
          København, d. 180203.  
 

Mundtlig Årsberetning for Orienteringsafdelingen 
 

 
Ved udgangen af 2002 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:    Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand:    Thomas Dürr, Kriminalpolitiet, Station Bellahøj 
Kasserer.  Bruno Stub, Afd. NB 
Sekretær:  Karsten Jørgensen, DCP 
Hjemmeside:  Bjarke D. Madsen, Station Bellahøj, pt. Beredskabssekt. 
Materielforvalter:             ”Vakant”, men varetaget af Torkil Hansen, Hørsholm.  
 
Ved Medlemsmødet d. 1. februar 2002 på Station Valby var der mødt 15 medlemmer, 
en inviteret gæst, samt Forretningsudvalgets (FUs) repræsentant, Jesper Larsen. 
 
Ved mødet blev der bl.a. vedtaget ændringer af Afdelingens vedtægter og herunder 
som det vigtigste en ændring af navnet fra Feltsports- og Orienteringsafdelingen til 
nu blot Orienteringsafdelingen.  
Det skulle dog ikke tages som et udtryk for at vi er ved at gå bort fra 
feltsportsdisciplinerne – tværtimod så tager vi imod invitationer til 
feltsportskonkurrencer med kyshånd, men for mange udenforstående har det været 
svært ved at gennemskue, hvad Feltsport dækker over, og derfor ændrede vi navnet ti 
Orienteringsafdelingen.   
 
Ved den efterfølgende forelæggelse for FU ønskede man imidlertid at ordlyden i 
nogle af de ændrede vedtægter blev rettet pga. en mulighed for sproglige 
misforståelser, så det kommer op igen under indkomne forslag, og så håber vi det kan 
blive godkendt af FU.  
I praksis har vi dog anvendt navnet Orienteringsafdelingen hele året, og det er der 
ingen problemer i. 
 
Formanden, Jan Kofoed Nielsen, og vores Web-master, Bjarke D. Madsen modtog 
begge genvalg, mens Materielforvalteren, Frank Davidsen, bl.a. pga. familieforøgelse 
desværre ikke ønskede at fortsætte. Tak til Frank for hans store arbejde gennem 
årene, både som kørselsansvarlig og især som materielforvalter.  
Der blev ikke valgt en ny Materielforvalter, men da vores materieldepot kort før 
Medlemsmødet var flyttet til Hørsholm Politistation, gav Torkil Hansen tilsagn om at 
varetage funktionen som materielforvalter, men ønskede dog at stå uden for 
bestyrelsen. 
 
PIs Årsfest. 
Sammen med Håndboldafdelingen og Sejlsportsafdelingen arrangerede vi d. 090302 
PI-Københavns Årsfest på Politiskolen på Artillerivej, og selv om der var relativt få 
hjælpere fra de tre afdelinger, fik vi da skabt nogle gode rammer for en god fest.  
Underholdning bestod bl.a. af en rigtig god stand-up komiker, uddeling af præmier 
for årets præstationer og et godt diskotek, så alle havde muligheden for en rigtig god 
aften, og vi har da fra flere sider fået positive tilbagemeldinger.  



Vi håber på at de fremmødte havde en god fest, som de kan leve længe på, idet vi 
efterfølgende i PIs bestyrelse har besluttet at der kun skal afholdes en jubilæumsfest 
hvert 5. år, som så til gengæld skal lægges op på et ”højere niveau” for at trække flere 
deltagere til. 
 
Efter indstilling her fra Orienteringsafdelingen vedtog PI bestyrelse på ”12. januar 
mødet” i 2002 enstemmigt at tildele Henrik Wiberg Jubilæumsfadet, som en hæder 
for hans store arbejde, både som en altid aktiv ”spindoctor”, banelægger, 
stævneleder, m.m. i Orienteringsafdelingen, og i Lufthavnen som en initiativrig 
Stationsrepræsentant, der har fået mange ud af hullerne, både for at bowle, løbe o-
løb, motionsløb, med mere.  
Henrik havde desværre ikke tid eller mulighed for at komme hverken til PIs 
Generalforsamling eller til PIs Årsfest, så et par dage efter denne fik jeg i Lufthavnen 
æren af at overrække Jubilæumsfadet til Henrik som et synligt tegn på vores 
påskønnelse af hans store arbejde for idrætten. Til lykke, Henrik.  
 
