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Det betyder, at dette nummer (også) er ret
teksttungt. Men det er ret væsentlige og vigtige
ting, så prøv at kæmpe dig igennem det selvom du hellere vil ud at træne i det dejlige
vejr med temperatur omkring frysepunktet, 5
cm snesjap og en stiv østlig kuling...
Vi står foran et travlt forår - både som løber og
som arrangør.
På »nyde«-siden er der: Nordjysk 2-dages,
Spring Cup, Påskeløb, Tiomila, Divisionsmatch,
Kr. Him. løb og - ikke mindst - klubturen.
På »yde«-siden er der: DM Sprint, Bogstavjagt
og Femina kvindeløb - og Kr. Him. løb for
nogle. Det er god træning til næste år.
Og som en ekstra nydelse, har bestyrelsen
besluttet at sænke kontingentet - for nogle.

Udgivelsesplan
Nr

Deadline
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7/4 2005
april 2005
- Beretninger fra forårets »3 store«
- Nærmere om klubtur
- DM Sprint
26/5 2005
juni 2005
1/9 2005
september 2005
13/10 2005
oktober 2005
17/11 2005
november 2005

611
612
613
614

I sidste nummer var det tid til at gøre status. I
dette nummer er det tid til at kigge fremad.

Udkommer

/Kell.

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

KHM Invest
Højbjerg
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Nyt fra Sekretariatet
Vi afholdte nye medlemmer-dag d. 3 februar,
igen med stor succes.
Der var dog ikke mødt helt så mange op
denne gang, som da vi senest holdt et lignende
arrangement, men det må nok tilskrives, at
det denne gang var mørkt, mens deltagerne
var i skoven. Der mødte fem personer op, der
aldrig havde været i klubben før, samt en lille
ok af vores nyere medlemmer, og alle virkede
til at hygge sig både under og efter løbet.
Som noget meget usædvanligt var langt
de este fremmødte, og specielt de nye
medlemmer, piger! Virkelig dejligt at se og vi
håber selvfølgelig, at vi også fastholder disse
nye medlemmer. Se indlægget andetsteds i
bladet om de nye initiativer på pigesiden. Er du

ikke på damegruppens mailingliste så send en
mail til pan@orientering.dk, så tilføjer vi dig
med det samme. Du kan på o-service (under:
‘løbere’ -> ’ret løber’ -> vælg dit eget navn) se
hvilke mailgrupper du er med i under punktet
‘udvalg/gruppe’ nederst på siden.

O-service
I modsætning til ‘nye-medlemmer-dagen’ var
vores kursus i o-service ingen succes, da vi
måtte ayse p.g.a. for få tilmeldte. Vi regner
dog med at prøve igen på et senere tidspunkt
og bringer i mellemtiden en mini-guide til
o-service her i bladet.

Kursusplan
Tid

Emne

9. marts kl. 19.30

Nat-teknik
Hvilken teknik benytter man ved natløb?
Efter instruktion er der mulighed for at afprøve
færdighederne ved natuglen 2. afd. i Storskoven
Tilmelding: Senest d. 3. marts til pan@orientering.dk
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30. marts

Kompas
Gennemgang af kompastyper.
Udtagning af kompaskurs.
Hvornår og hvor meget skal jeg bruge mit kompas?

April
Maj
Maj
8. Oktober

Banelægning
Nordisk terræn
Klubtur i Sverige
Kurve-teknik

Pan-Posten
Udover ovennævnte vil vi gerne have hjælp
til uddeling af plakater og brochurer. Der vil
snarest blive lagt både plakater og brochurer
på Silistria, som vi beder dig om at tage med
til din virksomhed, venner, andre foreninger
o.l. Der vil som altid være en liste, hvor man
skriver på, hvilke steder man har påtænkt at
udlevere brochurer og ophænge plakater.

Hjælpere søges - meld dig og
din familie til nu!
Kvindeløbet er et af klubben største økonomiske
aktiver og har stor betydning for de muligheder,
vi har for at tilbyde gode arrangementer for alle
i klubben - både eliteløberne, “motionisterne”
og ungdomsafdelingen. Det er derfor vigtigt,
at vi er i stand til at holde høj kvalitet
på afviklingen af løbet, så vi bevarer denne
indtægtskilde. Til dette skal vi bruge hjælpere
- mange hjælpere.

Alle der hjælper med opstilling af stævneplads
og/eller afvikling af løbet den 7.-8. maj
kan deltage gratis i Kristi Himmelfartsløbet,
der arrangeres af ungdomsafdelingen den 5.
maj. Du tilmelder dig til løbet samtidig med,
at du melder dig som hjælper. Dette tilbud
gælder også familier og venner, der hjælper
ved Feminaløbet. Øvrige, der ikke hjælper,
tilmelder sig som altid på o-service.
I alt er der behov for over 200 hjælpere
fordelt på de fem opgaver, så det er vigtigt
at alle Pan’ere - gerne med familie - tager
en tjans. Ud over at bidrage med et vigtigt
stykke arbejde, får du en hyggelig dag med
dine klubkammerater.

Vi har brug for din hjælp til:
Pakning af indbydelser på Silistria: Primo
marts ifm. træningen, 3-4 timer, 20 personer.
Pakning af startnumre på Silistria: 19. og 26.
april, 3-4 timer per gang, 2x20 personer

Send en mail til pan@orientering.dk eller ring
på 2341 4204 om, hvornår du kommer og
hjælper. Du kan også tilmelde dig på listen på
Silistria. Du må meget gerne hjælpe ere af
dagene.
Med venlig hilsen

Pakning af gaveposer: 30. april kl. 9-13.30 og
13-17.00, 2x25 personer
Opstilling af stævneplads: 7. maj kl. 9-14.00
samt 14-19.00, 2 x 20 personer.
Afvikling af kvindeløbet: 8. maj ca. kl.
8.30-13.30 (90 personer) og 13-17.00 (10
personer).

Femina styregruppen
Martin Jensen (stævneleder), Katrine Olesen
(sekretariat), Michael Snerum (stævneplads),
Kell Sønnichsen (gaveposer, IT, o.m.a.), Michael
K. Sørensen (mål), Line Iversen (t-shirts),
Claus Schmidt (tilladelser), Henriette Jørgensen
(bemanding).

Arrangementsudvalget sørger for forplejningen
alle dagene, så ingen sulter eller tørster!
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Så mens de øvrige punkter på dagsordenen
kører af stablen, så tænk over, om det er noget
for nogen af Jer, at stille op, i første omgang til
bestyrelsen eller som suppleant men henblik
på en senere overta-gelse af formandsjobbet.

Sten Ejsing

Formandens beretning 2004
Jeg vil tage udgangspunkt i det, jeg skrev i
sidste nummer af Pan-Posten, nemlig, at det
må være tid for klubben at vi nder en til at
tage over på formandsposten efter mig.
Et senere punkt på dagsordenen må vise, om
jeg bliver genvalgt eller ej, men det er den
mulighed, som jeg har taget udgangspunkt i, i
mit indlæg.

Ellers vil jeg gå over til at berette om året, der
gik.
De enkelte udvalg har hver for sig lavet nogle
gode beretninger, som alle er medtaget i sidste
nummer af Pan-Posten.
Der er ingen grund til, at jeg står her og
gentager indholdet i disse beretninger, så jeg
vil i stedet holde mig til de mere overordnede
ting, der er sket.
Jeg plejer at holde mig til en sammenligning
med, hvordan vi levede op til vores målsætning,
og det vil jeg kort gøre rede for.

Lad mig slå fast, at det er og har gennem alle
årene været et spændende og udfordrende
job, at være formand for klubben, og jeg har
været utroligt glad for opgaven i de år, der er
gået.

Øge medlemstallet

Der er naturligvis også minusser, men
overvejende er det positive ting, jeg tænker
tilbage på, og jeg kan varmt anbefale
medlemmerne at melde Jeres kandidatur som
kommende formand.

Antallet af aktive medlemmer er steget gennem
de seneste år, således at vi i dag er 253 aktive
medlemmer, fordelt med 42 børn og unge, 44
i alderen 18-24 og resten, 167 medlemmer, 25
år og op efter.

