
  
 

Årsberetning 2000. 
 
 
Ved udgangen af år 2000 så afdelingsbestyrelsen således ud: 
 
Formand: Jan Kofoed Nielsen, St. 4, p.t. Beredskabssektionen 
Næstformand: Thomas Dürr, Station 4, p.t. Kriminalpolitiet 
Kasserer: Bruno Stub, Afd. N 
Sekretær: Karsten Jørgensen, Rødovre, p.t. DCP 
Materielforvalter: Frank Davidsen, Frederiksberg 
Medlem: Bjarke Dalsgaard Madsen, Station 3 
 
Medlemsmødet blev afholdt den 4. februar på Station 5, hvor der mødte 19 medlemmer op. 
Torkil trak sig desværre fra hvervet som formand for afdelingen efter mange års tro tjeneste. 
Han ønskede efter 18 år i bestyrelsen, heraf de 5 år som formand, at slippe for nogle af de 
administrative opgaver, men han fortsatte heldigvis her i år 2000 med at bruge sine kræfter og 
entusiasme på både Børnekarrusellen, den nye SkovCup, Divisionsturneringsudvalget, DPIFs 
Feltsportsudvalg, og som banelægger, stævneleder, bane- og stævnekontrollant samt meget 
mere. 
Bestyrelsen havde forudset at det ville komme til at knibe med de at få besat alle poster i 
bestyrelsen, og havde derfor stillet forslag om at skære bestyrelsen ned fra 7 til 6 medlemmer, 
hvilket blev vedtaget.  
For at få funktionerne i bestyrelsen til at gå op, blev der ved valget rokeret lidt rundt på 
medlemmerne:  
Sekretæren, Jan Kofoed Nielsen, blev valgt som formand.  
Den civile tilmelder, Thomas Dürr, overtog den ledig post som næstformand og fik samtidig 
ansvaret for nye medlemmer og uddannelse.  
Kasserenen, Bruno Stub, overtog den civile tilmelding ved siden af kassererjobbet.  
Karsten Jørgensen, som midt i 1999 var kommet ind i bestyrelsen for at erstatte Brien Fussing 
og Morten Kjær, overtog sekretærposten; og Frank Davidsen fortsatte som materielforvalter.  
Der efter var det kun den sidste plads i bestyrelsen som ansvarlig for klubbens nye 
hjemmeside, der ikke umiddelbart blev besat, og bestyrelsen blev bemyndiget til selv at finde 
en egnet person. Dette lykkedes heldigvis kort efter, da Bjarke Dalsgaard Madsen fra Station 
3 erklærede sig villig til at tage udfordringen op. 
Både Jørn Lind, der stadig fungerer som redaktør af indlæg til PI-Nyt m.v., og som ansvarlig 
for vores kortsalg, samt den afgående formand, Torkil Hansen, der forsatte som 
ungdomsudvalg m.v., ønskede heldigvis begge at fortsætte deres arbejde, men ville gerne stå 
udenfor bestyrelsen – og slippe for møderne.  
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Dødsfald. På vej til PM i Feltsport d. 26. april fik vi det sørgelige budskab at Leif Høeg 
Nissen var død af sin kræftsygdom 
Leif var på papiret pensionist efter afsluttet tjeneste i Lyngby og Gentofte, men han var i 
gennem hele livet en meget aktiv både idrætsudøver og idrætsleder på flere områder indenfor 
Politiidrætten. 
Én af hans store interesser var orienteringsløb, hvor han i politiløbene naturligvis stillede op 
for Nordre Birk PI, hvor han selv har bestridt flere forskellige poster i bestyrelsen, mens han 
gennem sit medlemskab af Feltsportsafdelingen i PI-København deltog i de civile 
orienteringsløb, og hvor han bl.a. flere gange var med til at sikre os gode resultater, bl.a. i 
Divisionsturneringen, hvor han også med sit gode humør og med sin mangeårige erfaring, 
kombineret med ønsket om at lære fra sig, var med til at motivere de nye medlemmer. 
I skrivende stund har jeg også modtaget meddelelse om at en væsentlig yngre kollega, Frank 
Listh fra Hillerød, som har løbet o-løb i mange år, netop er død af sin kræftsygdom, som han 
har kæmpet med i flere omgange. Alligevel fortsatte Frank med at løbe og vi så ham bl.a. til 
både Pokalløbet i Lille Hareskov, Teglstrupløbet i Sverige og ved PM i Feltsport, hvor han 
stadig havde forbinding på efter den sidste operation. 
Æret være Leifs og Franks minde. 
 
