København, d. 310104.

”Talepapir”/Årsberetning for Orienteringsafdelingen.
Ved udgangen af 2003 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer.
Sekretær:
Hjemmeside:
Materielforvalter:

Jan Kofoed Nielsen, Station Amager
Thomas Dürr, Afd. NB
Bruno Stub, Kriminalpolitiet, Station Bellahøj
Grith Weichel Henriksen, Beredskabssektionen
Bjarke D. Madsen, Beredskabssektionen
Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling, Sandholm

Ved Medlemsmødet d. 21. februar 2003 på Station Valby var der mødt 15 medlemmer,
mens repræsentanten for PI-Kbh.s Forretningsudvalg (FU) desværre var forhindret pga.
vinterferie.
Både Thomas Dürr og Bruno Stub blev genvalgt til deres poster som henholdsvis
næstformand og kasserer.
Som en relativ ny løber i afdelingen sagde Grith Weichel Henriksen ja til at tilføre os et
nyt, frisk pust i bestyrelsen, og hun trådte ind på posten som sekretær, hvor hun afløste
Karsten Jørgensen.
Karsten modtog derfor samtidig "nyvalg", idet han rykkede fra sekretærfunktionen og over
som materielforvalter, hvorved kabalen gik op, så han kunne få lidt bedre tid til arbejdet i
ØstKredsens Børne- og Ungdomsudvalg.
Ved mødet var der ingen nye indkomne forslag, men FUs redaktionelle indsigelse til de
ændringer af vedtægterne, der blev vedtaget ved Medlemsmødet i 2002, blev taget til
efterretning og vedtaget.

Egne arrangementer.
Træning.
Til manges skuffelse, var der desværre ikke nogen idrætsforeninger rundt om i kredsene,
der i 2003 havde tid eller overskud til at arrangere den sædvanlige 2-dages
træningssamling først på sæsonen.
For at råde lidt bod på dette og som opvarmning og træning inden PM i Feltsport,
arrangerede Thomas Dürr d. 230403 i Tokkekøb Hegn en træningsbane i disciplinerne
punktorientering og kortlæsning, efterfulgt af et lille o-løb.
Dette var rigtig god træning for de løbere, der mødte op, selv om tilslutningen af
forskellige tjenstlige årsager desværre var noget mindre end tilmeldingen.
Vi så dog en del nyere løbere, både fra Politiskolen og fra omegnskredsene, og det bedste
var at vi ved PM i Feltsport ugen efter genså flere af disse. Vi fik derved bekræftet at der
stadig er en tilgang af nyere løbere, idet der til PM stillede 14 deltagere op i B-klassen,
men hvor er de nye Københavner-kollegaer henne? Tør de ikke komme ud af busken og
vise at de godt kan løbe op med kollegaerne fra omegnskredsene og fra provinsen?