Bestyrelsens tanke med allerede to år før det
reelle skifte at melde ud omkring en ny formand
begrundes med, at der så bliver lejlighed
for den nye formand at blive introduceret til
opgaven på en god måde, både internt og
overfor omverdenen.

Udviklingen har været som følger i 2002 - 2003
- 2004:

Som jeg skriver, er der en del repræsentativt
arbejde ud af klubben, der ligger på formandens
skuldre, og i den henseende vil en tidlig
introduktion gøre det noget nemmere at tage
over.

Vi kan altså notere os, at vi i 2004 har haft
en medlemsfremgang på knapt 6 %, hvilket er
ot i en tid med tilbagegang og stagnation i
medlemstallet landet over.
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Ønsket om, at øge medlemstallet, heri implicit
at udbrede kendskabet til orienteringsløb,
mener jeg, at vi klarer på en fornuftig måde.

Børn og unge: 35 - 45 - 42
18-24 år: 40 - 32 - 44
25 år og op: 150 - 158 - 167

Årsberetning

Pan-Posten

Gode sportslige resultater

Synlighed

Vores næste målsætning er, at vi skal være
blandt de førende klubber i Danmark på
resultatsiden, herunder markere os på
eliteplan.

Den 4. og sidste målsætning omhandler det
generelle kendskab til OK Pan.

Her kan jeg sige, at vi fortsat markerer os
nt på eliteplan gennem de mange udtagelser
til diverse landshold og elitesamlinger og ikke
mindst Rene Rokkjærs sølvmedalje på EM-stafet
holdet viste, at OK Pan er med helt fremme.
Til gengæld må vi notere os, at vi for første
gang i mange år ikke opnåede én eneste
guldmedalje i H/D 21, altså ingen danske DIFmesterskaber til OK Pan i 2004.
Ligeledes er vi faldet ned på medaljestatistikken, hvor vi er dumpet ned til nr. 4.
Endelig oppede vi også i divisionsturneringen,
så det generelle billede af, at vi er en af de
førende klubber er en smule falmet.

Nogle af vores tiltag i den forbindelse er
arrangementer af andet end o-løb, f.eks.
Femina-kvindeløb og andre arrangementer for
eller sammen med folk, som ikke kender
o-sporten i forvejen.
Her er det især kvindeløbet, der ud over at
bidrage med et positivt resultat til klubkassen,
er med til at gøre os synlige. Jeg vil senere
vende tilbage til værdien af dette løb.
Alt i alt synes jeg, vi er dygtige til at leve op
til vores målsætninger, men selvfølgelig er der
noget, der kan gøres bedre.

Blandede bolsjer

Dygtige til at lave o-løb

Jeg vil nu gå over til den del af min beretning,
som jeg kunne kalde blandede bolsjer. Lidt
om, hvad der set fra min stol, kan være på sin
plads at sige lidt om.

Den 3. målsætning, der drejer sig om,
at vi skal være kendt for at lave gode
orienteringsarrangementer, står stadigt til
troende. Ganske vist stod vi kun som arrangør
af et C-løb i Ørnbjerg Mølle og en Natugle,
men begge arrangementer blev gennemført på
bedste vis.

Året 2004 blev det år, hvor vi k afsluttet
de sidste større arbejder med at gøre vores
klubhus til det, det er i dag. Damernes
omklædningsrum,
opbevaringsskuret
og
terrassen med udsigten ud over vandet
afsluttede mange års planlægning og
byggearbejde.

Og der er heller ingen i Danmark, som er i tvivl
om, at det er OK Pan, der har føretrøjen på,
når der ses frem mod Verdensmesterskabet i
2006.

Nu resterer der nogle mindre justeringer, som
løbende vil blive sat i værk efterhånden som
medlemmernes brug af huset viser, om der er
behov for ændringer.
Lad mig her nævne behovet for en fjerde
bruser i herreomklædningen. Bestyrelsen er
ikke enig i, om der er et behov eller ej, eller
om vi vil ofre de 6-8.000 kr, det koster at lave
det.
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Vi vil gerne høre tilkendegivelser
medlemmerne på dette punkt.

fra

Punktet er blot et eksempel på, at der kan
være ting, som medlemmerne ønsker ændret.
Har I ønsker, så lad os få det frem. Det
bliver selvfølgelig ikke uden Husudvalgets
godkendelse, men lad os drøfte mulighederne.

WOC 2006
Jeg nævnte tidligere verdensmesterskaberne
i orienteringsløb, der skal afvikles i Danmark
med Århus som centrum.
Mange af klubbens ressourcer går på at
forberede disse mesterskaber, hvor det især
er nøglepersonerne, der p.t. udfører det store
arbejde.
Vi forsøger løbende gennem indlæg i PanPosten at give alle medlemmer en orientering
om, hvordan planlægningen skrider frem, men
det er jo langt fra fyldestgørende for det
arbejde, der udføres.

Jeg ved, der arbejdes med dette, men
vi orienteringsfolk må nok erkende, at
sponsorarbejde
ikke
er
vores
spidskompetence.

MTB-O
Som det vel er de este bekendt, så er
mountainbike orientering blevet en del af
DOF.
Jeg ved, der er mange pro et contra holdninger
til dette, men sådan må det vel være, når
noget nyt kommer på banen. Min personlige
holdning er, at det bør kunne forenes med
vores normale løbe-aktiviteter.
Vi har her i vinterens løb ansøgt kommunens
skovforvaltning om tilladelse til at afvikle et
sådant mountainbike løb i Marselisskovene her
i foråret. Vi har fået afslag med en række
begrundelser, som vi kan være enige i eller ej,
men vi respekterer selvfølgelig forvaltningens
afslag.

Stævneledelsen vil derfor i løbet af foråret
afholde et informationsmøde i forbindelse med
en klubaften, hvor alle kan blive ajourført med
udviklingen.

I samme ombæring er jeg nødt til at sige,
at begrundelserne er meget generelle imod
afvikling af mountainbike-løb overhovedet,
således at det kun vil være i meget sjældne
tilfælde, vi evt. kan få tilladelse.

Som formand for Præsidiet og for Styregruppen
er jeg nogenlunde ajourført, og med få ord kan
jeg beskrive stadet således:

Vi må derfor konkludere, at mountainbikefolket vil få meget svære vilkår i vores
nærområde.

Alt det tekniske omkring skove, banelægning,
tidtagning osv. kører planmæssigt og der er
styr på tingene.

DOF’s økonomi

Til gengæld er vi lidt mere betænkelige
omkring det økonomiske, idet der slet ikke
er kommet gang i sponsorarbejdet endnu. Vi
skal nok få arrangementet til at løbe rundt,
men overskuddet afhænger af vores aedede
indtægter, primært sponsorindtægter.
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Det næste, jeg vil sige lidt om, er DOF´s
økonomi, som jo berører os alle sammen.
DOF´s kasserer fattes penge, og der er kun ét
sted at gå hen, og det er til medlemmerne.
Forsøg med sponsorer og andre alternative
indtægtskilder er slået fejl, så der er på
hovedbestyrelsesmødet i december blevet

Årsberetning
vedtaget følgende stigninger:

Pan-Posten
Kontingenter, der udgør 46% af de samlede
indtægter og Femina-løbet, der udgør 41%.

Klubkontingent stiger fra 600 kr til 1.000 kr.
Klubafgift, dvs. medlemsafgift for børn og unge
stiger fra 90 kr. til 105 kr.
Klubafgift for voksne stiger fra 215 kr til 250
kr.
Dvs. 40% af jeres medlemskontingent skal
sendes videre til DOF.
Endelig bliver der forhøjede løbsafgifter, som
ikke umiddelbart går ud over klubben, men
som medlemmerne jo alligevel kommer til at
betale i form af forhøjede startafgifter.
Det er klart, at vi med denne stigning i
medlemsafgiften er nødt til at agere.
Derfor er det i bestyrelsen besluttet, at næste
års kontingent vil stige med 5%, hvilket ligger
inden for det mandat bestyrelsen har til at
forhøje kontingentet med.
[På
grund
af
modstand
på
kredsrepræsentantskabsmøderne
har
DOFs
hovedbestyrelse sidenhen droppet forslaget om
stigning i klubafgifter; red.]

