
 
  Mundtlig Årsberetning 2001. 

 
Ved udgangen af 2001 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand: Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand: Thomas Dürr, pt. Afd. A/Brand 
Kasserer. Bruno Stub, Afd. NB 
Sekretær: Karsten Jørgensen, pt. DCP 
Materielforvalter: Frank Davidsen, Frederiksberg 
Hjemmeside: Bjarke D. Madsen, Station Bellahøj 
 
Det årlige Medlemsmøde blev afholdt den 26. januar 2001 på Station 5, og der var mødt 12 
medlemmer, så det er glædeligt at se ca. 50 % flere møde frem i år. 
Forsamlingen genvalgte sidst år Thomas Dürr, Bruno Stub og Karsten Jørgensen til 
bestyrelsen, og vi fortsatte hele året med en uændret bestyrelse i afdelingen, idet vi heldigvis 
hverken har haft nogen, der ønskede at træde ud af bestyrelsen eller flytte til provinsen. 
 
Egne arrangementer. 
Afdelingen stod d. 20. – 21. marts for året første o-aktiviteter i politi-regi, idet vi arrangerede 
et 2-dages træningsarrangement i Tisvilde/Asserbo, hvor Thomas Dürr og Erik Olsen havde 
lagt træningsbaner til makker-løb, korridorløb, punktorientering, sørget for skydebane m.v., 
og hvor Mogens Køhler på 2. dagen havde lavet et almindeligt o-løb, så vi kunne få tappet de 
sidste kræfter ud af deltagerne, før de igen blev spredt til kredsene i næsten hele landet.  
Disse træningsarrangementer er uvurderlige både træningsmæssigt og socialt. For de gamle, 
der genser konkurrenterne efter en stille vinter, og især for de nye løbere, der her får en 
erfaren løber på nakken, der kan give gode råd og vejledning. 
 
Den 18. april arrangerede vi Pokalløbet i Rude Skov - eller skal jeg sige ”de” - idet jeg selv 
var til både PI-Københavns Seminar, DPIFs Repræsentantskabsmøde og andre hårde fysiske 
test i Odense og omegn. Det var derfor afdelingens gode, stabile hjælpere med Thomas Dürr 
som banelægger og Jørn Lind som stævneleder i spidsen, der stod for et godt afviklet 
arrangement.  
Der var 68 tilmeldte løbere, og det var glædeligt at se en del nye navne, her under PG-2’ere 
fra både Køge og Helsingør, ligesom PET havde lavet en lille udflugt og stillede med ca. 5 
m/k. 
 
(Jeg fik allerede dagen efter af Torkil Hansen at vide at arrangementet klappede perfekt, og 
når han med sin meget store erfaring som stævnekontrollant ved både civile og 
politiarrangementer siger god for det – så er det godt.  
Og så hjalp det selvfølgelig at Torkil vandt pokalen på Bane 1) 
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Torsdag d. 170501 afviklede vi Københavnerløbet i Lystrup Skov ved Lynge, hvor Frank 
Davidsen, der fungerede som stævneleder for første gang, havde fået nok at se til og fandt ud 
af hvor mange ting, man skal tage højde for i den funktion.  
Han fik god hjælp af bl.a. Henrik Wiberg, der for en gangs skyld trådte tilbage som 
stævneleder og i stedet som banelægger drejede en masse gode baner, idet dette løb som 
sædvanligt blev afviklet som sprint, hvor deltagerne skal gennemløbe 2 korte baner hver, idet 
der ud fra det 1. gennemløbs resultat er jagtstart ved andet gennemløb. 
Der var 71 tilmeldte løbere, og det var glædeligt at se at der blandt dem igen var en del nye 
løbere som kom i skoven.  
Vi havde en god afvikling af stævnet og med en rigtig god støtte fra beregnervognen, hvor 
Peter Sørensen og Svend Herby sørgede for god Edb-behandling og en hurtig 
resultatformidling, hvilket var meget vigtigt for at få anden start sendt af sted.  
Og de sørgede naturligvis også for at resultaterne samme aften blev sendt til PIs web-master, 
så alle i hele landet i løbet af kort tid havde adgang til dem via DPIFs hjemmeside, som jeg 
også synes er et godt initiativ, PI-København og DPIF har fået stablet på benene og forbedret 
i de sidste par år. 
 
