Marie Hauerslev,
Mia Egander og
Marie Ivarsen vandt
guld i D13-16 ved DM
Stafet - og var de
eneste, der hev guldmedaljer med hjem til
Pan.
Læs om DM på side
16-18 - og om VM
på side 6-14.
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Det var tanken, at dette nummer skulle have
svælget i de oceaner af medaljer, der blev
taget hjem til Danmark (ved VM i Sverige) og
klubben (ved DM stævnerne).
Sådan kom det blot ikke til at gå. Bevares,
landstrænere m.m. havde på forhånd forsøgt
at nedjustere forventningerne til de danske
deltager ved VM, men alle os spejlæg på
sidelinjen forventede jo alligevel det umulige.
Det kan så være en trøst, at det var to Panløbere (omend den kun internationalt), der var
med til at sikre de to bedste danske resultater:
Troels Nielsen k sit internationale gennembrud
med en 11. plads på langdistancenn, og
Yvonne Fjordside var med til at sikre damernes
stafethold en ot 8. plads.
Til DM Stafet og Klassisk blev det ikke til helt
så mange medaljer, som vi er vant til. Specielt
er det ikke normalt, at antal medaljer til
DM Klassisk kan tælles på blot en hånd. Det
mindsker dog ikke løbernes præstationer, og
jeg vil da ønske alle medaljetagere tillykke
med dem - de er fuldt fortjent.
En af medaljetagerne var Mona Nørgaard, der
vandt guld i D55. Det er også hendes skyld,
at vi som trøst i disse dage kan skue 30 år
tilbage, hvor hun vandt den første VM medalje
til Danmark - og den var også af guld!
Det kan altså lade sig gøre! Også i 2006!
/Kell.

Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Århus C
Tlf. 89 32 00 00
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Henriette Jørgensen, René Rokkjær

Nyt fra Sekretariatet
Der er fortsat mange projekter i gang i
sekretariatet.

‘Nye medlemmer’ aften
Begynderdagen d. 16. september på Silistria var
en kæmpe succes. Der var over 40 deltagere
i alt, hvoraf mere end 15 var “nye” inden for
orienteringsløb. De øvede havde hver en “ny”
med rundt på en bane, hvor der så blev delt ud
af erfaring og snakket om planlægning, hvad
man skal læse efter, kompas og meget mere.
Efterfølgende bød klubben på aftensmad for
alle. En utrolig hyggelig aften, som vi regner
med vil være en tilbagevendende begivenhed
et par gange om året.
Der er efterhånden så mange nye ansigter i
klubben, at det er svært at holde styr på
navnene. Som en hjælp for alle der kommer
er vi ved at lave et “forbryderalbum”. De
este som kommer til træningerne tirsdag og
torsdag er blevet fotograferet og billederne
vil blive printet med navn og ophængt på
Silistria. Håbet er at alle medlemmer der
kommer i klubben, og som ønsker det, vil være
præsenteret med billede og navn, så man kan
få sat et ansigt på alle de navne der yver
rundt i samtalerne og dermed hurtigere kan
lære hinanden at kende. René vil forsøge at
komme på Silistria uden for hans “normale
træningstid” og forevige nogle ungdomsløbere,
Panisterne, tirsdagspigerne og mændene. Er
der nogen der ikke er taget billede af om et
par uger så send lige en mail til sekretariatet
og fortæl hvornår i er på Silistria.
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Træningsløb
Træningsløbene
kører
efter
planen,
opbakningen er bare lidt tynd, hvad angår Panmedlemmer. Derfor vil vi opfordre dem der
arrangerer til at gøre lidt ekstra ud af det i
håb om at deltagerantallet vil stige. Det kan
være at sætte Sportident i skoven (Michael
K.S. har lavet en meget letforståelig manual,
som ligger ved udstyret), bage en kage, lave
sjove momenter mm. Det er selvfølgelig surt at
lave et kæmpe arbejde, uden at der kommer
mange deltagere, men et sted skal man jo
starte, og vi tror på, at en højere kvalitet på
træningsløbene vil få ere til at dukke op.
Og husk på, at det højst er en gang om året,
du bliver bedt om at lave et træningsløb, så
hvorfor ikke vise, det er dig og dit team, der
er bedst til det? Lørdag d. 30. oktober står
sekretariatet for træningsløbet, og her vil vi
forsøge at vise et godt eksempel. Så skal du
ikke løbe FM Sprint eller DM Nat, så mød op
på Silistria og vær med til at skabe en god
stemning. Der vil blive benyttet Sportident og
efterfølgende serveres der kaffe og kage.

Bogstavjagt i Skoven
Bogstavjagten er vel overstået. Det var med
noget færre deltagere (ca. 70), end vi havde
håbet, men det var en stor succes for
de fremmødte, og meget lærerigt for os.
Klubben k meget omtale i pressen via
dette arrangement, så “generalprøven” har
absolut ikke afskrækket os fra at lave en ny
Bogstavjagt til foråret. Vi har allerede været
til evalueringsmøde med samarbejdspartneren
CRECEA og vil inden for kort tid have et udkast
til næste års bogstavjagt.

Pan-Posten

Klubmesterskab
lørdag d. 6. november

Mødested:

Tid og sted vil blive slået op på Silistria og på nettet ugen før!!!

Brikker:

Udleveres på mødestedet. Brikken checkes her. Herefter fælles jog til start.

Løbsform:

Pointløb med samlet start. Pointtallet for hver post er påtrykt kortet. Det er en god idé
at medbringe et ur.

Stempling:

Posterne stemples på gammeldags facon i klippekort trykt på bagsiden af løbskortet.
Møder man f.eks. en post med kontrolnr. 54, stemples i rubrik 54. Der gives kun points,
hvis der kan ses ét TYDELIGT klip, som er KLART indenfor rubrikken. Hvis der er to klip
indenfor samme rubrik, eller hvis et af sømmene falder udenfor rubrikken gives 0 points,
så KLIP ORDENTLIGT! Der er ingen retterubrikker.

Målgang:

Ved målgang stemples ud med brikken ved Sport-Ident målpost, og brikken aeveres til
aæsning. Målstempling er Sport-Ident brikkens eneste funktion.