Klubbens økonomi
Næste punkt på dagsordenen er fremlæggelse
af regnskabet, men jeg vil allerede her i
beretningen tage hul på den del af klubbens
forhold.
Jeg har tidligere fremlagt nogle overheadplancher, der skematisk viste klubbens
indtægter og klubbens udgifter. Dem har jeg
ikke med i år, men lad mig alligevel give jeg de
overordnede tal her:

De resterende 13% er: Salg af kort (4%),
reklame og sponsorer (3%), renter (3%),
o-løbsarrangementer (3%).
Det er tankevækkende, at vi ud over
kontingenter alene har Femina-løbet som
indtægtskilde, eller sagt på en anden måde:
Hvis vi ikke havde Femina-løbet, så skulle vores
kontingent være dobbelt så stort for at få
klubben til at løbe rundt.
Så hermed en kraftig opfordring til alle. Meld
jer som hjælper til Femina-løbet. Det er ca. 2
dages indsats, der kræves. Hellere det end en
fordobling af kontingentet.
Så til udgifterne. Her er der lidt større
spredning på, men tallene ser således ud:
Afgifter til DOF (20%), drift af elitegruppen
(20%), drift af ungdomsafdelingen (20%),
sekretariatet (17%), klubtur til Sverige (9%),
Pan-Posten (7%) og tilskud til klubdragter (7%).
Om tallene skal jeg sige, at de er renset for øremærkede tilskud og de hertil hørende udgifter,
f.eks. er udgiften til drift af klubhuset 0, idet
vores udgifter til rengøring m.v. modsvares af
kommunens driftstilskud.

Tak
Jeg vil slutte min beretning her med at sige
tak til bestyrelsen og suppleanterne for et godt
samarbejde i årets løb og ligeledes en stor
tak til sekretariatet for den ne indsats I yder
bl.a. med at få nye medlemmer indsluset i
klubben, men også som aastning for opgaver,
der tidligere var ved at drukne formanden i
arbejde.

Klubbens indtægter stammer reelt kun fra 2
aktiviteter:
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Henriette Jørgensen

Referat af generalforsamling
Til stede fra bestyrelsen: Sten Ejsing (SE), Kent
Lodberg (KL), Henriette Jørgensen (HJ), Henrik
Hinge (HH), Line Iversen (LI), Hans Vendelbjerg
(HV), Kell Sønnichsen (KS).
33 medlemmer deltog.

1. Valg af dirigent

bestemmelser for hvad renteindtægterne fra
Helge Hansens legat går til.
Årets regnskab er enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag
Bjarke Refslund havde stillet forslag om
kontingentnedsættelse
for
studerende.
Forslaget var ikke konkret nok til en afstemning,
men emnet blev diskuteret blandt de
fremmødte medlemmer. Flere synspunkter kom
frem:

Finn Hother blev valgt.
- Kontingentet er en meget lille del af de
samlede udgifter ved at løbe orienteringsløb.

2. Formandens beretning
SE understregede igen at vi snart har behov
for en ny formand og opfordrer alle til at nde
egnede emner.

- Kontingentet er lavt i.f.t. de tilskud der ydes
til ungseniorer.

[Se beretningen ovenfor; red.]
John Holm påpegede at afgiftsforhøjelserne
endnu ikke er vedtaget, de vedtages først på
repræsentantskabsmødet i marts.
Morten Pedersen kommenterede på klubbens
indtægter og påpegede, at det var værd at satse
mere på at arrangere A og B orienteringsløb for
at sikre ere indtægtskilder end Femina-løbet
og kontingent.
Formandens
vedtaget.

beretning

blev

enstemmigt

3. Forelæggelse af revideret regnskab
Thomas Hjerrild påpegede at tilskud til
Kraftcenter er fra Team Danmark og ikke DOF.
Finn Hother stillede forslag om at nedlægge
jubilæumsfonden eller alternativt slå den
sammen med Helge Hansens legat.
Morten Pedersen stillede forslag om at lave
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- Signalværdien er vigtig overfor de studerende,
og de er vigtige ressourcer for klubben.

- Man kunne aktivitetsrette tilskud i stedet for
at nedsætte kontingent.
Bestyrelsen lovede at tage emnet op på det
kommende bestyrelsesmøde.

5. Fremlæggelse af budget og evt. kontingentfastsættelse for 2006
Budgettet blev gennemgået.
Bestyrelsen varslede en kontingentforhøjelse
på 5 % i 2006, delvist pga. den øgede klubafgift
til DOF.

6. Valg af formand
SE genopstillede, og blev genvalgt med 33
stemmer

Pan-Posten

7. Valg af kasserer (ikke på valg i år)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
HJ genopstillede og blev genvalgt med 33
stemmer.

Emnerne tages op på det først kommende
bestyrelsesmøde ligesom SE lovede at spørge
ind til generalsekretærfunktionen på både
Nordkredsens og DOF’s repræsentantskabsmøde.
WOC2006
Hvordan udnytter vi i klubben WOC2006 til
medlemsfremgang og fremtidig udvikling af
sporten?

9. Valg af suppleanter
HH og LI genopstillede og blev genvalgt med 33
stemmer.

10. Valg af revisor

Vi mangler tilbud til nye medlemmer. Det er
primært fastholdelse der er et problem i Pan.
Vi skal styrke vores træningsløbstilbud.

Ebbe Nielsen geonopstillede og blev genvalgt
med 33 stemmer.

11. Eventuelt

Forslag om mere fokus på de knap så løbsstærke
medlemmer.
Andet

Morten Pedersen (MP) ønskede en debat
i klubben og ikke mindst bestyrelsen, om
hvordan WOC 2006 skal benyttes til rekruttering
og fastholdelse af nyemedlemmer, og hvad
visionerne i klubben i øvrigt er ved at være
med i WOC 2006 arrangementet.

Bestyrelsens arbejde skal være mere synligt
Overrækkelse af Pan-Præstationen [se næste
side; red]

Derudover ønskede MP en diskussion af klubbens
holdning til DOFs økonomi og seneste tiltag så
som ansæt-telse af generalsekretæren.

Konto-udtog, Svend Senior

15/2

Spring Cup

340,-

18/2

Nordjysk 2-dages

200,-

Påskeløb

350,-

1/3
I alt

890,-

Som det fremgår af ovenstående, så kan februar trække hårdt på din løbskonto. Vær
sikker på, at der er penge nok - sæt hellere nogle penge ind i dag end i morgen.
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Michael K. Sørensen i en typisk situation ved Femina
kvindeløb 2004.

Pan-Præstationen 2004
Vi har en årelang tradition for, at vi på
generalforsamlingen uddeler årets PanPræstation til et medlem eller til en gruppe af
medlemmer, der i det forgangne år, har ydet
en ekstraordinær indsats for klubben.
Begrundelsen for valget kan ud over det, at
der er tale om en ekstraordinær indsats det
pågældende år også være en indsats, som
vedkommende har ydet gennem en årrække.
I en klub som vores, hvor den daglige drift og
planlægning og gennemførelse af den ugentlige
træning, kræver mange ressourcer er det
nødvendigt med folk, som er parat til at yde en
indsats.
Dem har vi heldigvis mange af, og derfor er der
også mange kandidater som modtager af årets
Pan-Præstation.
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Almindeligvis vælger vi ikke én, som tidligere
har modtaget statuetten, men der har været
gjort undtagelser tidligere, og sådan er det
også i år.
Vedkommende har tidligere modtaget PanPræstationen, og begrundelserne for valget
dengang er præcis de samme som i dag.
En person, der altid er parat til at gøre en
indsats, når der bliver spurgt. En person, der
bruger mange ressourcer på at løse opgaver i
klubben. Havde det været en kvinde, ville jeg
have sagt “en Gud´s gave til o-sporten”, men
der det ikke!
Så i stedet vil jeg sige: Tak til Michael K.
Sørensen for mange, mange års kæmpestor
indsats for klubben.
/Sten Ejsing

Pan-Posten

Arrangementssiden
Vi har i arrangementsudvalget haft et møde,
hvor en foreløbig plan for årets arrangementer fra vores side er blevet fastlagt.
Programmet ses nedenfor.