Træning. 
Forårets træningssamling blev arrangeret d. 9.-10. april af Randers PI, der havde 
valgt nogle pragtfulde terræner i Ulfborg og Stråsø Plantager til både 
punktorientering, skydning og alm. orienteringsløb, og i direkte forlængelse af 
samlingen afholdt Skive PI d. 11. april sit Hedeløb i den tilstødende Nørre Vosborg 
Plantage, hvor kortet netop var blevet rekognosceret og nytegnet af Erik Flarup fra 
Skive PI.  
Vi var de 3 dage indkvarteret på Kronhede Lejrskole, som ligger lige i udkanten af de 
tre plantager, og området her er i sig selv også en stor naturoplevelse, ligesom disse 
arrangementer over flere dage giver os en unik mulighed for både seriøse samtaler og 
socialt samvær.  
Især træningen med skydning og punktorientering kommer mange til gode senere på 
året, og selv om det er god vedligeholdelse for de øvede, er det for begynderne et af 
de bedste tidspunkter at lære det på, da ”de gamle” – i hvert fald ikke officielt – 
deltager i nogen indbyrdes konkurrence, og derfor har tid og mulighed for at lære fra 
sig. 
Desværre ser det i 2003 ud til at der ikke er nogle af kredsene, der har tid og mod på 
at arrangere nogen træningssamling, hvilket jeg finder meget beklageligt, da mange 
løbere nok kan have brug for en opfriskning efter et halvt år stort set uden o-løb i 
politi-regi og dårlig tid til civile o-løb pga. EU.  
Dette stiller derfor endnu større krav til afdelingen, at vi selv lokalt arrangerer noget 
mere træning både for nye og gamle løbere, både i o-løb, men også i punktorientering 
og skydning.  
 
Flere af især de nyere medlemmer har været ude til mange af Karruselløbene – for 
det meste på egen hånd, enkelte måske parvis eller i små grupper sammen, og selv 
om vi til nogle af løbene har haft flere af de gamle, erfarne medlemmer til at komme 
med ud som ”skygger” for de nye løbere, har der desværre ikke været så meget 
struktureret træning fra afdelingens side. 
Vi skal derfor prøve at få flere af de nye løbere med, da der her er mulighed for at 
lære tingene med kvalificeret vejledning fra erfarne løbere, og uden at man har 
tidspresset som ved normale løb.  
 
Ved ét af de løb hvor jeg selv var med ude, kendte flere af de nye løbere dog nok 
mere til o-løb, end vi havde forventet, så flere af dem ville faktisk gerne løbe alene. 



Alligevel bør vi prøve at udbygge disse træningsløb med undervisning og gode råd 
fra erfarne løbere endnu mere, da det dels giver en større sikkerhed til at prøve nogle 
sværere baner end man ville gøre alene, og dels kommer flere af de nye medlemmer 
bedre i kontakt med afdelingen, så de ikke føler sig alene, når de er ude til o-løb.  
 
Da vi i det sidste halvår ikke har haft mulighed for at komme ud til så mange civile 
løb som normal, kører vi som en forsøgsordning i årets tre første måneder med at 
afdelingen ekstraordinært også betaler startgebyret til Karruselløbene (som jo ellers 
normalt er for egen regning). 
   
Egne arrangementer. 
Den 20. april arrangerede vi i Danstrup–Krogenbjerg forårets 3. og 6. 
divisionsmatcher i Østkredsen, samt et efterfølgende C-løb.  
Torkil Hansen var banelægger, og Henrik Wiberg var som stævneleder ansvarlig for 
at styre alle de medlemmer i afdelingen, som var udkommanderet til at være officials.   
 