I weekenden d. 7.-9. september stod vi sammen med et par andre klubber i Østkredsen for 
afviklingen af de civile Danmarks Mesterskaber i Orientering, som bliver arrangeret på 
Bornholm med 896 deltagere til stafet om lørdagen og 963 deltagere til klassisk om 
søndagen. 
Desværre levede Bornholm ikke helt op til sit ry som Solskinsøen, idet arrangementet 
nærmest druknede i over 100 mm regn på de to dage, hvor stævnepladsen om lørdagen til 
sidst stod under vand, folk vadede rundt i mudder, og søndag blev enkelte o-kort til trods for 
indpakning i plastikposer delvis opløst af vand. 
Strømforsyningen og opkoblingen af EDB til beregningen kørte dog heldigvis uden 
kortslutninger, selve afviklingen af stævnet gik rigtigt godt, og vi fik mange positive 
tilkendegivelser for vores måde at takle tingene på, ligesom vi trods regnen fik en god 
oplevelse og et bedre kendskab til og venskab med vores samarbejdspartnere fra de andre 
klubber i Østkredsen. 
 
Nye medlemmer: Den 29. maj stod vi for en temadag for PG-2’erne fra de københavnske 
stationer, hvor vi først samlet underviste dem i brug af kort og kompas, og der efter 
arrangerede et ”rigtigt” orienteringsløb for dem i Ermelunden. 
Vi fik efterfølgende mange positive tilbagemeldinger fra PG-2’erne, men desværre så vi i 
løbet af sommeren ikke så mange nye løbere.  
Hen over efteråret har vi dog fået flere indmeldinger i afdelingen, og set i en større helhed 
har det dog også bevirket, at flere af PG-2’erne fik stiftet bekendtskab med PI-København 
som en ”paraply”-idrætsforening, der med sine mange underafdelinger har et bredt tilbud for 
en rimeligt kontingent, idet jeg efter Thomas’ teoriundervisning holdt et lille ”reklame-
indslag” for afdelingen og for ”store PI”  
Der ud over har de nye kollegaer forhåbentlig lært en del om at læse kort og finde rundt - en 
viden, de både kan bruge til at løbe efter et o-kort, men også til at læse i Krak, når de på 
patrulje om natten skal finde rundt i en kreds, der bliver ”større og større” efterhånden som 
man kører i hele Storkøbenhavn og ikke blot i sin egen stations nærområde. 
 
Jeg har været til workshop på Politiskolen 3 gange i løbet af året, hvor Susanne Eskamp fra 
FU og Lars Nellemann fra Centralkontoret de sidste 2 gange også var ude og gødede jorden 
og fortalt om ”store” PI-København, så jeg kunne ”nøjes” med at fortælle om vores egen 
afdeling,  
Der var ikke den store tilstrømning, men vi fik da god respons fra nogle af eleverne og på 
papiret gav det en del indmeldelser. Nu må vi bare håbe at de husker at komme i skoven. 



Det underlige er faktisk at vi både på Politiskolen og til politiløb rundt om i landet ser en del 
nye løbere fra omegns- og provinskredse, men desværre ikke endnu så mange nye fra selve 
København, som vi kunne tænke os. 
 
Politiløb. Afdelingens medlemmer har i alt i løbet af 2001 stillet med 211 deltagere fordelt 
på 20 politiløb i Danmark og i Sverige, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år, 
hvor der var 197 deltagere til 17 forskellige løb.  
(Medregnet i disse tal er dog de mange af afdelingens medlemmer, som kommer fra 
omegnskredsene, og som naturligvis stiller op for deres respektive kredse.)  
 