I 2004 havde vi regnet med at vi fra PI-Københavns side selv skulle arrangere årets 2dages træningssamling, så alle o-løbende kollegaer fra hele landet kunne få gang i benene
til forårets politiløb.
Jeg havde håbet at vi ved samme lejlighed kunne få mange af vores egne, nyere løbere
med, idet der her ville være en rigtig god mulighed for at få noget kvalificeret træning
under kyndig vejledning fra erfarne løbere, der denne ene dag ikke løber og kigger på uret
hele tiden.
Desværre gik planerne ikke op, så pga. arbejde og mange andre aktiviteter må vi desværre
igen i år undvære træningssamlingen pga. for mange andre arrangementer.
Jeg håber dog at vi generelt kan få stablet noget mere træning på benene, fx i forbindelse
med ØstKredsens alm. træningsløb.
Københavnerløbet, d. 220503 i Hornbæk Plantage blev traditionen tro afviklet som
sprint, dvs. 2 kortere løb i umiddelbar forlængelse af hinanden.
Med 50 tilmeldte løbere var det antalsmæssigt i underkanten af det ønskede, idet der bl.a.
fra hele Jylland kun mødte 2 trofaste Randers-kollegaer op.
Til gengæld så vi løbere fra både Odense, Slagelse og Nordsjælland, der prøvede at finde
ud af banelæggeren Karsten Jørgensens banestræk og postplaceringer.
Henrik Wiberg sørgede som stævneleder for en god afvikling, og vi nød alle godt af hans
ønsker om, at afslutningerne skal være et socialt samlingspunkt, før løberne igen skilles.
Vi benyttede om aftenen de samme baner til et træningsløb i ØstKredsens regi, men pga.
stedets placering i yderkanten af de fleste civile løberes normale ”aktionsradius”, kom der
meget få løbere.
Alt i alt blev det trods de lidt for få løbere et godt stævne, hvor vi igen så en del nyere
løbere i skoven.
Grundlovsdag arrangerede vi i Melby Overdrev sammen med flere andre af Østkredsens
klubber årets SkovCup, der er forårets afslutning - og højdepunkt - i Børnekarrusellen.
Med 333 børn mellem 3 og 16 år i skoven blev det et godt arrangement, men hvor nogle
svigt i beregningssystemerne gjorde, at vi og især børnene i ventetiden fik en svedig
forsmag på den herlige, varme sommer, der lige var begyndt.
Den 030903 arrangerede O-afd. med Torkil Hansen i spidsen Børnekarrusellen i
Danstrup Hegn, hvor der var ca. 180 børn i skoven. Det var lidt under hvad man
efterhånden er ”forvænt” med i B&U-sammenhæng, men stadig et utroligt fint fremmøde
af entusiastiske af børn i alle aldre – og deres forældre – der især i disse første efterårsdage
blev sat på en prøve i det lunefulde danske vejr.
Ved Pokalløbet d. 021003 i Tokkekøb Hegn fik vi igen gavn af at Thomas Dürr først på
året stod for et træningsarrangement samme sted, idet han nu kendte skoven endnu bedre,
og derfor som banelægger kunne dreje nogle gode baner til glæde og besvær for alle
løberne.
Med Jørn Lind som stævneleder var der som sædvanlig også styr på resten af de funktioner
og opgaver, der skal udfyldes til sådan et arrangement – bortset fra en manglende pokal,
men det vender jeg tilbage til senere..
Til trods for at der havde været DPM i o-løb kun 14 dage før, var der 71 tilmeldte løbere til
stævnet, ligesom vi var kommet lidt ”tættere på civilisationen”, så der til det efterfølgende

civile træningsløb som vi arrangerede i ØstKreds-regi, kom 33 løbere, hvilket var et
udmærket fremmøde.
Som tidligere nævnt i disse beretninger vil vi jo hellere tjene penge på at arrangere løb end
selv at skulle betale ekstra ved kasse 1.
Arrangementsmæssigt sluttede vi året af med at vi fredag d. 260903 om aftenen/natten stod
for afviklingen af 2. afdeling af Sjællands Mesterskabet i nat-orientering i
Hammermølleskoven.
Stævneleder Henrik Wiberg fik fra starten af nostalgien op i de fleste af os, og der blev
straks dømt ”Julebæk Alvor”, da han valgte Politiets gamle kursusejendom som
stævnecenter med direkte adgang til skoven.
Torkil Hansens skruede nogle rigtig gode baner sammen og udnyttede mulighederne i
terrænet - uden at vi dog af den grund fik meldinger om løbere, der i nattens løb var
forsvundet i nogle af de mange søer og moser, som mange af os husker området for.
Da Peter Sørensen gik i gang med den bærbare PC’er, startede SportIdenttidtagningssystemet op og starturet begyndte at bippe, kom vi dog tilbage til nutiden og
aftenens løb, og med rutinerede funktionsledere og gode hjælpere til at stå for afviklingen
af arrangementet, klappede det hele som det skulle.
Til trods for at jeg ikke kan huske at vi i PI har arrangeret natløb i mange, mange år, og at
vi kun nu så småt er ved at føle os rigtig fortrolige med det nye SportIdent
tidtagningssystem, blev det et godt stævne, som vi endda fik rosende omtale for i de civile
O-løbs kredse. Godt gået.