Et par måneder før stævnet var 6 af os af sted på et endagskursus i at anvende det nye 
SportIdent-tidtagningsudstyr, men alligevel havde vi især i dagene op til stævnet en 
del problemer med at få selve EDB-programmet til at køre.  
Det gjorde heller ikke opgaven nemmere, at første gang vi skal bruge systemet, var vi 
nødt til at kombinere to løbsprogrammer, hvilket kræves for at afvikle en 
divisionsmatch med dens specielle pointsfordeling.  
Heldigvis fik vores EDB-folk i O-afdelingen, Peter Sørensen og Svend Herby, dog 
fundet fejlene, sat tingene på plads og fik programmerne til at køre, så alt var klart til 
dagen. Flot arbejde. 
 
På selve stævnedagen blev vi før starten lidt pressede pga. rod i de lejede SI-brikker, 
som vi først fik leveret i sidste øjeblik - efter at disse havde været anvendt af en 
anden klub til et løb dagen før. 
Takket være rutinen og gode officials blev alle problemer dog løst, så deltagerne ikke 
kom til at lide under de uregelmæssigheder, vi havde følt, der var før starten, og alle 
evt.  tvivlspørgsmål blev løst inden løberne nåede i mål.    
Både banerne, start, mål,  beregning, børnebaner, kiosk, m.v. fungerede til alles  
tilfredshed, resultaterne med bl.a. klubbernes indbyrdes matchpoints kom hurtigt på 
tavlen og ud på vores hjemmeside allerede samme aften, og et par dage efter kunne 
selv de mest ”krævende” se deres individuelle stræktider i forhold til konkurrenterne. 
Efterfølgende har vores EDB-folk også gjort 2 Pc'ere klar til brug, hvorpå der kun 
ligger programmer på til at afvikle o-løb, og vi har desuden arbejdet på en drejebog 
med erfaringer og ting, der kan gøres endnu bedre næste gang, vi skal stå for et større 
stævne.  
 
Konklusion er at det var et godt stævne, hvor vi høstede god erfaring, og så gav det  
et rimeligt godt overskud, hvilket også var ønsket og planen, da vi stadigvæk hellere 
vil ”lave penge” på at arrangere orienteringsstævner - end ved at betale 
særkontingenter, lave bankospil eller lignende tiltag. 
Tak til alle funktionsledere, hjælpere, m.fl., der ydede en flot indsats. 
 
(Jeg ville jo gerne have honorere alle på en passende måde for deres indsats, men så 
havde vi nok ikke haft noget overskud på arrangementet, så jeg må nøjes med at byde 
på en lille opkvikker her og lidt senere på aftenen på den gode rødvin af mærket ”ad 
libitum”.) 



 
Pokalløbet d. 140502 i Buresø-skovene med Jørn Lind som stævneleder og Erik 
Olsen som banelægger blev også et godt arrangement, der blev afviklet efter bogen 
på nogle fine baner.  
Det holdt tørvejr, helt indtil vi var begyndt at samle posterne ind efter løbet, og det 
var kun officials, der blev våde, så alt var perfekt. Desværre var kollegaerne fra 
Jylland bange for at komme langt øst på, og Esbjerg PI var de eneste vest for 
Lillebælt, der havde fundet til Nordsjælland, så med bare 42 løbere i alt til start var 
det et antalsmæssigt noget reduceret stævne. Til gengæld så vi en del nyere løbere fra 
bl.a. Slagelse og PET, som gav os håb om tilgang af nyt blod, ligesom flere af vores 
egne nyere løbere var kommet på banen.  
 