Der arrangeres et sjovt lille
efterfølgende grill og hygge.

Det
første
arrangement
er
altså
dividionsmatchen den 1. maj (se nærmere
omtale). Vi vil informere om kommende
arrangementer både her i Pan-Posten og på
hjemmesiden under »Arrangementer« i menuen
i venstre side. For hvert arrangement er der en
eller to personer, som er ansvarlige for, at der
bliver taget hånd om arrangementet. Hvis du
har spørgsmål til de forskellige arrangementer,
er du velkommen til at kontakte en af de påførte
personer (se mailadresser og telefonnumre
nederst på siden).

(Ansvarlig: Katrine Olesen)

Kommende arrangementer

løb

med

7. august: Divisionsmatch i Fussingø

Der vil igen blive sørget for masser af kage, og
igen er det vigtigt at rigtig mange af klubbens
medlemmer deltager.
9. oktober: Sønderjysk kagebord
(Ansvarlige:
Andersen)

Anne

Skaug

og

Henriette

Vi regner med at dette bliver en enormt
kageorgie efter en veloverstået sæson.
5. november: Klubfest

1. maj: Divisionsmatch i Tved Plantage
(Ansvarlige: Trine Kristensen og Caroline
Andreasen)

(Ansvarlig: Henriette Andersen)
Her er det meningen, at så mange af klubbens
medlemmer skal med, så vi kan vinde matchen
og forbedre vores chancer for at komme i årets
divisionsnale. Vi sørger for, at der bliver bagt
masser af kage, som vi plejer! I øjeblikket
arbejdes der på at arrangere fælles buskørsel
derop.

Den efterhånden legendariske klubfest
forventes igen i år afholdt på Silistria.

Pinsen: Klubtur

Et lille sjovt løb efterfulgt af julehygge med
æbleskiver og gløgg).

(Ansvarlige: Eliteudvalget, Katrine Olesen og
Anne Skaug)

10. december: Julehygge
(Ansvarlige: Christina Jacobsen og Caroline
Andreasen)

Arrangementsudvalget
Randi Scheel

rskh@stofanet.dk

Den efterhånden legendariske tur med gode
terræner og godt vejr!

Henriette Andersen
HenrietteFinderupAndersen@stofanet.dk

22. juni: Skt. Hans Arrangement

Anne Skaug

skaug@privat.dk

Caroline Andreasen

CMA@STUDMED.au.dk

Christina Jacobsen

cbjakobs@imv.au.dk

(Ansvarlige:
Andersen)

Randi

Scheel

og

Henriette

Trine Kristensen

TK@markedsconsult.dk
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Henriette Jørgensen

O-service
Da ere medlemmer synes det er lidt
besværligt at benytte o-service, vil vi i løbet
af 2005 hver gang i pan-posten bringe en
manual til, hvordan du benytter nogle at de
mange nyttige funktioner i o-service.

Adresseændringer
Efter overgangen til o-service er det dig, som
medlem, der har ansvaret for at opdatere dine
oplysninger i medlemslisten på o-service. Får
vi klub- eller forbundsblad retur, sletter vi dig
af udsendingslisten, indtil du henvender dig
til sekretariatet med besked om, at du har
rettet din adresse, så du igen kan modtage
bladene. Har du en mailadresse på o-service
vil du evt. modtage en mail om at du er slettet
af udsendingslisten.
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Sådan gør du:
Log på o-service (log in fås hos Knud Sørensen;
ks@iptech.dk)
Klik på ‘løbere’ i øverste menubjælke.
Klik derefter på ‘ret løber’ i venstre side af
skærmen og vælg dig selv på listen (er du
enkelt medlem, står der kun dit navn; ved
familiemedlemskab står alle i din familie).
Du skulle nu se oplysninger tilsvarende dem i
billedet herunder.
Du kan nu rette dine oplysninger. Husk
at trykke »Gem«, når du har lavet dine
ændringer.

Hvem kan se mine oplysninger?
Når du er på ovenstående side, kan du vælge,
hvem der må have adgang til dine oplysninger.
Hvis du fravælger alt (de 4 ueben), kan
klubadministrationen stadigvæk hente dine

Pan-Posten
oplysninger til brug for udsending af klubblad,
men ingen andre kan få dine oplysninger frem
på skærmen.
Vælger du at ‘Mailadresse kan ses af andre
løbere under Find løber’ betyder det ikke,
at din mailadresse ligger frit tilgængeligt
på nettet. Det betyder at alle i DOF, der
benytter O-service, har mulighed for at nde
din e-mailadresse. Det kræver således log-in at
få adgang til dine oplysninger.

Modtag nyheder
På ovenstående side kan du også se hvilke
grupper du er medlem af. Det står nederst på

siden ud for ‘Udvalg/gruppe’. Der er mulighed
for at få nyhedsbreve, (hvis du vælger dette
i ‘Modtag nyheder’) fra følgende grupper i
klubben:
Arrangementsudvalg, Damegruppen, Træningsudvalg, Bestyrelsen, Eliteudvalg, Kortudvalg,
Børn og Unge, Træningsgruppe.
På din side står der dog kun hvilke mailgrupper du allerede er medlem af. Ønsker du
at modtage/afmelde nyheder fra mail-grupper
i klubben, så skriv en mail til sekretariatet
på pan@orientering.dk med angivelse af hvilke
grupper det drejer sig om.

Ebbe Nielsen

Pigemøde den 8/2
Tilstede var en række piger, motion som
elite, samt Thomas Hjerrild, Ebbe Nielsen og
Bjarne Hoffmann (dametræner DOF)
Ideen med mødet var at lave en plan for
hvordan man kan samle pigerne lidt mere
og lave en damesatsning med udgangspunkt i
Århus.

Overordnede mål for gruppen
En overordnet målsætning der hedder at man
vil samle og etablere et dametræningsmiljø i
Østjylland, der kan blive et supersamlingspunkt
for piger, som vil hygge sig og/eller blive rigtig
dygtige til at løbe.

På mødet havde vi en god dialog hvor følgende
ønskede indsatspunkter kom frem:
1.
Månedlige
opprioriterede
dame-/
pigetræninger (træning/socialt/spisning). Det
er tænkt som en træning specikt for damer
(muligvis sammen med herrer). Alle inviteres
og vi satser på at få en stor gruppe - alle møder
op (samt muligvis gæster)!
2. Ugentlig semi-pigetræning - en træning
tirsdag eller torsdag hvor man som pige primært
møder op hvis man vælger én ugentlig træning
(skiftevis tirsdag og torsdag). Her vælges dagen
så vidt muligt uden om vinter- og sommercup
mm.
3. Ture og stafetter. Satsnings- og sociale
arrangementer.
Hjælp
til
tilmelding,
koordinering af transport, overnatning mm.

Stort fremmøde til de prioriterede træninger.
Sejr i stafetliga.

Vi har nedsat et lille udvalg der skal have disse
ting op at køre: Randi, Christina, Rie, Ane og
Grethe (+ en træner og en formand)

5 hold til DM stafet.
3 hold til TIO.