Politiløbene: Vi begyndte sæsonen den 21.-22. marts med en 2 dages træningstur til 
Vendsyssel, hvor Jørgen Holst fra Hjørring som leder af et godt arrangement trak det store læs 
– godt hjulpet af andre gode lokale kræfter – så vi igen kunne få pudset teknikken lidt af, og 
hvor især et par af vores nyere o-løbere med erfarne løbere som ”skygger” fik sat lidt skik på 
navigationen.  
Orkanen i december sidste år satte sine spor på valg af skove både for de civile og 
politiløbene, og således måtte man specielt i det syd- og sønderjyske områder, samt på Fyn  
flytte flere løb eller løbe gennem store områder med væltede træer og store bunker af kvas.   
Bl.a. blev Albaniløbet ændret, idet den planlagte skov var blevet ”lagt ned” af orkanen, og den 
sædvanlige disciplin med punktorienterings, som Odense er berømt for at arrangere som 
træning før PM i Feltsport måtte desværre udgå af programmet. I stedet blev det afviklet som 
sprint i Åløkkeskoven midt i Odense, og vi fik et efter forholdene glimrende løb. 
 
Vi deltog i løbet af sæsonen med 197 deltagere 17 forskellige o-løb i dansk Politiidræts-regi, 
hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste års 254 deltagere ved 18 løb, men vi opnåede 
alligevel flere gange rigtig gode placeringer.  
 
Ved PM i Feltsport, der blev arrangeret i fællesskab af Vejle PI og Horsens PI og afviklet i 
henholdsvis Grund og Tirsbæk, fik Thomas Dürr en 3. plads i Mesterklassen, med Jørn Lind 
på 4. pladsen. 
Erik Olsen vandt A-klassen, mens Frank Davidsen her fik en 4. plads. 
Bruno Stub løb sig til en 2. plads i C-35 klassen, og Erik Jacobsen fik en 4. plads i C-55 
klassen. 
Elin Kracht, Lyngby, vandt Dame-A klassen foran Anne Fonnesbech og Mia Johansen, der i 
politiløbene stiller op for deres respektive tjenestesteder i Nordsjælland, men alle civilt løber 
for PI-København. 
Ved PM i Orientering i Rold Nørreskov d. 050900 viste afdelingen igen farverne, idet Elin 
Kracht, Lyngby, gentog succesen fra PM i Feltsports og blev Dansk Politimester i 
dameklassen, igen foran Anne Fonnesbech og Mia Johansen. 



Danske Politimester i klasse A blev Fransk Søndergaard, Gladsaxe, der civilt løber for PI-
København, med Torkil Hansen som nr. 3 og Thomas Dürr, Station 4, som nr. 4. 
I klasse 35 blev Peter Sørensen og Bruno Stub henholdsvis nr. 4 og 5. 
Henrik Wiberg, Station 6, blev Dansk Politimester i klasse 43, og han viste her igen at han ud 
over at lave gode arrangementer stadig selv kan være med i toppen, når der skal løbes.   
Den Nordiske træningssamling i Åhus, Sverige var optakten til Nordiske Politimesterskaber, 
og der deltog 4 løbere fra Feltsportsafdelingen, som her fik lidt indsigt i forskellige svenske 
terræner. 
Ved de Svenske Politi Mesterskaber deltog 9 af afdelingens medlemmer. Bl.a. Thomas Dürr 
og Jørn Lind løb godt i det rene o-løb og i stafetten, men blev sat af i feltsportskonkurrencen 
af de stærke svenskere.   
Vi har desværre ikke mulighed for at gengælde vores svenske kollegaers gæstfrihed, da man 
skal være både dansker og politier for at have lov til at deltage i DPIFs Politimesterskaber. 
Ved Nordisk Politimesterskab i Feltsport på Bornholm, d. 25.-28. September, var de 6 af det 9 
m/k store landshold medlemmer af Feltsportsafdelingen under PI-København, men Thomas 
Dürr, Station 4, Jørn Lind, Station 3, Anne Fonnesbech, Hillerød, Elin Kracht, Lyngby, samt 
Mia Johansen og Torkil Hansen, Helsingør, havde i anledning af turen skiftet PIs grønne 
løbedragt ud med politilandsholdets sorte outfit med regnbuens farver ned ad benene.  
Erik Olsen, der selv havde kæmpet hårdt for at få en af de eftertragtede landsholdspladser, 
men var blevet fundet for let, deltog på turen som en loyal og god hjælpetræner sammen med 
Arne Pedersen fra Randers. 
Elin viste igen sin styrke og sørgede for at Danmark for første gang fik et nordisk mesterskab 
med hjem, idet hun blev kåret som Nordisk Politimester i Feltsport. 
Som funktionsledere og officials deltog fra PI-København Henrik Wiberg som ansvarlig for 
afviklingen af starten med Jan Kofoed Nielsen som assistent, samt Peter Sørensen som 
ansvarlig for EDB og beregning.  
Det samlede indtryk af Nordisk Politi Mesterskab på Bornholm var at man havde lavet et flot 
arrangement, der fungerede godt takket være at den lokal stævneleder, Henrik Larsen, havde 
samlet en række gode funktionsledere, der kan deres kram; lokale banelæggere, der kender  
områderne; stor hjælp fra stævnelederens ”eget” Hjemmeværnskompagni, der fungerede som 
hjælpere på punktorienteringen, og alt sammen blev krydret med godt vejr og flotte 
stævnepladser.  
 