Den 24-25. april deltog vi i PM i Feltsport, som Helsingør PI og Hillerød PI i fællesskab 
afviklede i Jægerspris Nordskov. Jeg synes at det var en god måde at man er to foreninger 
om at afvikle det, og jeg synes at det var et godt arrangement i en god skov.  
På spindesiden vand Elin Kracht foran Anne Fonnesbech og Mia Johansen, men selv om de 
3 damer er med i her afdelingen, stiller de jo desværre op for egne tjenestesteder til 
politiløbene. 
København fik dog flere flotte placeringer, dels i Mesterrækken, hvor Erik Olsen, blev nr. 2, 
og Jørn Lind, nr. 3, og dels i C-43, hvor Henrik Wiberg, fik en 3. plads, og i C-55, hvor Erik 
Jacobsen, blev nr. 2. 
  
(Erik Olsen, var godt nok samlet 22 minutter efter Erik Flarup fra Skive PI, der flere gange 
har vundet både Politiets og Forsvarets Feltsportsmesterskaber, men da de 10 minutter lå i 
skydningen og de 7 i punktorienteringen, ved jeg at Erik alligevel er opsat på at Flarup nok 
skal får kam til sit hår i 2002.)  
 
Med disse resultater, sammenholdt med min viden om Erik Olsens fremgang, og det faktum 
at han er beordret på tvungen afspadsering i marts og april, samt mit kendskab til flere andre 
af vores ”gamle kæmpers” styrke på Feltsportsområdet, giver det efter min mening gode 
forhåbninger om at PI-København kan få et Politimesterskab og/eller en klassevinder til PM 
i Feltsport i 2002. 
 
Den 11. september til PM i Orientering på Fanø kom vi ud i et virkeligt godt, men også 
meget hårdt og svært terræn. Desværre var banerne lavet for lange i forhold til de planlagte 
vinder- og max-tider, og bl.a. i klasse C-35 kom Henrik Wiberg som nr. 4 (som den sidste ud 
af 18 løbere) i mål kun 4 minutter før max-tiden på 2½ time blev overskredet.  
Mange af os fik den dag rigtigt meget for startgebyret, men man rejser jo heller ikke i bus fra 
København og til Fanø blot for at lunte rundt og nyde udsigten i en halv times tid. 
 
I A-klassen blev Torkil Hansen nr. 2 og Jørn Lind nr. 3, og Elin Kracht vandt PM i 
Dameklassen foran Mia Johansen og Anne Fonnesbech. 
 
Erik Jacobsen blev i år desværre ”kun” nr. 4 i C-55. Jeg havde naturligvis håbet på at han 
kunne vinde sin klasse, så jeg på den måde kunne rette op på fejlen i min beretning fra sidste 
år, hvor jeg ved et uheld havde ”deleted” ham i beretningen, så det ikke kom med at han til 
PM i Orientering år 2000 i Rold Nørreskov blev vinder i klasse C-55.  
Vi har stadig mange gamle kæmper blandt os, der bider godt fra sig og viser os andre 
piggene neden under o-skoene. 
Der er jo nogle blandt os, der er mere tilbageholdende end andre, så Erik til trods for at han 
var oven i købet var dirigent til Medlemsmødet sidste år ikke gjorde indsigelser mod min 
mangelfulde beretning, før han skulle underskrive referatet.  
Jeg kan kun komme med en bøn om I kommer med oplysninger om gode resultater, især fra 
civile løb og fra løb, hvor jeg ikke har deltaget, samt at I skriver nogle artikler om det på 
Hjemmesiden og i PI-Nyt. 



 
Ved de Svenske Politi Mesterskaber, der blev afviklet i Borås i Sverige, blev Mia Johansen 
nr. 3 og Anne Fonnesbech nr. 4 i Feltsport i D-35, begge kun ca. 3 minutter efter vinderen. 
I H-21 i Feltsport blev Erik Olsen nr. 3, Torkil Hansen nr. 4 og Jørn Lind nr. 5 – flot gået 
”hinsidan”. 
Dagen efter til Orientering blev Mia og Anne igen henholdsvis nr. 3 og 4 i D-35, og i den 
holdstafet i Orientering, der består af 3 mand, der tilsammen skal være min. 150 år, vandt det 
danske hold bestående af Torkil Hansen, Arne Pedersen og Erik Flarup med 6 minutter foran 
nr. 2. Rigtig godt klaret af danskere i svensk terræn. 
 