Ideer og eller kommentarer til Ebbe Nielsen på
Ebbe@loberen.dk eller Thomas Hjerrild.
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Nedsættelse af kontingent
Der blev på generalforsamlingen stillet forslag
om nedsættelse af kontingent for studerende.
Det var ikke et konkret forslag, der kunne
stemmes om, men emnet blev debatteret af
de tilstedeværende medlemmer.
Nogle af synspunkterne var:
- Kontingentet er en meget lille del af de
samlede udgifter ved at løbe orienteringsløb
- Signalværdien er vigtig overfor de studerende
og de er vigtige ressourcer for klubben
- Kontingentet er lavt i.f.t. de tilskud der ydes
til ungseniorer.
- Man kunne aktivitetsrette tilskud i stedet for
at nedsætte kontingent.
- Det er for svært at administrere hvem der er
studerende
Efterfølgende har bestyrelsen drøftet emnet,
hvor ovenstående argumenter er taget i
betragtning.
Der var enighed om at vi ikke skal lave en
general nedsættelse for studerende, da det
er svært at stille generelle regler op for,
hvem der er studerende. Derudover er det
primært løbere fra andre orienteringsklubber,
der ser det som dyrt at være medlem i Pan
og ikke en general holdning blandt vores nye
medlemmer.
En af grundene til dette kan være, at
de orienteringsløbere der kommer fra andre
klubber også samtidigt er i den situation at
de lige er yttet hjemmefra (mange ytter
til Århus når de skal starte på Universitetet,
Handelshøjskolen og lignende) og samtidigt
også lige er overgået til at være seniorer.
Dette kan få OK Pans kontingent til at
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virke højt, specielt når man ser isoleret på
kontingentsatsen. Derfor vil vi gerne hjælpe
alle til at lette overgangen mellem junior og
senior, da det også kan være et problem for
dem, der altid har været medlem af Pan.
Derudover ønsker vi ikke at medlemmerne
kigger isoleret på kontingentsatsen, men ser
på hvad man får for det man betaler. Derfor
ser vi hellere aktivitetsrettede tilskud frem for
mange kontingentnedsættelser. Kontingent er
netop en af de meget få og rimeligt konstante
indtægter, vi kan budgettere med, og vi vil
derfor være ærgerlig over at skulle skære
her. I stedet kan vi se på, hvor vi kan støtte
aktiviteter i løbet af året, hvis der viser sig at
være en god økonomi. Hermed vil vi minimere
‘problemet’ med at medlemmerne skal have
penge op af lommen, hver gang de vil deltage
i aktiviteter, selvom de allerede har betalt
kontingent.
Et af de steder, hvor der er kommet en
forbedring i økonomien er på træningsudvalget/
kortsalg. Efter at DOF har ændret deres
kortpolitik har vi fået et relativt stort overskud
på denne post, som vi hellere vil benytte til
aktivitetsrettet tilskud frem for en marginal
besparelse på kontingentet. Samtidigt vil det
vedtagne tilskud forhåbentlig hjælpe på et
stort problem, nemlig meget lav deltagelse i
træningsløb.
Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående
betragtninger vedtaget
1. Nedsættelse af kontingent for ungseniorer
(op til 24 år) til kr. 450 per år med virkning fra
2006
2. Gratis deltagelse i træningsløb for alle
medlemmer (kun aktive medlemmer dvs. ikke
friløbere) til træningsløb arrangeret af OK Pan,
med virkning fra dags dato.

Pan-Posten

Hvad får man egentlig?
Hvad får man egentlig for sit kontingent som
senior i OK Pan?
Udover de ting, de este andre klubber
også tilbyder, såsom sociale aktiviteter,
klubblad, forbundsblad, adgang til et meget
velfungerende klubhus, ret til deltagelse i
konkurrencer under DOF, får man i OK Pan
også:
- Mulighed for deltagelse i og store tilskud
(50-70%) til: klubtur i Sverige, ture til Tiomila,
Smålandskavlen og Hallandspremieren m..,
samt træningweekend hvert år i januar.
- 2 ugentlige kvalitetstræninger planlagt af
klubbens træner.
- Mulighed for at spørge klubbens træner til
råds om træning.
- Ca. 20 gratis træningsløb om året + ca. 20
træningsløb arrangeret af andre klubber for kr.
20.
- Mulighed for at benytte klubbens tilbud
på løbeudstyr. Senest på pandelamper og
sommerløbesæt.
- Som nyt medlem mulighed for at låne kompas
og pandelampe ved træningerne
- Og ikke mindst mulighed for indydelse ved
at indgå i et af vores udvalg eller funktioner…

Arrangementsudvalget

Kongerigets bedste!
Hjælp din klub til at blive kongerigets
bedste! Orienteringsklubben Pan skal dyste
om Danmarksmesterskabet for Klubhold i
Tved Plantage i Nordjylland den 1. maj
2005.
Terrænet er noget af landets bedste - og
mest spændende! Så det vil være rigtig god
orienteringsteknisk træning med baner på alle
niveauer og længder…
Om du så kun kan gå en bane igennem - bare
du gennemfører - vil det være guld værd for
din klub!
Så vi skal bruge jeres hjælp, og det gælder
alle! Vi skal bruge nye medlemmer, gamle,
rutinerede
medlemmer,
tirsdagspigerne,
ungdomsløberne, eliteløberne, panisterne...
Alle!
Der er ingen undskyldning for at blive hjemme,
da vi forsøger at arrangere fælles bustransport
derop.
Det
vil
blive
en
klubdag,
hvor
arrangementsudvalget vil sørge for, at der er
masser af hygge, kagespisning, sodavand, kaffe
og the - og hvor du kan få chancen for at lære
en stor del af klubbens medlemmer at kende nye som gamle.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Med venlig hilsen
OK Pans bestyrelse

Tilmeldingsfrist og yderligere oplysninger vil
være at se på Pan’s hjemmeside løbende.
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Nyt om WOC 2006
Af: Bent Nørgaard

Så skal der snart hverves folk
Brik for brik falder på plads - hør mere om
WOC på møder rundt om i klubberne.
Ledelsen fra WOC har allerede ere gange
været ude med opfordringen, men det kan
ikke siges nok gange: Husk at reservere dagene
1.-5. august næste år - og gerne nogle dage før
og efter også - til at være medhjælper ved
WOC. Så er du samtidig sikret en orienteringsoplevelse af de helt store.
Det er til den tid 32 år siden, der sidst har været
orienterings-VM i Danmark, og med stadig ere
lande, hvor der dyrkes orienteringsløb, går der
sikkert endnu ere år, inden det næste gang
er Danmarks “tur” til at være vært. Så det er
sandsynligvis en oplevelse, de este af os kun
får mulighed for én gang i livet - grib chancen.
I de kommende måneder får medlemmerne
i de syv arrangørklubber mulighed for at
høre meget mere om, hvor langt vi er med
forberedelserne og hvilke forventninger, vi kan
begynde at stille til de travle augustdage næste
år. Stævneledelsen drager nemlig på turné til
klubaftener i de syv klubber for at fortælle
det nyeste. De este af møderne ligger i
begyndelsen af april.

Stævnepladserne fundet
Måned for måned falder ere brikker på plads,
og her skal blot nævnes enkelte af dem.
Samtlige stævnepladser er nu fundet. Dem kan
du læse nærmere om på WOC’s hjemmeside,
www.woc2006.dk.
En af de stævnepladser, der alligevel ikke
blev til noget, har dog fortjent et par ord.
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Stævneleder Flemming Nørgaard fortæller, at
Himmelbjergtoppen meget længe var inde
i billedet som stævneplads ved stafetten.
Den placering var ere i stævneledelsen
meget forelskede i, for ingen tvivl om at
Himmelbjerget ville være en fantastisk ramme,
men man måtte dog til sidst erkende, at
området ikke vil kunne rumme et så stort
arrangement. Derfor bliver stævnepladsen i
stedet på et område ved Bøgedal - altså lidt
nærmere Sletten.

I Mindeparken
Sidste konkurrenceområde er nu også fastsat.
Da navnene på de øvrige områder blev
offentligjort sidste sommer, blev det kun
oplyst, at sprinten skulle nde sted i “et
parkområde ved Århus”. Det står nu fast, at
det bliver i Mindeparken og hermed blandt
andet meget tæt på Marselisborg Slot. Så
måske opholder stævnets protektor, kronprins
Frederik, sig her i konkurrencedagene.