Børnene. 
Vi var d. 9. juni medarrangører af SkovCuppen, der er det årlige højdepunkt i 
Østkredsens Børnekarrusel, og selv om det var meget varmt, og vi skulle konkurrere 
med det sidste Åbent Hus arrangement på Flyvestation Værløse, var mange børn og 
deres forældre fra både Nordsjælland og Sverige mødt op. 
Hver klub har visse funktioner, de er ansvarlige for, og vi stod bl.a. for at indrette  
stævnepladsen, hvor der i dagens anledning var opstillet hoppeborg, politi-MC (som 
gav megen god PR), samt diverse spil, mål, m.v., til at fordrive ventetiden med. 
 
Den 210802 var det vores tur til at afvikle sæsonens 8. Børnekarruselløb, som med 
Torkil Hansen som stævneleder foregik i Ermelunden syd for Eremitagen. Der var 
lidt færre deltagere end forventet, men her må det nok tilskrives det meget varme 
sommervejr, hvor det var meget mere oplagt at tage til stranden end at løbe rundt i 
skoven.  
 
I forårssæsonen var 25 af ”vores” egne børn ude at løbe 81 gange, og 11 af disse var 
med til mindst 4 ud af de 6 løb i forårets Børne- og ungdomskarrusel, som er kravet 
for at være præmieberettiget.  
I efteråret kom der kun 14 løbere, men disse stillede til gengæld op til 60 løb, og igen 
var 11 af deltagere med til mindst 4 af de 6 løb. 
For 2002 som helhed var 25 PI-børn ude at løbe i alt 141 gange til Børnekarrusellen, 
hvilket næsten svaret helt til indsatsen i 2001.  
Nu mangler vi så bare at få deres forældre med ud at løbe i skoven. 
 
Politiløb. 
Afdelingens medlemmer har i løbet af 2002 stillet til start 167 gange fordelt på 16 
politiløb i ind- og udland, hvor Politimesterskabet, Det svenske PM, samt Nordisk 
Politimesterskab pga. EU-møderne som de eneste blev afviklet i andet halvår, alle 
andre i foråret. 
Det er derfor en meget naturlig, men alligevel relativ lille tilbagegang i forhold til at 
vi stillede op med 211 startende til de 20 løb, der blev arrangeret i 2001.  
 
Politimesterskaber. 
PM i Feltsport blev i år arrangeret af Aalborg PI og afholdt på Læsø, hvor både 
skydning, punktorientering og o-løb var henlagt til Læsø Klitplantage, der er 
resultatet af mange års meget hårdhændet skovdrift for at få brænde til øens 
saltproduktion tilbage i middelalderen, hvor efter der stort set kun var sand tilbage.  
De fyrretræer og anden lav vegetation, der nu dækker området for at holde på sandet, 
er dog om muligt endnu værre at finde rundt i end en almindelig tæt skov. 



Vores mesterskabshåb, Erik Olsen, som havde afsat meget af sin afspadsering i 
foråret til at træne, måtte desværre i sidste øjeblik melde afbud pga. sygdom, men 
Torkil Hansen og Jørn Lind viste flaget i Mesterklassen ved at blive nr. 2 og 3.  
I dameklassen vandt Anne Fonnesbech foran Mia Johansen. 
Karsten Jørgensen vandt A-klassen, Henrik Wiberg blev nr. 3 i C43 og Erik Jacobsen 
blev nr. 3 i C55. 
 
Det samlede indtryk af turen var et godt arrangeret stævne med gode baner i et flot 
terræn, svære discipliner og gode sociale arrangementer, der bl.a. indeholdt en 
udflugt til Læsøs saltsyderier, samt god irsk/nordjysk folkemusik som underholdning 
til kammeratskabsaftenen.   
 