Efter repræsentantskabsmødet i april har vi fået lov til at alle politiansatte (dvs. også jurister, 
kontoransatte, m.fl.) kan deltage i Politimesterskaberne, men iflg. DPIFs regler har vi 
desværre ikke lov til at invitere udenlandske gæster til PM her i Danmark, og vi kan vel 
roligt sige at vi misbruger naboernes gæstfrihed på det groveste ved at tage til Sverige. 
Vi rager til os af præmier - og vi inviterer ikke dem igen.   
 
Civile løb. Vi har i alt i løbet af 2001 haft 229 starter i Dansk Orienterings Forbunds DOFs 
Terminslisteløb, hvilket er en tilbagegang i forholdt til år 2000, der dog havde en meget høj 
aktivitet med 270 starter.   
Ud over diverse traditionsrige stafetter og individuel deltagelse i civile løb, deltog vi d. 21. 
april i 1. afdeling af Østkredsens 4 divisionsmatch. 
Det stiller krav til den taktiske sammensætning af holdet, og vi har flere ”gamle” H-40 
løbere, der godt kunne (og gerne ville) tage points i H-21, men ved at fordele dem jævnt i de 
rigtige aldersgruppe, giver det flere points. 
PI har meget få ungdomsløbere på 15-25 år, men Bruno havde alligevel sørget for at vi 
stillede med et lille, men nogenlunde jævnt fordelt hold, der stort set dækkede alle baner.  
Vi havde lokket en del børn, koner og kærester ud på banerne, samt fået nogle få nyere 
løbere, der bl.a. er kommet til som følge af vores arbejde på at hverve nye kollegaer til 
afdelingen. Som sædvanligt var der dog desværre en del frafald pga. sygdom, ændret tjeneste 
m.v. 
Imod de hårde odds, vandt vi dog matchen, idet vi slog nr. 2 (O-63/NFR) med 57 mod deres 
56 løbspoints, og det gav os 6 matchpoints mod deres 4. Til gengæld havde de et bedre 
resultat mod de to dårligste klubber, så vi endte begge med 162 løbspoint. 
Det krævede nu at vi d. 19. august til efterårets match igen fik trukket alle mand af hus og 
igen kunne slå de andre hold.  
Det lykkedes igen at stille et rimeligt, men alligevel reduceret hold, da flere at de sikre 
pointslugere var skadede, ud at rejse, på arbejde, eller i øvrigt forhindrede. 
Inden starten på løbet blev formændene dog kaldt sammen, og vi fik at vide at banerne ved 
en fejl var 1½ gange så lange som de skulle være. 
Holbæk OK protesterede allerede inden løbet over dette, og stævnelederen besluttede derfor 
desværre på forhånd at annullere løbet, så løberne gav sig næppe helt ud. 
Senere kom diskussionen om hvorvidt løbet skulle løbes om, hvem skulle betale for at 
løberne fra OK Bornholm skulle til Sjælland igen osv., og hvordan man skulle finde 
vinderen, der skulle rykke op i 3. division. 
Afgørelsen kom endelig fra Østkredsen den 16. september, hvor det blev besluttet at 
efterårets divisionsmatch  ikke skulle løbes om, at det derfor alene var foråret resultat, der var 
gældende. 
PI er derfor i 2002 igen rykker op i 3. division, hvor vi sidst var oppe og vende i 1998. 
 
Vi forsøgte i år at arrangere en Klubtur i forbindelse med Herlufsholms 3-dages, hvor der var 
by-løb fredag aften, c-løb om lørdagen og vores 4. divisionsmatch om søndagen, men vi blev 
nødt til at aflyse turen pga. for få tilmeldte. 



Er der nogen, der har en god ide til klubtur i år? – eller vil vi bare være hjemme hos familien, 
i de perioder, vi ikke skal til EU-topmøder? 
 