Civile løb: Selv om der sidste år blev luftet en ide om at nedlægge den civile del af 
Feltsportsafdelingen og blot melde os ind i en eller flere civile klubber, holdt vi fast ved at 
løbe civilt i PI-regi. Vi fik da også vist klubfarverne og markeret os pænt rundt om i skovene, 
og nogen må have hørt efter, idet vi i år havde en fremgang fra 259 starter i 1999 til 270 
starter i 2000. 
Traditionen tro begyndte året med at vi rystede vintermørket af os med Holbæk 
Orienteringsklubs Nytårsstafet – desværre kun med 9 tilmeldte fra PI, og da der kun var 2 
damer, måtte de finde sig i at indgå i miksede hold i stedet for vores sædvanlige gode, rene 
damehold, der tidligere har markeret sig på præmieskamlen – og forhåbentlig vil gøre det 
igen, så vi igen kan få nogle flere rimelige hold på banen. 
Vi valgte i år at lave turen til Jysk 3-dages som klubtur, og der deltog 15 børn og voksne i 
turen, hvor bl.a. Elin Krach  markerede sig med en 6. plads i D21A, Anne Fonnesbech løb sig 
til en flot 3. plads, efter hun bl.a. blev nr. 1 på 2. etape. Christoffer Wiberg løb sig til en 7. 
plads i H11-12, hvilket han vist ikke selv var helt tilfreds med, da han fik en 3. Plads i både 2. 
og 3. etape. 



Christoffer Wiberg er dog også ved at være godt vant, idet han ved Sjællandsmesterskabet løb 
sig til en 3. plads i H11-12A og ved DM i Ulfsborg ved Holstebro fik en 6. plads. 
 
Divisionsturneringen: Vi lagde i forårets første løb i 4. Division ud med et resultat, der var 
lidt under det ønskede niveau. Flere af vores sikre pointslugere havde på forhånd meldt afbud, 
og enkelte tilmeldte udeblev uden afbud på selve dagen.  
Resultatet blev at vi slog O 63 fra Vordingborg med 50 - 44 point, og Køge OK med 54 - 39 
point, men tabte med 47 - 45 point til OK 73, så vi kun lå på andenpladsen efter forårets 
matcher. 
I efterårets løb, hvor vi igen skulle forsøge at kæmpe os tilbage til 3. Division, var det næsten 
en gentagelse af forårets turnering, og vi måtte samlet for året se os slået af OK73, så vi til 
næste år fortsat kæmper i 4. Division.  
Resultaterne viste dog på den anden side at vi ikke tabte med flere points, end at jeg er 
overbevist om at vi til matcherne (som jo har et specielt ”skævt” pointsystem) stadig kan bide 
os fast. Ved et godt fremmøde, sammenholdt med den tilgang af nye medlemmer i form af 
PG-2’ere og her af flere dameløbere, som vi har set i løbet af efteråret, har vi et realistisk håb 
om at kunne rykke op i 3. Division i slutningen af 2001. Men det kræver til gengæld at alle 
mand m/k kommer af hus. 
 
Børnene. Vi måtte i år se at ballonen ikke helt kunne holde luft, idet ”kun” 28 børn stillede op 
til i alt 131 starter i Børnekarrusellen. Sidste år præsterede 40 børn at være med til i alt 199 
starter. I den alder som børnene er i må vi nok se i øjnene at deres deltagelse er helt afhængig 
af forældrenes indsat og engagement, dels for at hjælpe dem i skoven, men i første omgang 
blot for at køre dem hjemmefra og ud til skovene. Da mange af forældrene ikke engang er 
medlemmer i Feltsportsafdelingen, men kommer fra andre af PIs afdelinger, har vi også svært 
ved at nå ud og påvirke dem. I sidste ende må vi i år nok også give vejret lidt af skylden, da 
det er svært både at være lille og våd i en stor skov. 
 
