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Velkommen til Grenaa

Støt vore annoncører
- de støtter os......

Det er med stor fornøjelse, at jeg som 
formand for en meget lille idrætsfor-
ening i Grenaa under Østjyllands Politi 
kan byde velkommen til dette oriente-
ringsløb her den 10. maj, hvor skoven 
netop er sprunget ud, og hvor vi alle 
higer efter at komme ud i naturen.

Løbet afholdes i den smukke plantage 
lige syd for Grenaa.

Der bliver som altid ved disse arran-
gementer lagt et stort stykke arbejde 
i planlægningen for at gøre arrange-
mentet så vellykket som muligt, og 
disse kræfter skal også takkes i dette 
forord, idet det er personer som disse, 
der holder gang i sporten.

På grund af dårlige knæ, kan jeg des-
værre ikke selv løbe mere, og som 
tidligere orienteringsløber er jeg meget 
misundelige på de kolleger, der delta-
ger i dette arrangement.

Jeg håber i vil nyde naturen og det 
sociale aspekt og selvfølgelig også 
konkurrencemomentet.
God tur.

Kim Borg
Politiassistent
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Stævnecenter: Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa.

Første start: Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 1000.  

Kort:   Grenaa Plantage 1:10.000, ækv. 2,5 m. Nytegnet 2010  
   til DM-Nat 
 
   Skoven er overvejende nåletræsskov med islæt af store  
   åbne områder med hede og indlandsklitter. Der er man- 
   ge veje og stier, og skoven er meget let-gennemløbelig. 

Banelængder: Bane 1 (svær) ca. 10,5 km
   Bane 2 (svær) ca. 8 km
   Bane 3 (svær) ca. 5 km
   Bane 4 (svær) ca. 4 km
   Bane 5 (mellemsvær) ca. 6 km
   Bane 6 (let) ca. 5 km

Transport:  Både start og mål 
   er i umiddelbar 
   nærhed af stæv-
   necentret.  
   Følg afmærk-
   ningen.

Indbydelse til 

Djurslandsløbet 2011
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Både start og mål 
er i umiddelbar 
nærhed af stæv-

Følg afmærk-
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Tilmelding:   Email til Arne Nørgaard Mikkelsen, Grenaa Politi  
   Idrætsforening, ANM001@politi.dk senest den 2. 
   maj 2011.  

Startafgift:  Kr. 60,- pr. deltager. Der anvendes EMIT-brikker, kan lå- 
   nes for kr. 10,-. Egen brik kan anvendes ved opgivelse  
   af nr. ved tilmelding.
   Afslutning kr. 35,-
   Indbetales til Grenaa Politi Idrætsforening på konto nr.  
   1551-8309906.

Afslutning:  Der vil være afslutning i Idrætscentrets cafeteria kl. ca.  
   1330. Kaffe m. brød kr. 35,- der bestilles og betales  
   sammen med tilmeldingen.

Stævneleder: Søren Dyrskjøt, Randers PI  

Banelægger: Arne Nørgaard Mikkelsen, Grenaa PI

Banekontrol: Morten Kjær, Grenaa PI

Overdommer:   Svend Åge Ander-
   sen, Odense PI

Søren Dyrskjøt
Stævneleder
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VejviserkortVejviserkort
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O-kort over løbsområdetO-kort over løbsområdet
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Velkommen til Grenaa 
(Byen ved vandet, centrum i landet)
Grenaa Plantage har først i midten af forrige århundrede fået sit nuværende 
navn efter at være indlemmet under det daværende Grenaa Kommune. Fra gam-
mel tid ejedes området af herregården Hessel og hovedparten kaldtes under ét 
Fuglsang Hede. Størstedelen af området, der strakte sig helt op til Grenaaen, 
bestod allerede dengang fortrinsvist af hede og skov, idet jorden gennem tiderne 
har været for sandet til en egentlig dyrkning. 

I starten af 1800-tallet var hele landet hærget af store sandstorme. Dette gik i 
særlig grad ud over Fuglsang Hede, idet alle græsningsarealer og dyrkede om-
råder sandede til. Ekstra slemt var det, at kreaturerne i deres søgen efter føde 
gik til angreb på beplantningen i strandens klitter, hvilket absolut ikke havde en 
gunstig indvirkning på sandflugten…
Resultatet af sandflugten ses overalt i skoven, mest udtalt i det åbne område 
midt i skoven. Dette område kaldes i øvrigt stadig Fuglsang Hede. 

Hele området syd for Grenaaen var dengang næsten ubebygget, bortset fra et 
par kummerlige hedegårde tæt på åens udløb i Kattegat. Den ene af disse gårde 

Djurslands største udvalg af dame & herretøj i store størrelser!

... og hos Allsize

har vi masser af 
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beboedes i 1830-erne af en bonde ved navn Søren Kanne. Sammen med no-
belpristageren August Krogh, der er født i Grenaa, er Søren Kanne en af byens 
helte, som alle grenaaensere med rette er stolte af. 

Under en februarstorm i 1835 svømmede han med sine heste ud til et strandet 
skib og reddede den nødstedte skipper i land vha. et reb. Bedriften blev kendt 
gennem St.St. Blichers digt "En anden ny Vise om en Sømand og en Landmand". 
Digtet indledes meget malerisk således:

  Der blæste en Storm udi Kattegat
  De Bølger de ginge så høje
  Saamangen stolt Sømand den samme Nat
  For sidste gang lukked sit Øie

Søren Kanne modtog for sin bedrift en fortjenstmedalje og 40 rigsdalere af 
Kongen. Ironisk nok led Søren Kanne druknedøden den 10. november 1860. En 
mørk aften ledte han efter en bortløben ko, faldt i åen og druknede. En medvir-
kende årsag kunne måske tænkes at være, at han efter sigende var ret tørstig 
på sine ældre år…

Fuglsang Hede og Grenaa Plantage er i dag et yndet åndehul for byens borgere 
og turisterne, som i sommerhalvåret strømmer til Grenaas strande. Foruden 

TRANSLATØR SERVICE

Statsaut. translatør og tolk i Hollandsk/Flamsk
Åvangen 35 B - 8444 Balle - Tlf. 86 33 74 66

www.vingerhoets.dk

»
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disse tobenede skabninger, vil man også kunne være heldig at se både køer, 
geder og får. Fuglsang Hede er nemlig i dag et fredet område, hvor man ønsker 
at bevare en udsat naturtype. Man vil med andre ord fastfryse billedet af heden 
for eftertiden. 

Da heden imidlertid ville springe i skov med tiden, hvis man blot så til, er man 
nødt til aktivt at gøre noget, og det er her, at fårene kommer ind i billedet. Fårene 
græsser på en måde, så lyngen og andre af hedens planter favoriseres frem for 
græsser og uønsket træopvækst. Fårene er menneskevante og er efter sigende 
ikke angrebslystne…

Til slut vil jeg lige vende tilbage til St.St. Blichers digt. Efter at have beskrevet 
bondens heltmodige indsats, slutter digteren sit kvad således:

                       Saa skulle dog alle I danske Mænd 
  Af Hjertet elske hinanden 
  I Faren og Døden sig give hen
  Den ene med Lyst for den Anden

  Og Fynbo og Jyde og Sjællandsfar
  Til eet Huus vi Alle jo høre
  Gud Fader os Alle i Troskab bevar!
  Og Alle til Enighed føre!

Lad dette være indgangsbønnen til en forhåbentlig fredelig og fordragelig dag 
sammen med gammelkendte men forhåbentlig også en hel del nye ansigter fra 
det ganske land...

Banelæggeren
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