Pointlighed:

Ved pointlighed er klubmesteren den med den korteste løbstid. Alle kneb gælder, bare
man ikke bliver opdaget, hvilket vil medvirke øjeblikkelig bortvisning.

Tilmelding:

Senest torsdag d. 4. november på Silistria, eller til lillepomfrit@yahoo.dk. Pris 30 kr. som
betales til undertegnede ved mødestedet før løbet.

Klasser:

H/D-12, begynder op til 21 år, begynder > 21 år
D13-16, D17-20, D21-, D35-44, D45-54, D55+
H13-16, H17-20, H21-, H35-44, H45-54, H55+

Præmier:

Vandrepræmier. Uddeles
ungdomsklasserne.

Banelægger:

Henrik Hinge

til

klubfesten

om

aftenen.

Desuden

præmier

i

Efterlysning!
De sidste par år har pakningen af gaveposer
fundet sted på UNI-C, men som modstående
billede viser, så er det blevet for lille nu.

Er der nogen af klubbens medlemmer, der har
et tip til, hvor det kan gøres fornuftigt, så
henvend jer til:

Så vi efterlyser endnu en gang plads til
opbevaring og pakning af gaveposer.

Kell Sønnichsen, kell@soenniksen.dk,
21656687

Der er behov for plads til opbevaring af ca.
3000 gaveposer - både før og efter pakning.
Før og efter pakning kræver det ca. 10m3,
mens pakningen kræver ca. 100m2 plads.

Martin Jensen, martin@mtj.dk, 86212080
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WOC 2004 supportertur

Sprint
Dagen efter, stod den på sprint-VM. Og som
ægte supportere var vi selvfølgelig derude,
både til kvalikationen og nalen. Et lille
problem var bare at entréen til nalen kostede
60 kr. Mens alle de andre danskere havde
adgangskort stod vi tre piger tilbage udenfor.
Sådan kunne det jo ikke gå, så vi fandt et
nærliggende hul i hegnet og sneg os med
dunkende hjerte ind på pladsen. Derefter var
supporterne på plads. Dannebrog vejede i
blæsten og regnen, og der blev heppet på
danskerne. Specielt i nalen hvor Christian
Nielsen kom ind som nr. 1 og Mikkel Lund kort
efter kom ind og gjorde ham stykket efter.
Det varede dog ikke så længe for igen nogle
k vippet dem af pinden. Men en god dag var
det.

Senior-VM skulle i år afholdes i Sverige,
nærmere betegnet Västerås. Og sådan en
chance for at se verdens bedste løbere
i aktion, skulle ikke forspildes. Så efter
et par aftaler frem og tilbage, var vi re
topmotiverede supportere på vej til Sveriges
land.
Med afgang fra Århus om tirsdagen samlede
Tut mig op (og Thorbjørn, men han tæller
ikke som supporter, da han var med for at
tjekke stævnet ud, til WOC er i Danmark i
2006). Derefter gik turen mod Vejle, hvor Sarah
Thomsen, Horsens OK/OK PAN blev samlet op.
Her var der også lige tid til at fylde bilen
op med alt mulig godt til den lange tur. Den
sidste supporter, Line Søderlund, Farum OK,
blev samlet op i Lyngby, og så var det ellers
bare af sted med Party-folleren. Den havde i
dagens anledning fået nyt anlæg, så der var
festlig stemning hele vejen.
Sent, sent om aftenen ankom vi til Västsura
herregård hvor vi skulle bo. Et supernt sted!
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En koncentreret Yvonne Fjordside sætter af på
sprinten. (Foto: Torben Utzon).

I pausen mellem sprinterne havde vi været
inde i Västerås og shoppe lidt. Vi var jo næsten
kun pige-supportere så det var ikke svært at
nde ud af hvad tiden skulle gå med.
Om aftenen lavede vi mad til den helt store
guldmedalje, for ud over os supportere, var der
også en hel masse WOC-2006 folk der boede
på herregården, og de skulle også have mad.
Senere stod den på lm, og så ellers i seng,
for næste dag skulle vi selv løb vores første
konkurrence.

Pan-Posten

Troels Nielsen på vej ud på den lange distance.

Langdistance
Men før den første konkurrence, skulle VM
Klassisk lige løbes først. Det var en rigtig god
stævneplads, hvor man sagtens kunne følge
med i alt hvad der skete, og så var vejret
perfekt. Rigtig godt lavet. Dagens resultat blev
lavet af Troels Nielsen som k en rigtig ot 11
plads. Men de andre var nu også seje.
Bagefter skulle vi selv løbe. Det var en noget
forkortet klassisk bane, så jeg endte med at
være ude i 35 minutter. Dog var nogle andre
ude i lidt længere tid. Herefter stod den igen
på madlavning og videohygge.
Fredag havde VM-løberne hviledag, men det
havde vi ikke. Så først stod den igen på Västerås
by. Men denne gang var det ikke tøj-shopping
men piercing-shopping. Det endte med at jeg
gik ud fra frisøren/pierceren noget fattigere,
men en piercing i øret rigere.
Derefter skulle vi selv ud og løbe sprint. Det
var i det samme terræn som eliten havde
løbet i. Det var ret skægt, og det gik stærkt.
Herefter igen stod den på madlavning, og stor
surprise… videolm. Men inden da var tanken
om os tre supporterpiger som kyssepiger anno
2006, blevet luftet for WOC-folkene. En idé de
ikke tog helt afstand fra. Nu vidste vi at der var
noget at kæmpe for.

Ikke kun verdenseliten trak i løbeskoene. I alt 6
dage med »pøbelløb« var der - med stærkt skiftende
deltagerantal (150 - 3200) og kvalitet.