Egne arrangementer. Da Torkil forlod formandsposten var det bl.a. med den begrundelse at 
han ville bruge mere tid på børne- og ungdomsløberne, og det løfte må vi sige han til fulde 
har holdt.  
Han stod d. 170500 som stævneleder på en af Børnekarrusellens forårsløb, hvilket blev et 
større puslespil end selv Torkil havde regnet med – ikke pga. det sportslige arrangement, men 
pga. det u-sportslige - idet tyrkere og englændere samme dag mødtes til UEFA-Cup finale i 
Parken. Jeg har i en artikel i PI-Nyt nærmere beskrevet problemet med at skaffe hjælpere både 
til dette og til Parken samtidig. Det lykkedes Torkil at mobilisere tilstrækkelig mange PI’ere, 
pensionister, koner, kærester, m.fl., der ikke skulle deltage i indsatsen, så arrangementet med 
200 startende børn, der blev afviklet i Ermelunden på vores nyreviderede kort, klappede som 
det skulle.  
D. 100600 var Torkil stævneleder til børne- og ungdomsløbernes nye højdepunkt,  
SkovCuppen i Ravnsholt, der blev arrangeret af Østkredsens klubber i fællesskab.  
PI stod med 8 m/k bl.a. for indretning af stævnepladsen, parkering og udlevering af 
startnumre. Pga. Pinsen og bl.a. ”Åben Bro” på Øresund samlede det flotte arrangement 
desværre ”kun” 170 børn i alderen fra 3 – 16 år (foruden en masse forældre m.fl.). 
Når man så det arbejde, der var lagt i arrangementet, fortjente det at der kom flere deltagere, 
og vi håber på at de dukker op den 9. Juni 2001 i Rude Skov. 
 



Erik Olsen arrangerede d.22-23/1-00 Vinterkarruselløb i Ermelunden med 86 deltagere, der 
med udgangspunkt ved Fortunen fik set en smuk, hvid udgave af Ermelunden. 
Frank Davidsen stod den 110300 for Vinterkarruselløb i Rude Skov, hvor 40 løbere trodsede 
en kold vind, snevejret og dyb, våd tøsne ude i skoven. 
Selv om disse løb ikke er og ikke lyder af så meget som de store B- og C-løb, er 
arrangementerne dels et godt uddannelsesgrundlag for banelæggerne, dels får vi andre både 
som hjælpere og løbere noget træning i den sure vinterperiode, og så giver løbene nogle penge 
i klubkassen, som medvirker til at vi slipper for at skulle opkræve særkontingent i afdelingen. 
  
Pokalløbet. Den 11. april stod Thomas Dürr som stævneleder og Jørn Lind som banelægger i 
spidsen for afviklingen af Pokalløbet i Lille Hareskov.  
Der var tilmeldt 70 deltagere, og her af var det bemærkelsesværdigt at se 11 damer og en del 
andre nye ansigter, der havde fornøjelse af nogle gode baner i den friske forårsskov.   
Arrangementet forløb godt både i skoven og i stævnecentret.  
 
Københavnerløbet blev afviklet den 17. august. Erik Jacobsen havde som banelægger skruet 
nogle gode sprintbaner sammen i Nyrup Hegn, hvor 57 løbere fik kam til deres hår.  
Vi så til vores glæde en større gruppe kollegaer fra PET, der mødte op i samlet trup og havde 
en kammeratlig dyst i skoven. Det var måske en ide for andre tjenestesteder at tage hinanden 
med i skoven, når de ser hvor godt sådan et arrangement kan skrues sammen. 
Henrik Wiberg havde som stævneleder fundet en naturskole som base for løbene, mange gode 
kollegaer til at besætte funktionerne, og med to kollegaer fra Station 6, der mødte op med grill  
og serverede Ulleruppølser mellem og især efter de to løb, havde Henrik også på det sociale 
område formået at skabe et flot arrangement. 
Til både Pokalløbet og Københavnerløbet så vi igen en god og smidig afvikling af 
resultatformidlingen, så deltagerne kunne få resultatlisten med hjem med det samme. 
 