I denne sluttede kreds er det vel også på sin plads at nævne at Formanden i øvrigt (i al 
beskedenhed) efter førstedagens konkurrencer lå med stævnets sammenlagt bedste 
resultat i skydning og punktorientering, der jo er ens for alle deltagere, men med en 
lidt langsommere løbetid.  
På anden dagens orienteringsløb kom jeg dog ”rigtig i skoven” (Klitplantagen), så jeg 
samlet endte langt nede i rækkerne.  
Men bare det at jeg i skydning og punktorientering havde bedre resultater end mine to 
forgængere på formandsposten - og her tænker jeg naturligvis på vores to feltsports-
”hajer” Jørn Lind og Torkil Hansen – gør ud over alle de andre gode oplevelser - at 
det var hele turen værd. Det kan jeg leve højt på i mange år. 
 
 
Danske Politimesterskaber i Orienteringsløb. 
DPM i Orientering, der i år blev arrangeret af Roskilde PI og Frederikssund PI i  
fællesskab, blev afviklet den 221002 i Ny Tolstrup på Midtsjælland og blev for første 
gang løbet med SportIdent-tidtagningssystemet, som allerede nu anvendes ved 
næsten alle civile o-løb.  
138 deltagere fra hele landet havde tilmeldt sig, hvilket er flere end der er set til et 
DPM i O-løb i mange, mange år, hvilket giver håb om flere løbere frem over. 
Fra PI- København havde vi tilmeldt 36 løbere, og det talte rigtig mange både gamle 
og nye løbere, som trodsede regnvejret og det fremadskridende efterår.  
Som sædvanligt dukkede ikke alle op til stævnet pga. tjenstlige forhindringer, men i 
år skyldtes en del afbud bl.a. at AKS valgte at bruge banen som et obligatorisk 
træningsløb i deres uddannelse, således at de AKS-folk, der havde tilmeldt sig til 
DPM i god tid før, ikke kom med til selve konkurrencen, men alligevel kom ud at 
løbe på en af banerne dagen før.  
Resultatmæssigt blev mesterskabet en stor succes for PI-København, idet vi så flere 
rigtig gode resultater, og som toppen af kransekagen viste Erik Olsen fra Afd. 
A/Brand sin styrke, idet han endelig blev Dansk Politi Mester og dermed slog både 
gamle og erfarne mestre, stærke jyder og hurtige nordsjællændere med hele 4½ min. 
ned til nr. 2. Til lykke med det første Politimesterskab, Erik. 
I dameklassen stilede 5 løbere op, så det atter var muligt at kåre en dansk politimester 
i dameklassen, og det blev Elin Kracht, Lyngby, foran Anne Fonnesbech, Hillerød, 
og Rita Breum, DCP, Trine Møller Nielsen, Helsingør og Mia Johansen, Hørsholm. 
I Klasse A vandt Bo Lindholm Pedersen foran Jørgen O.P. Nielsen, begge Gladsaxe 
I C-35 klassen blev Lars Almer, Hillerød nr. 1, Peter Sørensen, Afd. NB nr. 2,  og nr. 
3 Henrik Wiberg, Lufthavnen.  
C-43 blev vundet af Bruno Stub, Afd. NB, og Karsten Jørgensen, DCP, blev nr. 3. 
I C-50 blev Erik Kolmos, Afd. A, nr. 2, og Niels-Jørgen Jacobsen, DCP, nr. 3  



B-klassen blev vundet af Esben Blicher, som var i Beredskabssektionen på 
”gennemrejse” fra Køge til Fredericia, hvorfra vi forhåbentlig ser ham løbe frem 
over.   
Alle de nævnte, både vindere og andre højt placerede løbere, er medlemmer af PI-
Københavns O-afd., men stiller til politimesterskaber op for deres respektive 
tjenestesteder i Nordsjælland. 
 
Fra d. 27.-29. august deltog 6 danskere (heraf de 4 fra København) ved De svensk 
Politi Mesterskaber i Växjö, hvilket var en god og lærerig tur, men de deltagende 
danske løbere var dog i år så beskedne at de ikke slæbte ret meget metal med hjem 
over Sundet.  
I Feltsportskonkurrencen opnåede Elin Kracht i D21 og Karsten Jørgensen i H40 dog 
begge at blive nr. 3 og dermed redde noget af det danske holds ære. 
 