Mellemdistance
Lørdag stod menuen på VM-mellemdistance
for eliten og forkortet klassisk i rockerfedt
terræn for pøblen. Konkurrencen var rigtig
spændende, og der var hele tiden noget at
følge med i. Flere kameraer ude i skoven
gjorde at vi hele tiden k nye informationer
om hvordan konkurrencen forløb. Så selvom
Helene Hausner kom ind som nr. 1 vidste vi godt
at det desværre ikke ville holde. Hun endte
som nr. 15, endnu en ot placering. Bagefter
tog vi selv ud og løb i skoven. Terrænet var
rigtig svært, men kortet var tegnet så godt, så
det var en drøm at løbe på.
Aftenen inden var vores håb om at blive
kyssepiger jo blevet vækket, så vi skulle i gang
med at fedte. Det endte med at vi lavede
to lagkager. Den ene med kyssemund og den
anden med 2006 på. WOC-folkene var som
små børn der klappede i deres små hænder af
glæde, og vi blev lukket ind i deres gruppe.
Vi k endda en T-shirt med WOC-logoet på. Så
snakker man vidst om at være i nt selskab.
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Stafet
Den sidste dag var kommet og vores lort skulle
pakkes sammen. Men inden vi kunne vende
næsen hjemad skulle vi lige ud og se stafet.
Denne gang var der igen 60 kr. i entré. Og vi
var ikke blevet rigere siden sidst, så endnu en
gang gik turen udenom, igennem lidt skov og så
ellers ind på pladsen.
Ved hjælp af lagkage forsøgte supporterpigerne at
bestikke sig til et job som kyssepiger til WOC 2006.
Det lykkedes...

Denne aften stod den igen på video, selvom
ønsket havde været en fest. Men festen
lå desværre 100 km væk, så det var lidt
urealistisk. I stedet valgte vi to kedelige lm,
så halvdelen af os faldt i søvn.

Vi nåede det lige akkurat ikke at se damestarten
gå. Men igen var der så meget live-sending fra
skoven , at det aldrig blev kedeligt.
Det gjorde den lange tur hjemad heller ikke.
Der var nemlig fælles sang med Shu-bi-dua helt
til det sidste. Det var alt i alt en rigtig fed tur,
med masser af hygge, fede konkurrencer, både
at løbe og se på og bare en masse oplevelser.
Det var ærgerligt der ikke var ere der havde
valgt at tage med for at støtte Danmark. I gik
glip af noget. Men næste år er det jo i Japan,
så I kan nå det endnu.

I et noget klippefyldt og detaljeret terræn fandt mellemdistance-nalen sted. Her er det damebanen, hvor
Helene Hausner klarede en ot 15. plads.
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WOC 2004 studietur
Som det vel efterhånden er de este bekendt
skal Pan i samarbejde med andre midtjyske
klubber arrangere verdensmesterskaber i
orienteringsløb i 2006 (WOC 2006). Da WOC
2004 blev afviklet i Västerås i perioden
9-18. september benyttede stævneledelsen
og ere andre nøglepersoner muligheden for
at aægge et besøg for at hende inspiration
til vores eget stævne.
De svenske arrangører havde inviteret
kommende VM-arrangører til et møde, hvor de
fortalte, hvordan de havde valgt at arrangere
deres stævne, og hvilke ting de mente vi skulle
være særlig opmærksomme på. Vi k også
lejlighed til at se hvordan de havde opbygget
stævnepladsen til Sprint. Vi kunne her snakke
med den funktionsleder, som havde samme
opgave, som vi selv har ansvaret for. Senere
på ugen var der fælles møde med vores IOF
kontrollant.

af nalerne “rene gyserforestillinger”, hvor
tilskuerne sekund for sekund kunne følge
stillingen for de førende løbere. Ikke mindst en
storskærm gjorde det muligt, at vi kunne se
løberne ved udvalgte poster
I forhold til de større løb, som vi er vant til
i Danmark, var det især faciliteter til løbere
og presse som skilte sig ud. Uanset om starten
foregik på stævnepladsen eller i skoven skulle
løberne i karantæne i et afspærret område
før starten. Her skulle være telte, toiletter
m.v. I mål var der særskilte telte til løberne,
presse, inviterede gæster, særlige telte, hvor
pressefolk kunne komme på internettet.
IT funktionen var også mere udbygget end vi er
vant til. Foruden tidtagningen, som foregik med
1/10 sekunds nøjagtighed og klippekontrol, var
der hjælp til speakning, ligesom resultaterne

Check-in til startområdet. Efter første start kunne
ingen komme ind - hverken løbere, trænere,
holdledere eller ofcials.
Intet VM uden storskærm og tv fra skoven synes
læren at være. Det er tredje VM i streg, hvor der er
storskærm.

Til et VM er det vigtigt at sørge for at publikum
kan følge med i løbene. Dette betyder bl.a.
at banerne skal tilpasses ønsker fra speakeren
og TV. Alle nalerne havde f.eks. start på
stævnepladsen, publikumsposter, TV-poster og
mellemtider på udvalgte poster. Da man også
havde engageret to dygtige speakere var ere

Presseteltet på langdistance-nalen. Og det er før
første start er gået!
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blev sendt ud på internettet løbende, så
interesserede, der ønskede det kunne følge
udviklingen i løbene hjemme fra computeren.
Ved siden af VM løbene var der arrangeret
publikumsløb med 2 sprint, 2 mellem- og 2
langdistanceløb. Disse løb var af svingende
kvalitet, hvilket mest skyldtes at ikke alle
terræner var lige spændende. Deltagerantallet
til publikumsløbene svingede fra 160 til over
3000. På dette punkt vil vi levere et klart
bedre produkt til vores publikumsløb i 2006.
De danske løberes indsats levede ikke op til
landstrænerens forventninger. Troels Nielsen
leverede den bedste individuelle placering som
nummer 11 i lang distance nalen og damernes
stafethold med Yvonne Fjordside på holdet
sluttede på en godkendt 8 plads.
Alt blev studeret. Her ses en startbox. Bemærk
»pinden«, der vippes til side i startøjeblikket, ligesom
ved styrtløb. Derved er det muligt at tage tid med
1/10 s nøjagtighed.

Cirkeltræning og boldspil hver mandag indtil påske!
Så bliver der tilbudt lidt alternativ træning i form af cirkeltræning med efterfølgende hockey
eller boldspil.
Det starter mandag den 4. oktober og er fra kl. 19-21 på Holme skole i pigegymnastiksalen.