Nye medlemmer og Workshop. Vi har i årets løb deltaget i 2 Workshops på Politiskolen, og 
selv om vi har fået tilsagn fra enkelte på skolen, giver det ikke nok respons og ikke ret mange 
nye medlemmer. Der var derfor oppe som et af emnerne på PIs Seminar i efteråret, at man 
skulle finde en bedre måde at rekruttere nye medlemmer på. 
 
Temadage for PG-2’ere. Thomas Dürr, som i bestyrelsen er ansvarlig for uddannelse og 
vores nye medlemmer, søsatte den 130600 i lille målestok det jeg på længere sigt håber kan 
blive vores flagskib blandt nye kollegaer. Sammen med Erik Olsen arrangerede Thomas en 
temadag for PG-2’erne på Station 4, der efter en kort teoretisk gennemgang kom ud og løbe 
på Amager Fælled.  
Da vi fik mange positive tilbagemeldinger på dette arrangement, blev konceptet anvendt i stor 
skala d. 10-11. oktober, hvor 95 PG-II’ere fra de københavnske stationer på en af deres 
temadage var inviteret i Ermelunden til o-løb. Også her fik vi gode tilbagemeldinger, og selv 
om det selvfølgelig krævede nogle kræfter for 5-6 PI’ere at sætte et sådant løb op, mener jeg 
de er givet rigtig godt ud, fordi de nye kollegaerne her får en god oplevelse ved at prøve 
idrætten af i skoven, sammenholdt med at de kan anvende kortlæren i deres daglige tjeneste. 
 
Materiel: Selv om materielforvalteren har kørt både Jylland, Fyn og Sjælland tynd på MC 
hele sommeren, er der kommet endnu mere styr på det materiel vi har. Det største problem er  
nok at alle der afleverer materiel i depotet, har for travlt og derfor efterlader depotet i rodet 
tilstand. 



Der er bl.a. indkøbt nye 32 kompasser i forbindelse med temadagen for PG-2’erne, og vi 
håber at vi får behov for mange nye kompasser i den kommende sæson.  
Vi forventer snart at indkøbe nogle nye telte, der kan lynes sammen i forlængelse af hinanden, 
og så ønsker vi os stadig en trailer, som grundlag for at opbygge en materielvogn. 
Vi har fået styr på registreringen af pistolerne, idet vi nu i et samarbejde med PIs 
Skytteafdeling kan opfylde reglerne for udstedelse af bæretilladelser m.v. til medlemmer, der 
låner foreningens våben. 
Østkredsen har af Københavns Amt fået bevilliget ca. 100.000,- kr. til indkøb af det 
elektroniske tidtagningskontrolsystem, SportIdent, der nu kan lejes fra depotet til O-løb. 
Vi har endnu ikke købt licens til programmet, da vi næppe vil anvende det til politiløb, og vi 
har ikke lovet at lave nogen B- eller C-løb næste år, så umiddelbart afventer vi de andre 
klubbers anvendelse af systemet og se om vi har behovet til vores mindre løb. 
 
Klubbladet/Hjemmesiden:: Da afdelingens eget klubblad blev nedlagt sidste år, var vi bange 
for at medlemmerne ville gå glip af informationer og nyheder. 
Jeg håber dog at mange har fået opfyldt behovet via vores hjemmeside, som vores nye 
webmaster Bjarke D. Madsen på kort tid har fået stablet på benene og løbende hen over 
sæsonen har ændret og forbedret, og jeg synes han har opnået et godt og flot resultat.  
Selv om vi ikke har klubbladet længere er alle dog fortsat meget velkomne til at komme med 
både hele artikler, små historier, samt andre indlæg til Jørn Lind, der så vil sortere, hvad vi 
skal forsøge at få i Politi Idræt/PI-Nyt, og hvad der skal på hjemmesiden. Vi skulle nødig gå 
glip af de mange små historier, vi tidligere så i klubbladet, bare fordi det er blevet elektronisk. 
Hjemmesiden kan besøges på http://home13.inet.tele.dk/felt  - eller hvis det er for svært at 
huske eller stave til - via PI-Københavns hjemmeside. www.politiidraet.dk    
Desuden har jeg løbende forsøgt at sende e-mail ud med nyheder til alle medlemmer, der har 
oplyst deres e-mail adresse, og jeg modtager fortsat gerne nye e-adresser.  
Bjarke yder i øvrigt på linie PI-Københavns hjemmeside også den fine service at man kan få 
besked pr. e-mail, når der er opdateret nyheder på hjemmesiden.  
 