Klubtur til DM i Orientering.
Som det blev foreslået på Medlemsmødet lagde vi årets klubtur i forbindelse med DM i
Orientering, d. 12-14/9 i Frijsenborgskovene mellem Århus og Viborg.
Vi var i år indkvarteret på Ry Vandrerhjem, der dannede rammen om et par gode dage i det
jyske, men uden for banerne savnede vi dog noget af det fællesskab, vi har på det
sportslige område med stafetsamarbejde i AllePISk (Allerød OK, PI og OK Skærmen).
Karsten er derfor sammen med de to andre klubber allerede nu i gang med at undersøge
nogle fælles overnatningsmulighederne i nærheden af skovene til DM 2004, der afvikles i
området syd for Løgstør.

Politiløb.
Ved Politimesterskaberne i Feltsport d. 31/4 og 1/5 var skydning, punktorientering og
kortlæsning lagt i skovene ved Ebeltoft, mens vi på 2. dagen til o-løbet fik ”fornøjelsen” af
de store bakker ved Sletterhage.
Her blev Jørn Lind nr. 3 i Mesterskabsklassen, kun 2 sek. efter nummer 2, og det kun fordi
han - efter at være kommet i mål - ikke kunne tie stille med at Hans Pedersen, Ålborg, nok
ville komme tæt på Jørns tid.
Dette fik naturligvis Ålborg-kollegaerne til at heppe så meget, at Hans brugte de sidste
reserver og kom i mål lidt hurtigere end tempoet på det lange opløb ellers så ud til.
Selv om de fleste af ”vores damer” stiller op for deres nordsjællandske kredse, vil jeg her
nævnte at der i år heldigvis var nok deltagere til at afvikle et rigtigt mesterskab i
Dameklassen, og her blev Elin Kracht, Lyngby, Dansk Politimester med overbevisende 28

og 38 minutter ned til henholdsvis Mia Johansen og Trine Møller Nielsen, begge
Helsingør.
A-klassen blev vundet af Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafd., med 15 minutter ned
til nr. 2.
Klasse C-43 blev vundet af Henrik Wiberg, Lufthavnen, der kom ind 8 minutter før nr.2 og
25 minutter før nr. 3.
Som nævnt under punktet om vores træning før PM er flere af specielt vores nyere
medlemmer også med fremme i rækkerne, men stiller naturligvis (og desværre) op for
deres egne tjenestesteder i omegnskredsene og i Nordsjælland.
PM i Orientering blev afviklet i Tved Klitplantage ved Thisted, d. 180903.
Området var hårdt og svært at løbe i, idet banerne desværre bød mere på hård
konditionstræning i det ujævne terræn med høje græstotter mellem indlandsklitterne end på
den svære orientering, vi ud fra kortet havde set frem til.
Ved afgangen med bus fra PG om eftermiddagen dagen før, var der lagt op til at Thomas
Dürr og Erik Olsen skulle markere sig og sætte ”de gamle” på plads (og det vil i denne
forbindelse bl.a. sige Torkil og Jørn).
”De gamle” ville det dog lidt anderledes, og nu ved jeg ikke om det skyldtes det primitive
toilet på stævnepladsen, som gjorde at Jørn Linds kunne udsætte sine toiletritualer til endnu
tættere på starttidspunktet – eller om han bare var ”tændt” - men under alle
omstændigheder gav det i hvert fald et rigtigt godt resultat, og Mesterskabsklassen blev for
første gang i hans karriere vundet af Jørn Lind, der kunne kåres som Dansk Politimester
2003. Til lykke, Jørn.
Torkil Hansen blev nr. 4., Thomas Dürr nr. 5. og Erik Olsen nr. 8 efter et markant bom, der
definitivt forhindrede ham i at gentage succesen fra sidste år, hvor han blev politimester.
Dameklassen blev også vundet af en af ”de gamle”, idet Anne Fonnesbech, Hillerød, blev
dansk politimester foran Mia Johansen, Helsingør, Rita Breum, Lufthavnen og som nr. 4
kom det forsigtigt spirende ungdomsoprør, personificeret af Trine Møller Nielsen fra
Helsingør.
B-klassen blev vundet af Morten Bollesen, Hillerød, og i C-55 blev Erik Jacobsen, Rpch.s
Afd. H, nr. 2, mens flere af os andre tog til takke med mindre fremtrædende placeringer.
Orienteringsafdelingen stillede i løbet af året op til i alt 162 starter fordelt på 15
politiløb, hvilket stort set svarer til 2002, hvor 167 løbere stillede op til 16 løb.