Nordisk Politi Mesterskab, d. 17.- 20. september blev afviklet i 2 områder nordøst 
for og et område sydvest for Stockholm og blev af mange (både danske og svenske) 
deltagere betegnet som meget svært, hvilket måske understreges af at nogle svenske 
O-løbere kalder det for ”dødens trekant”. Resultatmæssigt vil jeg ikke hænge nogen 
ud eller fremhæve andre, men blot konstatere at det ikke er uden grund at mange 
danske civile O-løbere flytter til Sverige for at blive bedre, da der er himmelvid 
forskel på terrænerne.  
 
Civile løb. 
Vi har i 2002 haft 225 starter til Dansk Orienterings Forbunds Terminslisteløb, 
hvilket er 4 færre end i 2001. 
 
Østkredsens 3. divisionsmatch. 
Allerede til forårets match mødte vi for få folk op, men vi så mange gode resultater 
hos flere af vores nye løbere: Trine Møller Nielsen og Grith W. Henriksen vandt hver 
deres baner, mens Uffe T. Sørensen og Morten Alexandersen løb sig til  4. og 7. 
pladser, ligesom vores børn placerede sig fint:  
På bane 8 kom Sebastian Bang, Line Stub og Mette Stub ind som henholdsvis nr. 2, 3 
og 4 ud af 13 startende. 
Desværre manglede vi mange af de sikre pointslugere, så et dårligt tryk og et gnidret 
kort, med mange fejlmuligheder og forbudte områder, samt tvungne passager skal 
ikke undskylde at vi tabte matchens 1. runde pga. at vi kun kunne stille med meget få 
løbere. 
Med dette udgangspunkt, samt det at 2. runde lå i begyndelsen af efterårsferien, hvor 
der ikke var EU-møder og mange havde andre planer, stillede vi igen med et meget 
beskåret hold til efterårets match, hvor vi dog så enkelte lyspunkter, idet Trine Møller 
Nielsen vandt sin bane, Vivian Bang og Emil Jensen blev nr. 3 og Nikita Bang blev 
nr. 2.  
Kampen mod overmagten var dog for stor og desværre meget forudsigeligt tabte vi 
også denne match, så vi i 2003 må rykke ned i 4. division, hvor vi nok desværre 
rettelig hører hjemme.  
Det skal dog ikke hindre os i at gå efter de øverste pladser og måske igen 3. division. 
 
Klubtur.  
Vores klubtur til HöstOpen på Bornholm d. 25-27/10-02 startede fredag middag, lidt 
tidligere end beregnet, da et stormvarsel fik BornholmsTrafikken til at ringe og 



fremrykke vores afgang, hvilket betød at vi pludselig skulle af sted ca. 3 timer før 
planlagt.  
Vi var desværre kun 10 medlemmer, der drog af sted til HöstOpen på Bornholm, idet 
2 løbere måtte melde fra pga. arbejde, men til gengæld tog vi så 3 af FIF Hillerøds 
ungdomsløbere med, da der var blevet plads til overs i bilerne.  
En kuling, der kom ind fra kysten, sammen med regn fra oven gjorde det på 
førstedagen til en våd fornøjelse at løbe i Raghammer Skydeterræn, der absolut ikke 
var så nemt at løbe i, som det så ud til ved første kig på kortet, og det var ikke altid at 
det nærmeste skyttehul var den rigtige postplacering. 
Vi var indkvarteret hos Bjarkes D. Madsens bror, der på sin ejendom havde ryddet 
plads til vores flok løbere, og han scorede mange plus-points, bl.a. da han nærmest 
tilfældigt oplyste at han da havde en tørretumbler i kælderen, så vi kunne køre en tur 
til Svaneke Bryghus og smage på øllet, men løbetøjet blev tørret derhjemme. 
På andendagen var det næsten tørt fra oven, men til gengæld var Plantagerne et meget 
vådt terræn, idet området er gennemskåret af en stor å, og banen flere steder krydsede 
moser, som ved første øjekast så passable ud, men hvor en nærmere (til bunds 
gående) undersøgelse ikke altid bekræftede dette, idet oktobers regnvejr havde 
udvidet de våde områderne betragteligt.  
På den resultatmæssige side var det igen vores børn og vores ungdomsleder, der 
reddede æren for PI, idet Nikita Bang blev vinder af klasse D10, Mads Kofoed 
Rasmussen nr. 4 i H 10, og Torkil blev nr. 4 i H 40.  
 