Parken: Det er stadig brug for hjælpere i Parken, hvor PI stiller med kontrollører i 
forbindelse med fodbold, koncerter m.v., og hvor betingelsen blot er at man anvender 
honoraret som betalingen ved køb af sportstøj, rekvisitter eller lignende.  
Tilmelding sker ved at kontakte Tommy Keil, Station 3, som ofte med meget kort varsel har 
brug for hjælpere, da der ofte samtidig trækkes på ”de faste hjælpere”, og mange skal ofte  
stille i Stations- og indsatsdelingerne m.v. de samme dage.  
 
Korttegning: Materialet til Kortet over Brøndbyskoven er overgået til Dansk Orienterings 
Forbund ved kortkonsulent Søren Nielsen, der ønskede at gøre det færdigt og anvende det til 
et løb i anledning af DOFs 50 års jubilæum d. 031100 fra Idrættens Hus. 
Så til trods for at Svend Herby og Peter Sørensens har haft et stort arbejde med at revidere det, 
havde vi som afdelingen desværre ikke tid og kræfter til at gøre arbejdet færdigt.   
Det nye Ermelundekort kom endelig i anvendelse ved Børnekarruselløbet den 170500, og 
siden er det i vores regi bl.a. anvendt ved PG-2’ernes temadag. 
 
Transport og tjenestefrihed. 
Vores gamle akilleshæl har desværre ikke fået det bedre, idet vi i år pga. beredskabskrav og 
uddannelse har haft endnu sværere ved at låne køretøjer til politiløbene end tidligere. Der er 
blevet hekset mange gange i sidste øjeblik dagen før afgang og flere familier har stået om 



morgenen uden bil, fordi vi skulle til Jylland og løbe. Alligevel skal der lyde en stor tak til 
Vognkontoret, der indenfor deres afstukne begrænsninger altid forsøger at finde en løsning 
for os. 
På samme måde har der også i år været problemer med at få tjenestefrihed, men PI har 
foreløbig opfordret til at man forsøger at løse problemerne i al fordragelighed med de enkelte 
tjenestesteder i stedet for at få lavet nogle firkantede regler, der måske alligevel ikke ville 
fungere bedre.. 
 
Årets hædersbevisning: Klubmesterskabet i politiløb for tjenestegørende i København,  
Jørgen Sandholt Pokalen, gik i år til Thomas Dürr, med Jørn Lind lige i hælene og Erik Olsen 
som nr. 3. 
”P. Sørensens Mindepræmie”, der er Klubmesterskabet for alle afdelingens medlemmer både 
i civile- og politiløb gik til Jørn Lind, foran Elin Kracht og Erik Olsen.   
Der var ikke så overvældende mange kandidater til årets hadegave, ”Klipfiskerprisen”, og når 
vi måske får indført elektronisk tidtagning, ”risikerer” vi jo færre oplagte emner. 
Men i år tilfalder den Karsten Jørgensen, DCP, for et fejlklip ved Vikingeløbet i 
Frederikssund, selv om han ikke har fortalt formanden detaljer om fejlklippet.  
Årets flidspræmie går igen i år til Bruno Stub for deltagelse i 33 løb, som hjælper ved div. 
børnearrangementer, banekontrol ved Pokalløbet samt for sit arbejde som kasserer. 
 
Målsætning for år 2001: 
- Med den tilgang, der er af PG-II’ere, er det et logisk ønske at vi må kunne tiltrække flere 

nye medlemmer og dermed stille flere løbere især til politiløbene.  
- Vi skal rykke op i 3. Division. 
- Vi skal fastholde og gerne styrke vores deltagelse ved børnekarrusellen.   
- Vi skal fortsat sikre stabilitet og kvalitet i vores arrangementer. 
- Vi skal have flere nyheder til at lægge ind på Hjemmesiden, og vi skal sikre at 

informationerne når ud til medlemmerne, primært via e-mail og Outlook. 
  
 
Jeg vil til slut benytte lejligheden til at takke afdelingsbestyrelsen for et godt samarbejde i 
årets løb. Det beroligede mig meget, både da jeg skulle overtage formandsposten og senere i 
forbindelse med årets opgaver at jeg har haft så stor opbakning fra Jer. Jeg håber at vi kan 
fortsætte sammen i 2001 med en intakt bestyrelse, der ikke går sukkerkold eller lader sig 
lokke af tilbud om stillinger i provinsen. 
 
 

Jan Kofoed Nielsen 
afdelingsformand 
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