Civile løb.
4. divisionsturneringen.
Vi lagde ud i Vestskoven d. 260403, og til trods for at vi ikke kunne stille så mange, som
vi havde håbet på til en 4. divisionsmatch, holdt vi fanen højt, og alle gik godt til biddet
med mange gode placeringer og med en god bredde i fordelingen af løbere, hvilket gav os
en 2. plads blandt de 4 klubber.
Ved efterårets divisionsmatch, der blev afviklet Græsted Hegn d. 210903, kunne vi
desværre ikke stille i stærkeste opstilling til, da både flere af vores gode dameløbere og
erfarne (”gamle”) herreløbere var forhindret i at stille op.

Da resultatet efter den sidst match var gjort op, lå vi på en 3. plads - i øvrigt kun to
løbspoints foran nr. 4 (Holbæk OK) - og dermed tæt på en nedrykning til 5. division.
Imidlertid bestod nr. 1 (OK Midtvest) og nr. 2 (O-63, Vordingborg, m.fl.) i matchen af
klubsamarbejder (dvs. flere klubber, der stiller op sammen for at kunne mønstre et
tilstrækkeligt antal løbere), og iflg. divisionsreglerne kan et sammensat hold ikke rykke
højere op end til 4. division.
Men mod al forventning (og sund fornuft) stod PI derfor alligevel pludselig til at rykke op i
3. division i 2004.
Da vi på forhånd vidste at det næsten er umuligt for os at blive i 3. division – samt i øvrigt
ville vise vores sportsånd - søgte vi Østkredsen om dispensation, så den egentlige nr. 1
(OK Midtvest), der har en reel mulighed for at gøre sig bare lidt gældende i 3. division,
kunne få lov til at rykke op i stedet for os, men dette blev afslået af Østkredsen, bl.a. med
den begrundelse at det er - citat: ”afgørende at vi er mange klubber, og hvis alle de små
klubber fusionerer, så bliver DOF fattigere på alle måder. Divisionsturneringen er det
element, som holder liv i de små klubber. Alle skal ud at løbe. Vi samles om de to løb.
Hvis man stiller hold med andre bliver det en sovepude, så vi ikke får så mange med i
skoven, og det er meget skidt for klubudviklingen.” Citat slut. Det to vi til efterretning og
Derfor rykker vi i 2004 igen op i 3. division, hvor vi sidst var i 2002.
Så til foråret fanger bordet, og vi må bide tænderne sammen (helst i haserne på vores
konkurrenter), hvis vi vil gøre os bare nogenlunde fortjent til vores oprykning.
Resultatet viser dog også hvor meget alle løberes deltagelse tæller, når det som her kun er
to løbspoints, der gør forskellen på om vi ender nede i 5. division eller som nu rykker op i
3. division - og så er det trods alt sjovere at løbe i 3. division, selv om vi skulle få lidt tæv.
Stafetsamarbejdet.
Da det giver væsentlig flere muligheder for at kunne stille med mere homogene stafethold,
fortsætter vi naturligvis også i 2004 vores stafetsamarbejde med Lillerød IF og OK
Skærmen, men da Lillerød IF i sommers skiftede navn til Allerød OK, har vi nu også
ændret navnet på stafetholdet fra LillePisk til AllePISk, hvilket bl.a. er blevet bemærket i
går på DOFs hjemmeside, hvor man spørger, hvem det er, der får pisk..
Ud over det "formelle" stafetsamarbejde, har vi også en stående invitation til at vores børn
kan træne sammen med Allerød til deres træningsløb.
Børnene
Til Børnekarrusellen var der fra PI i foråret 18 børn, der deltog med i alt 63 starter, og 12
af dem deltog mindst 4 ud af 6 gange og fik dermed præmie.
I efteråret startede kun 15 børn, men det blev alligevel til 67 starter, hvilket med en delt 5.
plads placerer os meget tæt efter de 3 store børneklubber (FIF, OK Øst og Allerød OK).
Børnene var meget stabile, og der var i efteråret kun ét ud af de 15 børn, som ikke fik
præmie for at komme til 4 ud af de 6 løb.
I alt var der i løbet af året 19 børn ude og løbe i alt 130 gange, hvilket er en tilbagegang fra
2002, hvor der var 25 børn ude at løbe 141 gange, men måske er det et billede af at det er
de stabile, der er tilbage, og at de 6 børn, der i 2002 tilsammen kun var ude til 11 løb, er
faldet fra.