Børnene: Vi stod d. 9. maj med Torkil som stævneleder for Børnekarrusellen, hvor der 
deltog 220 børn fra hele Østkredsen. Det kan siges kort: Et godt arrangement, hvor vi var 
tilpas med hjælpere, og tingene bare fungerede som de skulle. 
D. 9. juni stod flere af Østkredsen klubber - igen med Torkil som stævneleder - for 
SkovCuppen, der for dem, der ikke har set det, faktisk er et Børnekarruselløb udformet som 
et regulært orienteringsstævne med 270 deltagere.  
Igen et godt arrangement med et godt samarbejde mellem Østkredsens klubber.  
Og på der resultatmæssige område kan vi oplyse at PI bl.a. fik 2 fine andenpladser. 
 
Vi kunne desværre ikke standse tilbagegangen i antal børn, der kom i skoven i år, men takket 
være især Torkils store engagement, har vi dog opnået at det var en mere fast skare af børn, 
der kom ud til o-løb, og de i stedet kom ud til flere løb, så vi i år havde 23 løbere ude til i alt 
144 løb, hvor 28 børn sidste års ”kun” var ude til 131 løb.  
Jeg er klar over at det er ambitiøst at tro at vi kan fastholde mange børn i en alder, hvor 
alting lige skal prøves. Vi kan ikke tilbyde klubhusfaciliteter, faste træningstidspunkter og – 
steder, vi har en stor geografisk spredning, forældre, der ikke selv løber o-løb, osv., men der 
er måske lys for enden af tunnelen.   
Kort før nytår fik Torkil en forespørgsel om PI ville indlede et stafetsamarbejde med Lillerød 
IF og OK Skærmen, da vi alle 3 klubber har et begrænset antal løbere i samme aldersklasse, 
så det til tider kan være svært at samle et passende 3-mands stafethold.  
Først var samarbejdet kun tænkt for at børnene kunne stille 3-mands hold i samme 
aldersklasse, men hurtigt blev vi enige om at tilbuddet også skulle gælde de voksne.  
Vi har endnu ikke lagt os fast på et navn til samarbejdet mellem Lillerød, PI og OK 
Skærmen, men man vil formentlig fremover til stafetløb kunne finde os på resultatlisterne 
under ”LillePISk”. 
Samtidig er vi blevet inviteret til at børnene kan deltage i fællestræning med Lillerød OK 6 
onsdag i foråret - ud over de 6 onsdage hvor Børnekarrusellen kører - så nu er der lagt op til 
at ungerne kan komme rigtig meget i skoven med kyndig hjælp. 
 
Materiel: Vi har i sommers købt et nyt klubtelt, da de gamle var blevet lappet mange gange 
efter at være revet i stykker af hårde vinde og knækkede teltstænger, da stævnepladserne 
ikke altid er placeret i læ.  
Vi har nu købt licens til SportIdent og forventer at komme til at bruge det meget frem over. 
Der er planlagt et SportIdent-kursus til lørdag den 23. februar, hvor vi har en aftale med 
Henrik Sandgaard, der står for systemet i Østkredsen. Vi vil gerne have både vores EDB -
kyndige, og alle andre der skal fungere til div. stævner med, da man har brug for en viden 
om systemet på flere af vores  
Vores målprinter er død, men vi satser på at låne os frem gennem Østkredsens Blovstrød-
depot, de gange, hvor vi ikke anvender SportIdent. 
Vi har købt en ny skanner til at lægge foto på Hjemmesiden, men pga. vores vandskade i 
kælderen, har jeg endnu ikke haft mulighed for at stille den op i arbejdsværelset, der er lidt 
overfyldt i øjeblikket. 
Umiddelbart før jul flyttede vi materieldepotet fra kælderrummet her på Station Valby og til 
Hørsholm Politi, da vi herved fik kortere vej at bære tingene, når de skal læsses i bilerne, og 
vi får det hele placeret i nærheden af de mest anvendte skove, der jo alle ligger i 
Nordsjælland. 
Torkil har også her lovet at fungere som den praktiske gris, da han er tjenestegørende i 
Hørsholm (i hvert fald noget af året, når han ikke er i Esbjerg).  
 