Nye navne
På “personalesiden” er der også et par nyheder.
Flemming Hansen fra Viborg OK, der er chef
for WOC-Tour, altså publikumsløbene, skal i et
halvt års tid arbejde i Trondheim i Norge, og
hans post overtages derfor midlertidigt af en
anden fra det triumvirat, der står i spidsen for
publikumsløbene, Ulrik Mathiasen fra Silkeborg
OK.
Posten som pressechef er blevet besat. Den
tidligere Pan-løber Johan Fegar, der i dag bor
på Sjælland og løber for Tisvilde, har påtaget
sig denne opgave.
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Endelig er der også fundet en, der skal tage sig
af den store opgave med at lede og koordinere
hvervningen af frivillige hjælpere. Elin Holm
Jensen fra Horsens OK har sagt ja til opgaven.
På et andet punkt er der hentet assistance
fra
Sverige.
En
særdeles
kompetent
stævnespeaker, Per Forsberg, der også klarede
funktionen ved VM i Sverige sidste år, har
påtaget sig den igen i 2006.

WOC DENMARK
1-5 august 2006

Klubaften om WOC 2006
Som det fremgår af WOC-nyt på
modstående
side,
så
kommer
stævneledelsen
på
besøg
hos
arrangørklubberne - og det gælder også
OK Pan.

Ebbe Nielsen

Støtte fra elite.idræt.aarhus
Det er igen i år lykkedes os at få et pænt tilskud
fra elite.idræt.aarhus. I år lyder tilskuddet/
støtten på kr. 50.000, der primært bliver
givet til fastholdelse af og forbedring af vores
kraftcenteraktiviteter.
Endvidere gives der tilskud til videreudvikling af
talenter gennem deltagelse i kraftcenterregi.
Vi takker for tilliden og arbejder videre med at
gøre Århus til det bedste sted at være satsende
o-løber i Danmark. Det er selvklart et tilskud,
der gør det sjovere og lettere at arbejde med
fremadrettede aktiviteter.
I det nye år forsøger vi os med satsning på unge
stafetløbere og en satsning på at opbygge en
endnu stærkere og bedre dameafdeling. Helt
konkret vil vi forsøge at bygge en stafetsatsning
for de unge drenge, der kan skole dem
til fremtidens førstehold. Hos pigerne vil vi
opbygge et miljø der både rummer det sociale
og et hold der kan genvinde stafetligaen.

Sæt kryds i kalenderen ved
Tirsdag 29/3 kl. 20.00
Da vil stævneledelsen komme og fortælle
om:
- Hvor langt er forberedelserne?

Man kan besøge elite.idræt.aarhus
www.elite-idraet-aarhus.dk.

på:

Divisionsmatch 2005
Et par vigtige datoer at notere sig i
kalenderen:

- Hvad kan vi forvente af VM?
- Hvad kræver det af Pans medlemmer?

1/5 : Tved Plantage
7/8 : Fussingø

Ved samme lejlighed kan man naturligt
melde sig som hjælper.

Det er de to dage, vi skal til divisionsmatch.
Husk dem nu!
19

Pan-Posten
Sine og Torbjørn Gasbjerg, Team Fjällräven

Rävene uden luft
3 punkteringer på 1 minut...
Nedenstående udspiller sig 3 km før ankomst
til førstedagens overnatningsplads [ved
Karpenhøj Vinter Adventurerace 11-12/2 (ja,
da der var snestorm), red].
Kl. 01.45: Sine udbryder, ”Arr... jeg har en siver
i bagdækket!”. Kortlæseren Torbjørn svarer,
”Kør, kør, der er ikke ret langt endnu, vi når
det.”
Kl. 01.45.30: Henrik råber: ”jeg er også ved
at være ad” Torbjørn: ”Pis pis… men kør, kør,
der er altså ikke særlig langt.”

Alle prøver den et par gange, og vi konstaterer:
nej, det gør den ikke. Vi låner en pumpe af et
meget venligt Team Licence to Lead. Tak.

Et sted langt ude på landet
Kl. 09.05 Henrik: ”Jeg har en siver.. igen.” Da
vores pumpe jo var gået i stykker om natten,
måtte vi låner en pumpe og pumpe lidt ved
næste post.
Kl. 10.20 Sine: ”Er mit bagdæk ikke lidt adt?”
Henrik og Torbjørn: ”Nej.”
Kl. 10.22 Sine: ”Jeg er altså halvad – det en
siver.” Vi låner pumpe af ”Licence to Lead”
igen (tak) og får givet Sine kunstigt åndedræt.
Kl. 10.35 Sine: ”Nu er jeg den helt ad…”

Kl. 01.45.55: Sine: ”Nu er jeg også punkteret
på forhjulet! Hvor langt er der?” Torbjørn:
”Kan du holde 10 min? Vi har kun to slanger, vi
skal altså bare til overnatningspladsen.”
Kl. 01.50: Med 30 km/t ned af grusvejen og
sejlende bagdæk udbryder Henrik: ”Mit dæk er
faldet af!” Sine supplerer: ”...og jeg kører nu
på fælgen!”
Fuck, fuck, fuck tænker vi (og siger det i
øvrigt også…). Sine og Henrik løber febrilske
og ghtende de sidste 11⁄2 km til
overnatningspladsen – til trods for manglende
luft i slangerne, var der alligevel luft nok til, at
der bliver sagt et enkelt skældsord – eller to.

Skal jeg ødelægge din pumpe?
Står på overnatningspladsen kl. 02.30 og er
ved at lappe slanger fra vores række af uheld
tidligere på aftenen. Det er lidt koldt ?
Torbjørn: ”Ups.. den her pumpe virker ikke
mere…!”
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Vi låner igen igen pumpe af Licence to Lead
og beholder den (fornemt, tak). Sætter nye
slanger i Sine og Henriks dæk. Kører herefter
ca. 50 meter, hvorefter Sine igen bringer sig
selv i fokus…
Sine: ” Det her er løgn. Nu er det andet dæk
adt!”
Nu har vi ikke ere slanger og må lappe.
Laver under utallige forbandelser en mislykket
lapning i regnvejret.
Torbjørn konstaterer: ”Nu har vi kun en lap
tilbage…”, hvorefter han pumper 3 gange og
tilføjer: ”… og nu er vores lånte pumpe også
gået i stykker!”
Vi begynder at grine og sparke i jorden. Nu er
det blevet komisk – det jo fantastisk.
Henrik: ”Kan man puste en slange op? Nej…
okay, der er 11⁄2 km til næste post, Sine du
løber!”

Pan-Posten
Vi låner en slange og en pumpe ved næste post
og kan køre de sidste 10 km til mål med kun to
små sivere og tre gange pumpning.

Summa summarum: 6 punktering og 2 sivere –
men ellers var det et nt løb.
P.S.: Vi kom ade i mål…
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Et travlt forår i OK Pan

af konceptet for arrangementet og vi kom
frem med det vi sidste efterår afviklede under
navnet »Bogstavjagt i skoven«.

Vi går alle et travlt og spændende forår i
møde som arrangører af tre store og meget
forskellige arrangementer. Vi kommer derfor
til at behøve din hjælp på et eller ere
tidspunkter i løbet af foråret. Det første
arrangement, der løber af stablen er DM
Sprint i Skåde Bakker.

Bogstavjagt i skoven er et anderledes
orienteringsarrangement, der drejer sig om
samarbejde og motion. Det er en god anledning
til, at deltagernes får fælles udfordringer i
skoven, samtidig med at vi i OK Pan på en god
måde kan prolere vores sport til et publikum,
vi ikke normalt når ud til.

DM-sprint 2. april

Bogstavjagt i skoven er ikke en ressourcetung
opgave for klubben, men vi får til gengæld
meget ud af at være med. CRECEA er dygtige
til at pleje medie- og sponsorsiden og i den
nærmeste fremtid skulle løbet også gerne give
et lille (og med tiden forhåbentligt stort)
overskud til klubben. Hoveddelen af arbejdet
varetages af sekretariatet og til afvikling af
løbet behøver vi ca. 20 hjælpere, herunder
Panisterne, der har lovet at hjælpe med
at smøre sandwich til deltagerne. Derudover
opfordrer vi selvfølgelig til, at alle medtager
en brochure til deres virksomhed, når disse i
næste måned bliver lagt frem på Silistria.