Hvad er cirkeltræning?
Cirkeltræning er en række øvelser (stationer) der styrker kroppens forskellige muskelgrupper,
man arbejder i 30 sek. til 1 min. ved hver station og holder samme pause hvor man går videre
til næste station. Alternativt kan man arbejde i makkerpar hvor man så bliver ved stationen og
skiftes, nar begge har lavet øvelsen går man videre til næste. Eller man kan også starte med
at lave en maks. test af hver øvelse, næste gang vil man så skulle lave hver øvelse 2-3 gange
halv af ens maks. og så videre til næste.
Har man spørgsmål kan man kontakte Henrik Hinge på 40 826 432 eller på
henrik@lillepomfrit.dk
Vel mødt.
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var lukket den 20. september pga. en speciel
old boys-turnering. Flere var overraskede over,
at der var valgt en skov, der ligger så tæt på
bebyggelse!
Og det var faktisk lykkedes at holde det
hemmeligt, hvilket ikke mindst Poul Jørgensen,
der var ansvarligt for korttegningen, var lettet
over. Ellers var 7000 arbejdstimer mere eller
mindre spildt.
Allerede nu er det afsløret at Linå Vesterskov
også skal bruges til WOC 2006, nemlig til
kvalikation på langdistancen.
Banerne blev betegnet som meget neutrale –
selvom en schweitzisk løber mente, at han var
kommet hjem til et hjørne af Alperne.
En rolig landstræner Flemming Nørgaard en uge før
VM. (Foto: Ole Lind)
Kell Sønnichsen

VM 74

Mona vandt med 3 minutter i tiden 1.03.43
for de 7,9 km – og førte fra post 3, hvor
den da førende Monica Andersson, Sverige,
smed 2 minutter. Hun var således forrest ved
begge radioposter (og en TV-post) og øgede
forspringet hele vejen i mål.

Om knap to år skal verdenseliten på besøg
i skovene omkring Silkeborg. For næsten
præcis 30 år siden - 20-22. september 1974
- var der sidst VM i disse skove.
De este vil i øvrigt vide, at det var
ved det stævne, at Danmark k sin første
verdensmester, Mona Nørgaard.

Individuelt
I de dage var det ved stævner som VM og
NOM hemmeligt, i hvilken skov, der skulle
løbes. I dette tilfælde vidste man kun, at
det var indenfor 100 km fra Viborg. Først
kl. 18 aftenen før blev det afsløret, at det
var Linå Vesterskov. Det betød at bl.a. at
formanden for Silkeborg Golfklub, på hvis hul
14 stævnepladsen var placeret, havde måttet
stikke sine medlemmer en nødløgn: Golfbanen
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Mona hilser på majestæten. (Foto: Ib Hansen)
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Dagen efter fyldte Tenna 1 år, men det var
uden far og mor, der begge var i VM lejr i
Viborg. Det k BT en hel artikel ud af. Før
løbet havde den vesttyske løber, Luise Gruhn
i øvrigt udtalt til BT: ”Jeg har Ingrid Hadler,
Norge, og Mona Nørgaard som favoritter. De k
begge et barn i fjor, og man løber altid stærkt
året efter en fødsel.” Det er åbenbart ikke en
ny opdagelse.
Hos herrerne blev Kurt Lyndgaard bedste
dansker – med en placering som nummer 20, 15
minuter efter vinderen, Bernt Frilén, Sverige,
og 11⁄2 minut foran Kurt Jensen som næstbedste
dansker. Ivan Christensen (dengang West-løber)
blev nummer 26 og indfriede ikke helt sin
målsætning om en placering i top 20.

Mens vi venter på dronningen...

medaljer, og hele VM’s præsidium sad til
frokost, da Mona gik over målstregen. Så de
så det ikke. Men det gjorde et par tusinde
tilskuere til gengæld.
Landspolitiske begivenheder var også ved
at spænde ben for dronningens deltagelse.
Statsminister Poul Hartling overlevede lige
akkurat en mistillidsdagsorden samme dag.
Hvis det var gået modsat ville Hartling have
udskrevet valg og indgivet sin afskedsbegæring
til dronningen. Til det formål var der indrettet
en landingsplads ved stævnepladsen.
VM kom også i TV – om end forhandlingerne
mellem DOF og DR på et tidspunkt havde
været gået i hårdknude. Men det endte
med at TV sendte sammendrag fra både den
individuelle konkurrence og stafetten – dog
sent på aftenen.

Der var dog en enkelt smutter i planlægningen.
Dronning Margrethe, der senere overrakte
13
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Stafet
Der blev løbet i Ry Sønderskov - den er reserve
til WOC 2006.
Det var lidt af en nedtur for danskerne. På
trods af, at Mona igen løb dagens hurtigste
tid på tredje tur, så blev det ”kun” til en
sjette plads. Et bom og regnvejret havde
sendt Else Marker Larsen på første tur bagud i
feltet, og heller ikke Vibeke Bøgevig på anden
tur løb godt. Sverige vandt med Norge og
Tjekkoslovakiet hhv. et og ni minutter efter.
Også hos herrerne forsvandt håbet på første
af re ture. Ivan Christensen sprang en post
over og måtte tilbage. Det kostede næsten
en halv time, og så kunne Kurt Jensen, Per
Oluf Andersen og Kurt Lyndgaard ikke gøre så
meget. Også her vandt Sverige, næsten 16
minutter foran Finland og med yderligere 21⁄2
minut ned til Norge.

Lørdag 21/9 (dagen efter Monas sejr): JP:
Forsidebillede samt 1⁄2 side. Ekstrabladet:
Spisesedlen samt 2 sider. BT: Spisesedlen,
forsidebillede samt 21⁄2 side. Aarhuus
Stiftstidende: Forsidebillede samt 1 side.
Aktuelt: 1 side.
Søndag 22/9: Aarhuus Stiftstidende: 1⁄2 side.
Mandag 23/9: Aarhuus Stiftstidende: 1⁄2 side.
Dertil kom så 2 sammendrag i TV.
Efterfølgende oplevede dansk orientering da
også en øget interesse og medlemstilgang.
På mere lokalt plan er det ikke let at vide,
om Monas guldmedalje var medvirkende til at
byrådet i Århus blot fem dage efter vedtog
at ombygge Silistria til vores klubhus, men
den skadede nok ikke. Planerne var dog langt
fremme allerede før VM med Alfred Bech som
»projektleder«.