Dansk Orienterings Forbunds (DOF) kontingent stiger i år 2002, idet det bliver lagt om fra at 
bestå af et mindre klub- og medlemskontingent, samt afgifter på løb, til nu kun at være klub- 
og især store medlemsafgifter.  
De øgede udgifter skal bl.a. dække, øgede udgifter til en fastansat sportschef, støtte til 
eliteløbere m.v., hvilket alt sammen vil betyde at vi skal betale mere til DOF.  
En god ting er dog at man vil udsende DOFs blad O-posten til alle husstande med 
registrerede, aktive løbere (dvs. min. et Terminslisteløb om året) 
Der er fra DOFs side lagt op til at klubberne kan få øgede indtægter ved at arrangere flere 
løb, da vi ikke skal betale så meget i skovafgift til DOF. Vi er da også i den heldige situation 
at vi i foråret 2002 skal arrangere en kombineret 2./6. divisionsmatch og C-løb, hvilket skulle 
give os en del indtægter. 
Dette falder da også i tråd med at der på det sidste bestyrelsesmøde i PI var diskussioner om 
størrelsen af afdelingernes evt. særkontingent, hvor jeg naturligvis mente at det er bedre og 
sjovere at tjene pengene ved at arrangere o-løb, i stedet for blot at betale ved kasse 1. 
 
Vi har derfor også ”skåret ind til benet” i det antal medlemmer, vi har indberettet som 
”aktive” til DOF, idet man nu skal betale relativt meget for medlemskabet. Vi har stadig 
mange mere eller mindre aktive stående i vores almindelige medlemsregister, idet vi bl.a. har 
en del kollegaer, der kun løber politiløb (som ikke kommer ind under DOFs ”aktive”-
begreb). 
 
Hjemmesiden: Som jeg nævnte tidligere er DPIF og flere af PI-Kbh.s afdelinger på nettet 
med hjemmesider, og Bjarke har bestemt ikke ligget på den lade side.  
Specielt efter han blev færdig med PG-3, har han knoklet på med vores hjemmeside, der 
først havde et gratis, men meget besværligt navn, men nu har fået et mere logisk navn. 
Jeg synes vi har fået en rigtig god hjemmeside med gode informationer og links, så nu 
mangler vi bare indlæg fra medlemmerne med små og store oplevelser, der kan være et 
supplement til Politi Idræt / PI-Nyt og kan fungere som det gamle klubblad. 
Hjemmesiden kræver en jævnlig opdatering for at være interessant for alle, og det er igen et 
stort arbejde. Den største opgave kommer i forbindelse med vores 2/6. divisionsmatch og C-
løb, hvor den skal bruges til Invitation, Slut-instruktion, samt start- og resultatlister.  
Da vi senere vil fremsætte forslag om ændring af afdelingens navn, skal vi måske også igen 
ændre hjemmesidens navn, men med det layout, den rutine og den ihærdighed, Bjarke har 
præsteret med hjemmesiden, så klarer han nok også et navneskifte. Godt gået. 

 
Parken: Vores deltagelse i Parken-arrangementer har været meget lille, da den gamle 
koordinater tilsyneladende havde smidt Franks adresse væk efter at han overtog ansvaret fra 
Tommy Keil, og der har derfor ikke været indkaldt nogen fra afdelingen. 
Og for at gøre det værre, er der bl.a. lige kommet et udkast til en ny Kundgørelse fra Rpch. 
om at politifolk ikke må deltage med at afspærringer til foto- og filmassistance, og at man 
ikke må fungere som kontrollører ved sportsarrangementer. PI-København arbejder på at 
imødegå dette, men jeg ved ikke hvad Hesselbjerg kan finde på.  
 
Transport og tjenestefrihed: Vi har i de fleste tilfælde haft mulighed for at låne køretøjer 
til de løb, hvor vi har haft behov for det, og takket være Vognkontorets store fleksibilitet og 
velvilje inden for de nøje afstukne rammer for beredskab, behov for reservekøretøjer til 
stationerne, m.v., har vi fået en meget god service herfra, idet vi jo tilbringer en del tid med 
at køre til o-løb i spændende, jyske skove og klitplantager. 
Til gengæld er vi allerede nu blevet varslet om at vi ikke skal forvente at kunne trække ret 
meget på Chaufførtjenesten i år pga. optakten til EU-formandskabet.  
Nu håber jeg blot at vi stadig kan låne nogle af transitterne. 
Som et kuriosum kan nævnes at vi på vej hjem fra årets sidste o-løb i det nordjyske blev 
meget glade for alt det blå lys, Rigspolitichefens køretøj var forsynet med, idet vi bragte en 



