalforsamlingen til videre behandling. 
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