Doping – en by i Rusland
I forbindelse med stævnet forespurgte DOF
sig hos IOF om dopingkontrol, men det blev
afvist. Preben Schmidt udtalte: ”Vi har været
opmærksomme på doping-problemet, men det
internationale forbund har aldrig anset det for
noget problem i vores sport.”

Efterfølgende
Selve VM gav et underskud på 25.000 kr, som
DOF dækkede. Men allerede umiddelbart efter
stævnet blev de penge anset for at være givet
godt ud. Orienteringsløb var »kommet ud af
skabet« og kendt i den brede offentlighed. I VM
ugen var det blevet til en lang række artikler:
1 side i JP en uge før (15/9).
Torsdag 19/9: Aarhuus Stiftstidende: 1 artikel.
Fredag 20/9: JP: Forsidebillede samt 1⁄2 side.
Ekstrabladet: 2 artikler. Aarhuus Stiftstidende:
1 artikel.
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Per Oluf Andersen skifter til Kurt Lyndgaard på
stafetten.
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Arrangementssiden
Klubfest den 6. november 2004
Årets klubfest afholdes den 6. november klokken 19.00. Planen er indtil videre, at vi gentager
succesen fra sidste år med at holde festen på Silistria. Da vi har haft stor medlemstilgang det
sidste års tid overvejes det stadig, om Silistria er stort nok!
På grund af den store opbakning fra klubbens medlemmer med hensyn til deltagelse i klubfesten er
opgaven efterhånden blevet meget omfangsrig for arrangementsudvalget. For at gøre klubfesten
til en realitet, vil vi derfor opfordre nogle frivillige til at melde sig som hjælpere til klubfesten.
Vi skal bruge hjælpere både før, under og efter festen. Man kan nøjes med at melde sig til en af
delene; så er omfanget ikke så stort for den enkelte.
Maden er i år bestilt hos samme slagter som de 3 foregående år. Menuen er endnu ikke fastlagt.
Vi vil som vi plejer have en bar med øl, vand, vin og drinks til rimelige priser.
Prisen for festen bliver (betales ved indgangen):
Voksne
Ungdomsløbere

160 kr.
110 kr.

Tilmelding er bindende og skal ske senest søndag den 31/10 2004 enten
- på opslag på Silistria
- på telefon til Randi Scheel, 22 37 49 54 eller Henriette Andersen, 86 14 39 83
- via e-mail på adressen rskh@stofanet.dk eller nderup@email.dk
I år tager vi ikke imod tilmeldinger efter tilmeldingsfristen er udløbet, fordi vi har dårlige
erfaringer på den front.
Arrangementsudvalget

Arrangementsudvalget
Randi Scheel

rskh@stofanet.dk

Henriette Andersen

cfs24743@vip.cybercity.dk

Trine Kristensen

tk@markedsconsult.dk

Anne Skaug

skaug@akh.aaa.dk

Caroline Andreasen

CMA@STUDMED.au.dk
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Bjarke Refslund

DM-stafet 2004
De
danske
mesterskaber
i
stafetorienteringsløb var i år henlagt til Haunstrup
Brunkulslejer syd for Herning - deraf meget
logisk følgende med Herning OK som
arrangør.
Der var på forhånd lagt op til et spændende løb
i et ganske anderledes terræn fra arrangørernes
side, og dette blev til fulde indfriet. OK Pan
stillede med en pæn portion hold fordelt udover
de forskellige baner, så der var forhåbningerne
om, at der skulle medaljer med hjem til
Århus. Klubben stillede blandt andet til start
som forsvarende mestre i herre-senior klassen.
Desværre var Morten Fenger-Grøn skadet, men
der var alligevel forventninger om, at herrernes
førstehold nok skulle blande sig i topstriden.

Terrænet var som sagt meget anderledes end,
hvad man ellers kan møde af plantager o.l. i
det midt- og vestjyske område. Hele området
består af tidligere brunkulslejer, hvor der er
opstået en masse søer, og så er der vokset
skov til blandt de mange små sandslugte
skabt af det store gravearbejde. Dette krydret
med enkelt åbne områder udgjorde et super
løbsterræn. Banerne levede på ot vis op til
terrænet ved at udmærke sig som rigtig gode
og interessante. Ja - selv vejret artede sig
nogenlunde, tørt og overskyet, men det var
lidt råkoldt når vinden k fat, men det er trods
alt også ved at være efterår.
Selve mesterskaberne var også rigtig
spændende, især H21 var tæt. Efter andenturen
lå Pan i téten, men tæt forfulgt af Fåborg
OK, og med en del andre stærke hold ikke
alverden efter, blandt dem Farum OK. Ved
publikumsposten var spænding stor! Hvem kom

Klar - parat - start. DM Stafet blev skudt i gang med de unge og de noget ældre.
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først ud af skoven? - det var Pan ved Claus
Bloch og ca. 45 sekunder efter ham Mikkel
Lund fra Fåborg. Desværre bommede Claus på
den sidste sløjfe hjem mod mål, så Fåborg OK
kunne løbe forbi til klubbens første seniorguld,
og det lykkedes også Mads Ingvardsen og
Farum at snige sig forbi. Så H21- holdet
(Jens Knud, René og Claus Bloch) sluttede på
bronzepladsen.
Seniordamerne sluttede lige uden for
medaljerne på en 4. plads. Men når nu ikke
seniorerne kunne, så er det heldigt, der er
nogle talentfulde ungdomsløbere som kan! Det
lykkedes nemlig Marie Hauerslev, Marie Ivarsen
og Mia Egander at vinde en ot sejr i D13-16.
I samme klasse blev Århus 1900 nummer tre så
det var en god dag for U-team Århus!
Udover disse medaljer lykkedes det OK Pan
at vinde yderligere to bronzemedaljer i D
min.150 (Vibeke Jørgensen, Else Hass og Mona
Nørgaard) og i H55 (Lasse Werling, Per Klixbüll
og Flemming Nørgaard).
Alt i alt et fornemt stævne, hvor vi alle k en
god tur i skoven, i et terræn der ikke ligner,
noget af det andet, vi altid drøner rundt i.