Ud over Børnekarrusellen, divisionsturneringen og alm. terminslisteløb har flere af
børnene og deres forældre deltaget både på ØstKredsens mini- og ungdomskurser, samt på
sommerlejren i Sverige.
Samlet stillede Orienteringsafdelingen stillede i 2003 i alt til start i 198 civile løb,
hvilket er en tilbagegang på 27 løb, som dog næsten alene kan tilskrives ét enkelt medlem,
som normalt er en meget aktiv løber, men som har været skadet i hele 2003, så Bruno, vi
håber at du snart kommer på banen igen.
Parken.
Takket være vores koordinator, Frank Davidsen, har en del af os været inde til forskellige
tjanser i Parken, som "serviceassistenter" til fodboldkampe og koncerter.
Indtægterne fra Parken er hidtil blevet fordelt direkte til medlemmerne, efter hvor mange
timer de har været der, men hvis man direkte afregner på den måde bliver det af Told*Skat
beregnet som aflønning og er dermed skattepligtigt.
Vi vil nu gøre det, at man kan søge kassereren om et tilskud til fx nye løbesko eller andre
relevante sportsartikler, og så vil han nok primært tilgodese de medlemmer, som har været
i Parken, men da vi af erfaring ved at ikke alle bruger deres ”tilgodehavende”, vil der
måske være en mulighed for at andre enkeltmedlemmer eller aktive o-løbere og -hjælpere
kan få lidt nyt udstyr.
Hjemmesiden.
Ud over at fungere som vores egen hjemmeside, huser den i øjeblikket også informationer
fra Østkredsens Børne- og Ungdomsudvalg.
Da Østkredsen i foråret ikke havde nogen Web-master, som kunne sørge for at B&Uudvalgets informationer kom ud, trådte Bjarke til. Han sørgede for at både
Børnekarrusellisten, indbydelser, startlister og resultatlisterne fra SkovCup blev lagt på
vores hjemmeside, så alle ungerne (og deres forældre) kunne få hurtig adgang til
oplysningerne.
Der ud over har Bjarke delvis re-designet startsiden, så den er blevet mere overskuelig og
lettere tilgængelig, men det tilbagevendende problem vil altid være at få opdateret alle
nyheder og oplysninger kontinuerligt, så vi altid kan hente opdaterede oplysninger om de
løbemuligheder der er både civilt og i politi-regi.
Vi arbejder stadig på at finde en mulighed for at flere personer har mulighed for på en nem
måde at lægge korte nyheder ind på Hjemmesiden.
Betaling af startgebyr
Orienteringsafdelingen har normalt ikke betalt for Østkredsens karruselløb (træningsløb)
før, men pga. de få politiløb der var i 2002 pga. af EU-formandskabet m.v., aftalte vi i
Bestyrelsen (som en forsøgsordning) at vi ville dække startafgiften til karruselløbene, i
første omgang frem til d. 010403, da der i denne periode ikke er så mange terminslisteløb,
men derefter forlængede vi ordningen til hele året.
For at få startgebyret refunderet, kræves det at man lige får en kvittering, som man så
sender til Bruno Stub, sammen med oplysning om evt. Bank, reg.nr. og kontonr.
Da vi hellere ville bruge en større del af budgettet til startgebyrer end til passive
investeringer, foreslår vi at Orienteringsafdelingen i 2004 fortsætter med denne ordning.?