Fortsat stafetsamarbejde. 
Vi har for nyligt meddelt Lillerød IF og OK Skærmen at vi i 2003 meget gerne vil 
fortsætte vores stafetsamarbejde i "LillePISk" (Lillerød IF, PI-København og OK 
Skærmen), som vi indledte i foråret 2002.  
Det giver alle tre klubbers løbere en mulighed for at stille bedre og med jævnbyrdige 
stafethold, og det reducerer risikoen for at der pludselig er en løber i overskud.  
 
Dansk Orienteringsforbund (DOF) og Østkredsen (ØK). 
DOF er i gang med at stramme op på økonomien, hvilket både i 2002 medførte og i 
2003 vil medføre større kontingenter, men til gengæld har man næsten fjernet alle 
løberafgifterne, og alle registrerede, aktive løbere får nu O-Posten ind ad døren. 
Man overvejer pt. om der skal være frit slag for at tegne og sælge o-kort uden om 
DOFs kortsalg, da der er ønsker om flere printede kort i stedet for off-set trykte.  
Det vil nok kun være en fordel for de store klubber, som har kræfter til at 
rekognoscere og tegne nye kort, ligesom DOF kommer til at mangle en del indtægter. 
 
For at gøre det nemmere at forstå for nye løbere har ØK indført andre løbsformer:  
Kredsløb svarer stor set til B-løb og ”dækker” hele Sjælland med en gennemgående 
konkurrence om Sjællands Mesterskabet.  
Regionalløb svarer stort set til C-løb og ”dækker” enten Nordsjælland, eller området 
syd for Køge – Roskilde, hvor der i begge områder er regionale mesterskaber. 
Der er dog intet til hinder for at man kan løbe i ”det andet område”, hvis tid og sted 
passer bedre. 
For at gøre det nemmere arbejdes der nu og på tilmelding via Internettet. 
   
Teknologi. 
Som nævnt anvendte vi SportIdent til den civile 3./6. divisionsmatch, og da vores 
EDB-folk først fik hånd om det og lagt det hele rigtig på plads, kørte det som det 
skulle.  



Vi har også allerede planlagt indkøb af flere SI-”pinde” til de enkelte løbere, så flere 
af de aktive kan få en i udlån i længere tid ad gangen til de civile løb. 
 
Hjemmesiden kører med god nyhedsformidling, men vi savner stadig mange af de 
notitser og indlæg med de små historier, som vi tidligere havde i klubbladet. 
Det nærmer sig også at vi får lagt billeder på hjemmesiden, men det har desværre 
trukket ud, da formanden pga. renovering ikke har fået opstillet og installeret vores 
scanner endnu. 
 
Som nyeste skud på stammen af teknologi har Østkredsen nu indført O-Service, der 
gør det muligt at tilmelde sig løb via Internettet.  
Under punktet eventuelt kommer der en nærmere orientering fra Bruno og mig om 
anvendelser, opdatering, m.v.   

 
 
Opfyldelse af mål for 2002. 
Ud fra sammenligning med vores målsætning for det forgangne år, kan vi konstatere, 
at 

- Vi desværre ikke kunne blive i 3. division, hvilket ganske enkelt ikke var 
muligt med det antal løbere, vi kunne mønstre. 