Allerede før DM Stafet var herrerne sikre på at vinde
Kvitåvatn Stafetliga - de havde nemlig gjort rent bord
ved de foregående 3 løb. For damerne var det mere
usikkert, men eneste mulige konkurrent, FIF Hillerød,
skulle blot ikke vinde, hvad de heller ikke gjorde. Så
den var også i hus.
Der er nu lagt op til klubtur på Kvitåvatn...
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Anne Katrine Olesen

For Pan kom der ikke den store medaljehøst
i hus, men det skal dog nævnes at Ane Linde
vandt sit 7. DM Klassisk i streg - godt gået!

Det var halvkoldt og klar sol, da året DM
individuelt blev løbet på heden i nærheden
af Års, nærmere betegnet Rønhøj Ovdrup.

Derudover blev det til guld til Mona Nørgård
i D 55, bronze til Christian Christensen i H
20, sølv til Grete Hygum i D 70. Desuden blev
det til nogle lige-ved-og-næsten placeringer til
Yvonne Fjordside og Claus Bloch, der begge
endte som nr. 4 i henholdsvis D 21 og H 21.

DM Individuelt

Det var både en teknisk og fysisk krævende
skov som bød på blandet skov både med let
gennemløbelighed, stisystemer, hedeområder
og drilske tætheder. Det betød derfor, at man
skulle holde hovedet koldt hele vejen for ikke
at ryge ud i bom.
For mit eget vedkommende havde jeg en tidlig
start, hvor jeg kom til at løbe det meste at
banen alene. Jeg skulle ud på 9,6 km, hvilket
jeg syntes var ret langt. Men der var ikke andet
for end at komme af sted ud over heden og
tage strækkene et efter et. Heldigvis havde
vi en publikumspost ved stævnepladsen ca.
halvvejs, så banen så ikke lang ud på kortet.
Men selv om den sidste sløjfe ikke så så lang
ud, føltes benene bare ikke så lette mere især
ikke efter alle rullefaldene under hegnene og
de høje knæløftninger på heden. Men jeg kom
hjem, godt stegt og havde også brugt noget
mere tid end jeg havde regnet med. Men ok
tilfreds, selv om der var nogle jeg gerne ville
have slået...

Troels Nielsen, som løber internationalt for
Pan, har været utrolig stærk i dette efterår.
Han vandt velfortjent sin første senior medalje
i H 21 foran Michael Sørensen og Carsten
Jørgensen.
I D 21 blev det til sejr til Helene Hausner, sølv
til Signe Søes og bronze til Anne Konring.
Stort tillykke til alle medaljetagerne!

Men så var det tid til at diskutere bane og
hygge med de andre Pan’ere.

Hygge på stævnepladsen.
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Alle re medaljetager fra Pan: Ane Linde (guld i
D17-18), Mona Nørgaard (guld i D55), Grete Hygum
(sølv i D70) og Christian Christensen (bronze i
H19-20).
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Karsten Hinge

Bogstavjagt
Bogstavjagt i skoven var overskriften på den
mail vi k tilsendt fra Henriette, med en
forespørgsel om ikke det var noget vi som
panister ville være med til. Det ville vi gerne.
Vi skulle være 7 på et hold, som kom til at
bestå af familierne Iversen, Harley, Hinge og
Klaus Kristensen.
“Jagten” er et nyt motionstilbud til alle,
CRECEA og Pan er arrangør, og tilbudet er
primært rettet til rmaer, foreninger eller
institutioner, hvor medarbejdere og ansatte
så kan få fælles oplevelser og udfordringer
i skoven. Konkurrencen er en kombination af
orienteringsløb og kriblekryds. Det lykkedes
at samle 14 hold, et rimelig resultat i
betragtning af at det var første gang.
I skoven ved Moesgård var anbragt 50 poster,
men i stedet for en klippetang var der et
stykke papir med et bogstav, og det var så om
at få samlet så mange bogstaver som muligt og
få lavet så lange og så mange ord af disse som
muligt.
Hvert hold k udleveret en liste med postnumre
til at skrive bogstaverne på, 3 stk. kort med
de nummererede poster indtegnet og papir og
kuglepen.
Vi havde på forhånd lavet en n plan over
hvordan vi ville dele os i 3 hold og dele
posterne imellem os. Ole og Kirsten havde

forberedt nogle lange svære ord og lavet små
lapper, hvor vi kunne skrive bogstaverne på,
så vi rigtig kunne sidde og pusle ne ord
sammen.
Det hele måtte i alt tage 11⁄2 time. Helt uden
problemer gik det ikke, men vi fandt da 49
poster.
Efter løbet var der ütes med pålæg i et
opstillet telt, og mens vi spiste, var der
præmieoverrækkelse, samtidig med at vi blev
underholdt af et par musikere.
Panisterne blev slået af Unisense, de havde
været så snu at benytte mobiltelefon til at
sende bogstaver hjem til en mand/pige på
pladsen, men vi synes, at en andenplads er i
orden til et hold med en samlet alder på 453
år.
Et godt arrangement, som vi håber må blive et
fast motionstilbud fremover, selv om der nok
vil opstå beregningsproblemer, hvis der stiller
40 - 50 hold op.

Shell Service
Rosenvangs Allé 218
8270 Højbjerg
Tlf. 8627 2775
Er »vaskesponsor« for vores nye Caravelle.