Orienteringsløbedragter.
På vores materieldepot har vi en del orienteringsløbedragter fra meget små til meget store
størrelser i O-afdelingens grønne farve og med PI-logo.
For at få disse at se lidt mere i skovene, har vi besluttet at de efter materielforvalterens
vurdering kan gives i (varigt) udlån til aktive medlemmer, der endnu ikke har købt deres
egen dragt.

Østkredsen.
Østkredsens Børne- og Ungdomsudvalg, som jo bl.a. står for succeserne med
Børnekarrusellen, Skov Cup og ungdomstræningssamlingerne, var i løbet af 2002 ved at
"kæntre", da en nyvalgt formand desværre ikke kunne overskue posten og klare
arbejdspresset.
2 af vores aktive fædre var med i et større "genopretningsprojekt" for ØKs B&U-udvalg,
og til ØKs Repræsentantskabsmøde d. 150103 oplyste Torkil Hansen at en kreds af
forældre, ledere, m.fl., få dage før havde fordelt udvalgets arbejdsopgaverne imellem sig,
så der forhåbentlig ikke var flere, der blev overbelastede.
I forbindelse med omstruktureringen blev Torkil Hansen valgt som formand for B&Uudvalget, og Karsten Jørgensen blev udvalgsmedlem.
Disse ekstra arbejds- og udvalgsopgaver medførte at vi efter medlemsmødet prøvede at
ændre lidt på arbejdsfordelingen i Orienteringsafdelingens bestyrelse, så de forhåbentlig
kan nå det hele (og stadig kan holde os løbende orienteret om hvad der sker på
Børnefronten).
O-Service.
Østkredsen indførte i 2003 det nyt tilmeldingssystem til civile løb.
Det har bl.a. gjort tilmeldingen nemmere, dels for den enkelte o-løber, som nu hjemmefra
via Internettet kan tilmelde sig til løbene, dels for vores tilmelder, der – ideelt set – ”bare”
skal godkende løbernes tilmeldinger, og i sidste omgang også for løbsarrangørerne, der nu
maskinelt kan overføre løbernes oplysninger fra tilmeldingerne og til deltagerlister uden en
masse arbejdskrævende taste-arbejde.
O-Service kan på alle måder kun betegnes som én stor succes, og systemet vil i 2004 blive
anvendt i hele landet, samt formentlig blive udbygget med andre faciliteter.
Arkiv.
Jeg overtog for 4 år siden sammen med formandskasketten en større mængde mapper med
gammelt arkivmateriale, der går langt tilbage i afdelingens historie, bl.a. med en del
informationer om træningssamlinger, stævner, m.m., der skønnes rimeligt samlet ind til
begyndelsen af 1990’erne, og der efter er der div. om løb og indbydelser fra
1994+’96+’98+’99+2000.
Jeg har ind til videre ikke været særlig flink til systematisk at arkivere og gemme den
samme mængde oplysninger.
Vi gemmer naturligvis skriftligt materiale som vedtægter, referater af Udvalgsmøder og
Medlemsmøder, samt notater om beslutninger, proportioner for pokaler, m.v.
Jeg har ikke tænkt mig at gemme div. referater fra DOF, Østkredsen, PI-Københavns HBog bestyrelsesmøder, m.v. – eller i hvert fald kun til eget brug, så længe jeg er formand.