Henriette Jørgensen

Henrik Hinge og Henriette Jørgensen er
stævneledere, Kell Sønnichsen har tegnet
kortet og Torbjørn Gasbjerg og Kent Lodberg
er banelæggere. WOC2006 IT-gruppen bruger
løbet som “fortræning” til VM og står for
tidtagningen, der skal testes til 1/10 sek.
perfektion.
Derudover er der mange andre funktioner,
hvor vi behøver din hjælp! Du må meget
gerne henvende dig selv på pan@orientering.dk
og ellers vil de ansvarlige for funktionerne
snarest muligt begynde at samle folk til deres
funktioner.

Bogstavjagt 27. april
Det næste løb på listen er noget anderledes
end de arrangementer, vi normalt laver.
Målgruppen er virksomheder og i høj grad de
ikke motionsvante ansatte. Sidste år deltog
klubben med et hold Panister og vi håber de
har lyst til at stille op igen. Derudover vil
vi selvfølgelig opfordre alle medlemmer til at
stille med et hold fra deres arbejdsplads.
Baggrunden for konceptet er CRECEA’a
erfaringer med at man i mange virksomheder
oplever at der arrangeres motionsaktiviteter
med det resultat, at kun de - i forvejen - aktive
deltager. Sidste sommer inviterede CRECEA
os til at være medarrangør og medudvikler
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Udover afdelingen i Århus er Horsens OK og
Herlufsholm OK også gået med i arbejdet og
afholder en afdeling i deres nærområde på
samme dato.

Femina kvindeløb 8. maj
Sidst men ikke mindst er der Femina-løbet, som
endnu en gang afvikles i Mindeparken på mors
dag. Dette løb adskiller sig ved udelukkende at
henvende sig til kvinder og samtidigt er det,
som det er de este bekendt, et motionsløb
og ikke et o-løb. Det er altid et hyggeligt
arrangement, både for deltagere og ofcials,
så tag hele familien med i Mindeparken den
8. maj og giv en hånd med til afvikling af
stævnet. Se også indlægget andetsteds i bladet
om de arbejdsopgaver vi behøver din hjælp
til.

Pan-Posten

DM Sprint opgaver
Ansvarsområde
Speakning
Mål og teknik
Kiosk
Toiletter/bad

Ansvarlig
Lasse Staffensen
Michael K. Sørensen
Anne Skaug
Henriette J/Henrik H

Opgave/hjælpere

10 hjælpere.
3-4 hjælpere.
3 pers. På Skåde skole, så der er tale om en
lettere tjans end normalt.
Materiel
Martin BP
5-6 hjælpere.
Bespisning
Grethe LP m..
3-4 hjælpere. Der tilbydes spisning efter løbet
på Skåde skole for at hjælpe på økonomien.
Postbemanding
Kent Lodberg
Ca. 20-25 hjælpere til overvågning af poster
Info til beboere
Henriette J.
Vi benytter en torsdag aften og laver det til
en fællestræning, så vi håber selvfølgelig at
mange møder op.
Pressemeddelelser
??
Skrive til aviserne i ugen op til og
pressemeddelelse fra løbet.
Børne-p og børnebaner Ungdomsafdelingen
Der er legeplads!
Eliteklasser, start
Kell S. (WOC2006)
6 hjælpere.
Øvrige klasser - start Henriette J/Henrik H 10 hjælpere. Der vil blive lavet put & run.
Baner (ikke o-løbere) Henriette J/Henrik H 4 hjælpere. Alle i nærområdet mulighed for
at prøve et o-løb.
Åbne baner
Henriette J/Henrik H 2 hjælpere. Salg af kort og udlevering af
SI-brikker.
Opvarmningsområde Henriette J/Henrik H 3 hjælpere. H/D 17-20 og 21 skal være i
karantæneområde inden første start og indtil
de selv starter.
Stævnekontor
Martin J., Morten Kusk Alle tilbydes et prøveløb på kortet med start
fra skolen.

Mortensen & Beierholm

Shell Service

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Guldsmedgade 3
Postbox 175
8100 Århus C
Tlf. 87 32 57 00

Rosenvangs Allé 218
8270 Højbjerg
Tlf. 8627 2775
Er »vaskesponsor« for vores nye Caravelle.
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breddekonsulent,
og
ungdomstrænerne
fremlagde deres ideer om, hvad man kunne
udnytte projektet til. I denne forbindelse blev
der også nedsat et børne- og ungdomsudvalg
med repræsentanter for både Pan og 1900.
Udvalget fastlagde hvilke områder der skulle
arbejdes videre med i løbet af året.

Morten Pedersen, ungdomstræner

Kvalitetsstempel til klubbens
ungdomsarbejde
Klubben har i 2005 retten til at markere sig
med følgende mærkat: “Et godt idrætsmiljø
for børn”.
Mærkatet er opnået ved i 2004 at deltage i og
gennemføre Danmarks Idræts-Forbunds “Godt
idrætsmiljø for børn” projekt. Projektet sætter
en række krav til børne- og ungdomsarbejdet i
en klub. Blandt kravene er, at man formulerer
en konkret børnepolitik, at man har tilbud
om regelmæssige træningsaktiviteter og
konkurrencedeltagelse, at ungdomsarbejdet
varetages af kvalicerede ledere og trænere,
at der ndes et ungdomsudvalg og at der er et
samarbejde med forældrene. Endvidere satte
DOF det krav, at projektet blev gennemført,
som et samarbejde mellem to klubber. Vores
blev gennemført i samarbejde med Århus 1900.
I forvejen havde Århus 1900s ungdomsløbere
et tilbud om at deltage i ungdomstræningen i
Pan, så det var kun naturligt at udvide dette
samarbejde.

Konkrete tiltag
Projektet startede i januar 2004 med at
alle interesserede i børnearbejdet i begge
klubber blev indkaldt til et informationsmøde
om projektet. I mødet deltog også DOFs
24

Med projektet fulgte også en pose penge.
Størstedelen disse blev brugt på at investere i
nye løbetrøjer. Disse fælles trøjer skal overfor
omverdenen og internt vise, at selv om løberne
løber for to forskellige klubber, så kommer
de fra samme træningsmiljø. Trøjerne havde
premiere til Midgårdsormen, hvor de k stor
opmærksomhed fra både speakere og andre
løbere.
Midgårdsormen udgjorde samtidig en del af
et andet satsningsområde, nemlig at deltage i
est mulige stafetter og - hvor det var muligt at sætte fælleshold.
For at forbedre det sociale omkring træningen
og skabe større forældreinddragelse, blev det
vedtaget, at der skulle være fællesspisning
for både børn og forældre en gang om
ugen. Endvidere arrangerede de to klubber
i samarbejde en afdeling af Nordkredsens
Børnekarrusel.

Mere fokus i arbejdet
Generelt har projektet ført til, at der i børneog ungdomsarbejdet er kommet mere fokus på,
hvad det egentlig er, vi laver. Målet har været
at opbygge nogle fornuftige rammer, der er med
til at sikre et fornuftigt ungdomsarbejde. Noget
som ovenstående mærkat faktisk indikerer at
vi har. Udover det har vi forsøgt at give
alle løberne de samme muligheder uanset
klubtilhørsforhold, udfra den loso at i
fællesskab har vi de bedste muligheder for at
udvikle vores ungdomsløbere og skabe gode
sociale relationer.

Pan-Posten
rene o-præstationer.
For jer alle ved I jo at der løbes i, for danskere,
hårdt nordisk terræn. Så det er bare ud og
nde bakkerne og pindene - at trave rundt i, så
ingen bliver overraskede.
Vi vil igen i år forsøge at arrangere forskellige
afgange, så der kan vælges, hvornår man vil op
for at få noget nordisk terræn under fødderne
inden konkurrencen.
Dette er virkelig et arrangement, hvor det
er nødvendigt at alle støtter alle - i alle
henseender. Og det er allerede nu dette
starter!
Et af årets højdepunkter !
Så er det tid igen…. Om to måneder går det
løs i skovene nordvest for Stockholm. Det
er i øvrigt 20. år i træk at Pan deltager i
Tiomila!
Stedet er Upplands-Bro ca. 30 km NV for
Stockholm i Sverige og datoen er 23-24/4 med træning i dagene før.
Begynd allerede nu at tænke i baner som vil
bringe dig nærmere en form, som så igen vil
gøre dine muligheder for at løbe en n Tiomila
større.