Mortensen & Beierholm
KONTAKTLINSE INSTITUTTET
Schandorffstræde 6-10,
8000 Århus C
Tlf. 86 13 79 11
E-mail: info@kontaktlinseinstituttet.dk

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Guldsmedgade 3
Postbox 175
8100 Århus C
Tlf. 87 32 57 00
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Træner/instruktør søges.
Klubben er blevet kontaktet i forbindelse med
et projekt, der forsøger at skabe et koordineret
fritidstilbud i Højbjerg for 4. klasserne. De
kunne godt tænke sig, at orienteringsløb blev
en del af dette tilbud. I den forbindelse søger
klubben en ekstra ungdomstræner primært
med henblik på denne ekstra opgave.
Projektet er et samarbejde mellem Lyseng
fritidsklub, DGI Århus, Forældre og de lokale
foreninger, og går ud på at give børnene et
ekstra tilbud om at dyrke idræt, og prøve nye
idrætter, i den tid hvor de ellers ville opholde
sig i fritidsklubben.
Tid: Helst tirsdag eftermiddag, fra ca.
13.45-16.00 (evt. lidt forberedelse inden). I
første omgang fra efterårsferien og indtil jul.
Sted: Man starter med at hente børnene på
Kragelundskolen, og cykler med dem ned på
Silistria eller et andet sted i skoven. Slutter
igen på Kragelundskolen.
Hvor mange: Det vil ca. dreje sig om 10-20
børn.

Aktiviteter: Orienteringsløb eller andre lege i
skoven.
Løn: Der kan ydes en form for kompensation
eller tilskud efter nærmere aftale.
Krav til instruktør: At man har tid og lyst til
at lave nogle aktiviteter for børn og unge,
der er relateret til orienteringsløb. Unge som
ældre, rutinerede som urutinerede er meget
velkomne.
Det vil også være muligt for to personer at
dele opgaven.
Spørgsmål: Tøv ikke med at henvende dig til
Morten Pedersen. Klubbens ungdomstrænere
hjælper gerne med råd og ideer undervejs.
Interesseret: Da det skal starte lige efter
efterårsferien, har de brug for hurtigt at vide,
om vi kan være med, så henvend dig hurtigst
muligt til:
Morten Pedersen
Tlf. 86120668/ 22141207
980595@ps.au.dk

Lejlighed søges fra den 1/6 2005
Så rejser vi ud for at opleve verden! Alt efter hvor langt pengene rækker, forventer vi at være
hjemme på dansk grund igen hen midt i maj 2005. Til den tid har vi stor interesse i at ytte
til Århus. Vi håber derfor at der er nogen af jer, der kan hjælpe os med at få en 2-3 værelses
lejlighed pr. 1/6, men en måned fra eller til er intet problem. Da vi jo nok ikke er så lette at
få fat på, kan I blot kontakte vores forældre.
Christians forældre:
Jens og Anni Christensen
Digtervænget 135
9550 Mariager
tlf: 96680033
mail: jc@dantoy.dk

Grys forældre:
Flemming og Ingrid Johannsen
Borresøvej 9
8600 Silkeborg
tlf: 86845461
mail: emming_johannsen@get2net.dk

Mange hilsener, Christian Christensen og Gry Johannsen
20

Pan-Posten
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Caravelle 2
Jeg havde gået og leget lidt med tanken
om, at det måske snart ville være tiden
at begynde planlægningen af udskiftning af
klubbens vognpark.
Når man gør noget sådant i Pan vil det af gode
grunde være smartest at skifte ud i en af de
“døde perioder” - rent behovsmæssigt. Disse
tanker blev lige pludselig fremskyndet p.g.a.
tyveri af vores bil under Junior VM i Polen i juli
måned.
Vores gamle bil var en 1999 model med
startspærre osv., men selvom værkføreren hos
SMC påstår at det ikke kan lade sig gøre
at stjæle en VW med startspærre, så ved
tyveknægtene i Polen åbenbart hvordan man
fjerner en sådan bil. Ikke nok med at de tog
vores, men det spanske og det tyske landshold
mistede også deres Caravelle på den samme
p-plads ved højlys dag. Så kan man jo altid
sidde og losofere lidt over, hvad en sådan
bananrepublik laver i EU (Polen er faktisk
en republik). Der må åbenbart være nogle
korrupte embedsmænd i systemet derovre,
siden alle de biler kan blive udstyret med en ny
identitet og få et par nye nummerplader.
Når ens bil bliver stjålet skal der gå 1 måned før
man kan begynde at diskutere med taksatoren
hvor meget en bil er værd i handel og vandel,
men det endte med, at vi k en mindelig
ordning med vores forsikringsselskab midt i
august. Klubben var derfor billøs indtil den 19.
august hvor vores Caravelle 2 blev afhentet
hos VW forhandleren i Præstø.
Det var selvfølgelig det mest ubelejlige
tidspunkt at vores bil forsvandt idet
sommerperioden altid er vores bedste periode
rent omsætningsmæssigt.

Sådan ser den nye Caravelle ud. Den ligner til
forveksling den gamle, men der er dog forskelle: her
er soltag, men til gengæld ingen air condition. (Foto:
Torben Utzon).

Grunden til at den blev købt så langt væk som
Præstø er, at der ikke er ret mange til salg af
den lange model, og der var lige et passende
eksemplar derovre, og de var oven i købet til
at handle med om pris og betingelser.
Den nye bil er en 2002 model (indregistreret i
2001) og er med samme farve som den gamle
hvilket er en tilfældighed. Vi var enige om at
det igen skulle være en Caravelle lang model
og gerne med træk således at vi ikke skulle
til at bekoste det efterfølgende. Denne model
er 198 cm. høj og går derfor med færgerne til
Sverige op til 10 gange årligt til samme pris
som en personvogn.
Til slut vil jeg lige minde medlemmerne om
muligheden for at leje bilen når den ikke bliver
brugt i klubregi.
Det kunne jo tænkes at man engang imellem
på en arbejdsplads havde behov for en 9
personers en dag midt i ugen etc. Oplysning om
ovennævnte hos Caravelleudvalget - Torben
Utzon og Hans Bloch.
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Vinter-cup
2004-2005
Som mange vintre før denne, ses der også i
år frem mod hård kamp og ne oplevelser i
vintermørket.
Den 16. november løber prologen af stablen,
i umiddelbar nærhed af Silistria. Og udover
vinteren er følgende datoer tænkt som Vintercup-dage:
23/11, 2/12, 14/12, 6/1, 18/1, 27/1, 8/2,
24/2, med nale den 8/3.
Altså 10 spændende afdelinger at se frem til
med vægt på reelle orienteringsoplæg, dog
med et par enkelte fysiske indslag…
Vi mangler banelæggere, og dette er så også
en opfordring til at melde sig til en sådan
tjans.
Datoerne er heller ikke helt fasttømrede, så
hold øje med hjemmesiden eller opslag på
Silistria, hvis ændringer skulle opstå.
Ebbe / Thomas (thhj@stofanet.dk)