”spøgelsesbilist” til standsning – en senil 81-årig mand, uden kørekort, der i buldermørke 
kørte mod færdselsretningen  i vores 2. vognbane på motorvejen – og i øvrigt ikke kunne 
forstå at politiet standsede ham, idet ”han var på vej hjem” (”hjem” lå den modsatte vej!). 
Vi formoder at Embedet ved udlån af et køretøj ved den lejlighed har sparet samfundet for 
både tilskadekomne og det der er værre. (Og så håber vi at Aalborg Politi huskede at skrive 
udetiden på).  
 
Årets hædersbevisninger vil vi som sædvanligt henlægge til et lidt senere tidspunkt på 
aftenen. 
 
Målsætninger for 2001: 
Jeg mener at vi ud fra sidste års målsætning har opfyldt næsten alle vores mål: 
- Vi har fået en del nye medlemmer, og kun haft få udmeldelser.   
- Vi er kommet i 3. division – for første gang siden 1998. 
- Vi har en god kvalitet i vores egne arrangementer, selv om vi trækker hårdt på de få, men 

gode ”tovholdere”, vi har i afdelingen (det sig være både stævneledere, banelæggere, m.v.). 
- Vi har fået en bedre information til medlemmer i kraft af en rigtig god hjemmeside, via  

udsendelse af nyheder pr. e-mail og via Outlook.  
 Vi har dog stadig et problem med at nå ud til medlemmer uden e-mail eller Outlook, 
   men vi kan kun opfordre medlemmerne og andre interesserede i at prøve at få adgang  til 

vores hjemmeside www.pifeltsport.dk hos venner og bekendte, på arbejde, m.v. 
- Vi kunne som nævnt desværre ikke fastholde vores deltagerantal ved Børnekarrusellen, 

men her er det nok mere forældrene, der skal bearbejdes end børnene pga. den store 
geografiske spredning, problemer med forældre, der ikke selv løber o-løb, m.v.  

 
Mål for 2002: 
- Vi skal blive i 3. division. Datoerne for løbene ligger pt. uden for EU-spærringsperioderne. 
- Vi skal anvende den elektroniske tidtagning, SportIdent til de større, civile løb og også 

gerne til politiløb. 
- Vi (og alle andre arrangører af o-løb) skal sende indlæg til Politiidræt/PI-Nyt efter alle løb, 

og sende små historier til Hjemmesiden, idet det er den bedste reklame for idrætten 
- Vi skal stadig forsøge at informere medlemmer uden e-mail eller Outlook bedst 
   muligt, selv om vi ikke har tid eller råd til at sende hverken breve eller eget blad ud. 
- Vi skal være realistiske (forsigtige) i vores planlægning pga. EU-formandskabet. 
   Det har bl.a. allerede medført at vi har måttet sige fra til at stå for 2. afd. af Sjællands  
   Mesterskabet i nat-orientering, som vi ellers havde givet tilsagn om at arrangere i 

september, men pga. spærring for afholdelse af fridage, måtte vi melde fra igen.  
Vi mødte heldigvis stor forståelse fra de andre civile klubber, der bl.a. gav udtryk for, at 
hvis vi bare ville passe godt på demonstranterne, så skulle de nok forsøge at finde nogle 
andre til at arrangere natløbet. 

 
Jeg vil til slut takke afdelingsbestyrelsen for vores samarbejdet, Jeres store arbejde med det 
organisatoriske og med papirarbejdet, samt for Jeres engagement ved vores arrangementer i 
skoven.  
Specielt vil jeg godt sige tak til Frank Davidsen for hans indsats gennem 5 år med både 
kørsel og materiel, og ind til videre vil han bl.a. fortsat stå for afdelingens kontakt til 
Parkenkontrollørerne, hvis ikke den nye kundgørelse fra Rigspolitichefen stikker en kæp i 
hjulet på den indtægtsmulighed. 
 

Jan Kofoed Nielsen 
Afdelingsformand 