- Vi anvendte som planlagt SportIdent til vores store stævne, og takket være 
vores gode EDB-folk fungerede det som det skulle på dagen. 

- Der har været for få artikler om O-løb i Politi Idræt/PI Nyt, og for få små 
historier på vores egen hjemmeside. Da disse medier er trådt i stedet for vores 
eget gamle klubblad, vil jeg opfordre alle til at skrive nogle flere indlæg. 

- Vores plan om på de civile løb i efteråret at holde lav profil holdt stik, og i 
stedet arrangerede vi et stort stævne i foråret, ligesom vi har lovet at afholde 
natløb i efteråret 2003.     

- Som information for medlemmer uden e-mail og Outlook sender vi bl.a. 
opslag til Politiskolerne, og desuden kan man se mange af oplysningerne og 
yderligere nyheder ved at læse på vores hjemmeside på 
www.piorientering.dk , idet man efterhånden mange steder kan få adgang til 
Internettet. 

 
Målsætning for 2003. 

- Vores træning af især de nye løbere skal øges og gerne forbedres. 
- Vi skal have en placering øverst i 4. division, eller måske igen en oprykning 

til 3. division. 
- Vores hjemmeside skal indeholde flere nyheder, små indlæg, forsynes med 

billeder og i endnu højere grad være stedet, hvor man henter sine 
informationer fra og om Orienteringsafdelingen. 

 
 

Uddeling af hædersbevisninger under spisningen. 
 

Klubmesterskabet i politiløb, der er for tjenestegørende i Københavns Politi, og 
afgøres blandt Bane 1 løbere (for damer bane 2), blev i år afviklet ved Gudenåløbet, 
Teglstrupløbet og til PM i Orientering, hvor 2 ud af de 3 løb var tællende.  
Det markeres med Jørgen Sandholt Pokalen, og den går i år til Erik Olsen med de 
maximale 200 point, Jørn Lind blev nr. 2 med 172 p. og Rita Breum nr. 3 med 68 p. 



”P. Sørensens Mindepræmie”, der er klubmesterskabet for alle afdelingens 
medlemmer i både civile H/D 21 A/E-løb og politiløb på Bane 1 (henholdsvis bane 2 
for kvinder) går (også) til Erik Olsen med 719 p. foran Jørn Lind med 640 p. og 
Torkil Hansen med 581 p. 
Flidspræmien går til Torkil Hansen, der med 13 civile- og 15 politiløb, var den 
løber, der var flest gange i skoven, ud over at han igen i år har ydet en kæmpe indsats  
for børnene, både som arrangør af træningssamlinger og børnekarruselløb, og som 
deltids stævneleder til Skov Cup, samt som medlem af Østredsens (ØKs) B&U-
udvalg, hvor du for nylig blev valgt som formand.  
Det betyder at du igen kommer til at sidde i ØKs bestyrelse, hvor man også lytter til 
din synspukter – ikke alle er enige, men de har svært ved at argumentere imod dig.  
Vi andre nyder også godt af din indsat med at finde skove til terminslisten, holde styr 
på materieldepotet, og som support for formanden, når der er tvivlsspørgsmål, samt 
som medlem i DPIFs Feltsportsudvalg. 
 
”Klipfiskerprisen”, som gives til en løber, der enten ved fejlklip eller på andre 
måder har gjort sig uheldigt bemærket, havde også i år mange aspiranter, men efter 
lang tids seriøs overvejelse gik den til Kenneth Kyvsgaard, der dels havde fejlklip 
ved PM i Orientering – men hvad endnu værre var – uden afbud udeblev som official  
til vores store 3./6. divisionsstævne i april pga. en fugtig bytur. 
    
 
Tak til bestyrelsen for samarbejdet, og tak til alle de medlemmer, der har hjulpet til i 
løbet af året. 
 

Jan Kofoed Nielsen 
Afdelingsformand 

 
 