Tag med på skitur til

Kvitåvatn
Uge 9 2005, 26/2-5/3.
Der er endnu enkelte pladser.
Kontakt Knud Sørensen, tlf.86937517 eller
mail ks@iptech.dk
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Thomas Hjerrild

Træningsplan
05/10
07/10
12/10
14/10
19/10
21/10
26/10
28/10
02/11
04/11
09/11
11/11
16/11
18/11
23/11
25/11
30/11
02/12
07/12
09/12
14/12
16/12
21/12
23/12

INT 10x3 min. / 11⁄2 min. pause, på sti
LK >2 timer, kuperet - 3x8min. ryk
INT 7x4 min. / 2 min. pause, på sti
LK >2 timer, terræn
INT 2-6-4-2-4-6-2 / 1 min. pause, sti
LK >2 timer, terræn
INT 4-1-2-3-4-5-4-3-2-1 / halv pause
LK rolig langkøring
INT 10x3 min. / 11⁄2 min. pause, på sti
LK Bundtur, >2 timer.
INT 7x4 min. / 2 min. pause, på sti
LK >2 timer, bakker
Vintercup 2004 Prolog (+ LK)
LK >2 timer, terræn
Vintercup 1
LK Bundtur, >2 timer.
INT 2-6-4-2-4-6-2 / 1 min. pause, sti.
Vintercup 2
LK >2 timer, bakker
INT 4-1-2-3-4-5-4-3-2-1 / halv pause
Vintercup 3
LK >2 timer, terræn
INT 4x8 min.(varieres) / 2 min. pause
LK Bundtur, >2 timer

Der vil være mulighed for o-træning på poster
om tirsdagen, faste poster eller lignende om
torsdagen.
OL = O-løb
LK = Langkøring
DT = Distancetræning
INT = Intervaltræning
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Løbskalender
Dato
6/10
10/10
13/10
20/10
24/10
27/10
30/10
30/10
7/11
13/11
14/11

Kat.
Dn
B
Dn
Dn
D
Dn
A1
A1
D
Ds
D

Løbsområde
Ryekol
Vestre Plantage
Skelhøje
Vilhemsborg
Tvorup Øst
Karup Ådal
Universitetsparken
Aal Plantage
Blokhus Klitplantage
Egekrattet
Grib Skov Nødebo Syd

Arrangør
Silkeborg OK
Holstebro OK
Herning OK
OK Pan
Nordvest OK
Karup OK
OK Esbjerg
OK West
Aalborg PI
Mariager OK
OK 73

Bemærkning
Sidste tilm.
Natugle 1
29/9
KM
Natugle 2
5/10
Natugle 3
13/10
NJM-dag
14/10
Natugle 4
20/10
FM Sprint, SRL, JRL
16/10
DM Nat
12/10
NOU Klub dag
Blom-stafet
6/11
Jættemilen
26/10

Yderligere oplysninger om løbene kan ndes i »den hvide løbsmappe« på Silistria eller på de enkelte
løbs hjemmeside, der kan ndes via terminslisten på DOFs hjemmeside (www.dk.orienteering.org).
Der er i listen her kun medtaget et udvalg af de løb, der ndes på terminslisten.
Tilmeldingsfristen ovenfor er sidste frist for tilmelding til løbet. Det er pænt at tilmelde sig et
par dage før, så løbstilmelderen har lidt tid at arbejde i.
Tilmelding til løb gøres via www.o-service.dk (kræver login, der kan fås hos løbstilmelderen).
Alternativt kan man også tilmelde sig til løbstilmelderen:
Knud Sørensen, Digevænget 11, 8330 Beder, tlf.: 8693 7517, e-mail: ks@iptech.dk
Løbskonto: 3627 127-3213

Herrejulefrokost 2004
Årets Herrejulefrokost 2004 står ikke lige for døren - men alligevel…
Datoen har vi fastsat til fredag d. 17. december, stedet er Silistria.
kl. 18.00 starter årets juleløb (man skal være omklædt klokken 18.00), herefter sauna og lækker middag.
Det du skal gøre er, at notere dit navn og tlf.nr. på liste på Silistria inden søndag d. 12. december.
Vi søger nogen der kunne tænke sig at stå for selve arrangementet og et nurligt juleløb. Opgaver fordeles
efter først til mølle og der ndes jo også trælse opgaver…! Henvendelse til Ebbe@loberen.dk
Liste ophænges en gang i november. Dette indlæg skal blot betragtes som en forhyler. Reserver allerede nu
datoen!!
Vi vil gerne opfordre alle til at møde op, unge og gamle, nye og rutinerede.
Det plejer at være knaldhamrende hyggeligt.

Mvh.
Komiteen bag herrejulefrokosten
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Træningsløb
Dato Terræn

Banelægger

Mødested

9/10 Vilhelmsborg

1900

Ved godset

16/10 Sletten

Silkeborg

Ny Himmelbjergvej Supertræningsløb

20/10 Vilhelmsborg

OK Pan

23/10 Marselis N

Kirsten, Ole, Line Iversen

Silistria

30/10 Storskoven

Træningsudvalget

Silistria

Sponsorarrang.

6/11 ?

Henrik Hinge

Se hjemmesiden

Klubmesterskab

13/11 Fløjstrup

Jens-Kr. K, Per Hj., Lars Hj.

Moesgård

20/11 Storskoven

1900

Grumstolen

27/11 Marselis N

Familien Egander-Grøn

Silistria

4/12 Risskov

Kirsten, Ole og Line Iv. og Kaja Vandrehjemmet

11/12 Storskoven

?

Silistria

18/12 Fløjstrup

1900

P-plads Midt i skoven

Starttid:
Pris:
Baner:

Bemærk

Natugle

Kl. 13-13.30
20 kr., dog 5 kr. hvis man selv har kort med
Normalt 4 stk.:
9 km svær
6 km svær
5 km mellemsvær
3 km let

Julearrangement