Tilmelding senest 15/3 til Thomas Hjerrild:
thhj@stofanet.dk
Angiv om du ønsker afgang torsdag eller fredag
eftermiddag (NB: fredag er St. Bededag!)
Pris: uændret 550 kr alt inkl.
Nærmere info kommer senere - hold øje med
hjemmesiden! Check også: www.tiomila.se
/Thomas Hjerrild og Torben Utzon

En klar anbefaling til alle herrerne er at
deltage i Natugle-serien, som snart løber af
stablen. Tænk disse løb som stafetløb og løb
dem derefter - sikre vejvalg og med en klar
loso om minimale tidstab; sikkerhed frem
for monsterfart - rene o-præstationer.
Dette tænkt for vores hold med et håb om at
kunne sikre o-præstationer uden meget store
tidstab, da det ere gange er dér vi har mistet
meget.
Til pigerne handler det om at løbe så mange
o-træninger som muligt. Tænk disse som
stafetløb og søg igen, som herrerne, at løbe

Luksusforhold ved sidstepost (Tiomila 2003).
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Vinter-cup
2004-2005
Kell Sønnichsen

nok blev noget i den stil, når nu løbet var givet
titlen “Yo-yo” - på trods af Jans forsikringer
om, at det var et ordspil på hans initialer.
Godt 30 løbere begav sig ud på den 2900 m
lange bane med 225 m stigning! Bedst til dette
var Henriette Andersen.

4. afdeling

7. afdeling

»Det er sydpå, og det går nedad« lovede
Morten Pedersen. Og det havde han ret i.
Morten og Bjarke Refslynd havde lavet noget
så sjældent som en bakketur nedad. Med start
i 85 m højde og mål i vandkanten virkede det
rimelig humant. Til gengæld var længden så
skruet i vejret til hidtil uhørte 4000 meter og
der var lagt godt med mudder ud strategiske
steder.

Det blev til 9 gange over Giber å for mit
vedkommende. Det kunne nok gøres bedre,
men over en masse gange skulle man pga.
de noget snirklede regler, som Kurt Lyndgaard
(traditionelt) og Juul Meldgaard stillede op.
Først parløb med valgfrie poster og dernæst
to individuelle sløjfer - med en del mudder og
vand involveret.

Den gule førertrøje med Ebbe Nielsen indendi
gik i soloudbrud og distancerede sig yderligere
fra feltet ved at vinde afdelingen klart.

Vinder i
Gasbjerg.

denne

afdeling

blev

Torbjørn

5. afdeling
Kent Lodberg havde placeret SI-enhederne i
nær jordhøjde, så det i høj grad drejede sig
om at nde terrængenstanden frem for at
vifte med pandelampen. Nogle gange var det
lykkedes bedre end andre; det er forbavsende
hvor lidt reeks, der skal til for at afsløre
posten. Så var det godt, at der var noget
kravlen på de lerede skrænter til at aede
opmærksomheden.
Bedst til den samlede øvelse var Jesper Holst,
der dermed k sit orienteringsgennembrud i
vintercuppen.

6. afdeling
Ikke mindre end seks gange op og ned af
skrænten blev det til, da Jan og Peter
Overgaard stod for 6. afdeling af vintercuppen.
Flere havde allerede på forhånd gættet, at det
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Per Hjerrild på 5. afdeling - ved en af de poster,
der stod nogenlunde tydeligt. (Foto: Michael K.
Sørensen).

Stilling efter 7. afdeling
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10

Ebbe Nielsen
Kurt Lyndgaard
Morten Pedersen
Kell Sønnichsen
Henrik Markvardsen
Henrik Andersen
Per Hjerrild
Kent Lodberg
Martin Jensen
Henrik Hinge

283
247
241
241
238
224
217
216
213
208
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Løbskalender
Dato

Kat. Løbsområde

Arrangør

Bemærkning

2/3
9/3
12/3
13/3
16/3
18/3
19/3
20/3
20/3
24/3
25/3
26/3
30/3
2/4
2/4
10/4
16/4
17/4
17/4
22/4
24/4
1/5
5/5

Dn
Dn
B
B
Dn
Dn
A1
Ds
C
A2
A2
A2
Dn
A1
A1
C
B
B
C
D
B
A
D

Viborg OK
Aarhus 1900
Vendelboerne
Vendelboerne
Herning OK
FIF/OK Øst
FIF/OK Øst
FIF/OK Øst
Skive AMOK
Aalborg OK
Aalborg OK
Aalborg OK
Silkeborg OK
OK Pan
Holstebro OK
Herning OK
OK Roskilde
Ballerup OK
Horsens OK
St. Binderup OK
Silkeborg OK
Nordvest OK
OK Pan

Natugle 1
Natugle 2
Nord-Jysk 2-Dages
Nord-Jysk 2-Dages
Natugle 3
Spring Cup nat
Spring Cup klassisk
Spring Cup stafet
3. Div.
Påskeløb
Påskeløb
Påskeløb
Natugle 4
DM Sprint, SRL, JRL
DM Nat
4. Div.
SM-stafet, SL
SM-klassisk, SRL, JRL
2. Div.
NJM-lang
Gudenådyst
1. Div.
Kr. Him. Løb

Broddingbjerg
Storskoven
Tolne Skov
Uggerby Plantage
Nørlund Plantage
Teglstrup Hegn
Tisvilde Hegn Øst
Gribskov Nord
Hjelm Hede
Kollerup Skov
Svinkløv
Vester Thorup
Silkeborg Sønderskov Vest
Skåde Bakker
Vestre Plantage
Haunstrup
Ny Tolstrup
Nøddebo/Grib skov syd
Stagsrode
Rold Vælderskov
Silkeborg Nordskov
Tved Plantage
Storskoven

Sidste tilm.
22/2
1/3
18/2
18/2
8/3
15/2
15/2
15/2
10/3
1/3
1/3
1/3
22/3
21/3
11/3
4/4
8/4
8/4

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
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Ingerslevs Boulevard 25, 4. tv.

v/Henriette Jørgensen

Afs.: OK Pan

DK-8000 Århus C

Træningsløb
Dato Terræn

Banelægger

Mødested

26/2 Sostrup

OK Djurs

Afm. på vejen Veggerslev-Gjerrild

Bemærk

2/3

Finderup

Viborg OK

5/3

Marselisborg Nord Aarhus 1900

9/3

Storskoven

Natugle 1
Grumstolen

Aarhus 1900

Natugle 2

12/3

Ingen træningsløb

Nordjysk 2-dages

16/3 Nørlund

Herning OK

Natugle 3

19/3 Palsgård

Horsens OK

Supertræningsløb

23/3

Ingen træningsløb

Påske

30/3 Fløjstrup

Katrine O., Rie, Henriette A

P-plads midt i skoven

31/3 Silkeborg Sdr.skov Silkeborg OK
2/4
6/4

Alle!
Helgenæs

Natugle 4
OK Pan arrangerer DM-sprint

Klaus Kristensen, Lasse Werling, Kurt Lyndgård

Forårscup

13/4 Ålum

Morten Kusk, Jesper Holst, René Rokkjær

Forårscup

20/4 Mols Bjerge

Morten FG, Signe F, Troels Nielsen

Forårscup

27/4 Ringelmose

Frank, Ane, Esben Linde

Forårscup

5/5

Ungdomsafdelingen

Kr. Himmelfart

Storskoven

Løb markeret i kursiv har tilmelding via o-service (www.o-service.dk).

Starttid:
Pris:
Baner:

Kl. 13-13.30. Efter sommertid starter (27/3) dog 18-18.30
Gratis for medlemmer af OK Pan.
20 kr., dog 5 kr. hvis man selv har kort med, for andre.
Normalt 4 stk.:
9 km svær
6 km svær
5 km mellemsvær
3 km let