Skal materiel fra de gamle arrangementer gemmes?
Det er pt. i vores kælder, men bliver snart kørt i depotet i Hørsholm.
Er der nogen, der vil nogen bruge det?
I så tilfælde skal stævnelederne huske en kopi til mig (eller snarere to, så vores sekretær
også får én) og det skal arkiveres.
Skal der tages kopi af vores hjemmeside til arkivbrug senere?

Opfyldelse af mål for 2003.
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at
- Vi ikke kunne opfylde målene om at vores hjemmeside skal indeholde flere
nyheder og små indlæg, da der desværre næsten ikke er nogen, der har skrevet om
deres oplevelser rundt om i skovene, ligesom vi (jeg) ikke har sørget for at siden er
blevet forsynet med digitale billeder
- Til gengæld kan man hente flere og flere informationer på hjemmesiden, både om
Orienteringsafdelingen - og via link også oplysninger fra andre relevante
hjemmesider.
- Vi har godt nok tilbudt træning af vores nyere løbere, men er endnu langt fra det
ønskede mål.
- Vi rykker op i 3. division, men til gengæld skal der kæmpes for at blive der oppe.

Målsætning for 2004.
-

-

Vores høje niveau ved afviklingen af vores stævner skal fastholdes, selv om vi i
2004 dels har påtaget os, og dels af ØstKredsen er blevet pålagt mange
arrangementer: Afviklingen af både DPM i Feltsport, 2 civile Regionalløb, et
politiløb og en Børnekarrusel trækker store veksler på Tordenskjolds soldater, der
fungerer både som stævneledere og banelæggere.
Vi skal fortsat arbejde på at vores hjemmeside skal indeholde flere nyheder, små
indlæg, forsynes med billeder, og evt. forsynes med en mulighed for at flere kan
lægge korte nyheder ind på siden.

Tak for samarbejdet til bestyrelsen og alle andre medlemmer, der trofast hjælper til ved
vores arrangementer i løbet af året.

Jan Kofoed Nielsen
afdelingsformand

I FORBINDELSE MED SPISNINGEN BLEV AFD.s PRÆMIER UDDELT:
Klubmesterskabet i Herreklassen afgøres blandt de Bane 1 løbere, der fast er
tjenestegørende i Købehavns Politi eller i en af Rpch.s afdelinger i København.
De 3 gældende løb var i år Gudenåløbet i Randers, Teglstrupløbet i Helsingør og PM i
Orientering i Thisted, og her af tæller de 2 bedste ud af de 3 løb.
Mesterskabet markeres med tildeling af Jørgen Sandholt Pokalen, og den går i år til
Thomas Dürr med 195 point for 2 løb og 91 point i det 3. løb.

Nr. 2 blev Erik Olsen ligeledes med 195 point, men med 89 point i det 3. løb (som vi bliver
nødt til at tælle med, da jeg ikke vil save pokalen over eller trække lod om den).
Nr. 3 blev Jørn Lind med 194 point – altså kun 1 point efter i de 2 gældende løb.
Klubmesterskabet i Dameklassen afgøres blandt kvindelige Bane 2 løbere, der fast er
tjenestegørende i Købehavns Politi eller i en af Rpch.s afdelinger i København.
Det er de samme 2 ud af 3 gældende løb som i herreklassen, og mesterskabet markeres
med Flemming Christensen Pokalen.
For første gang i mange år kan den igen endelig uddeles til en af vores Dameløbere, og den
går i år til Rita Breum, Lufthavnen, med 87 points.
Selv om Rita ikke ligger på den lade side, når hun endelig kommer ud og løbe i skoven,
håber jeg dog at vi snart ser lidt mere konkurrence i klassen, så de kan blive lidt kamp om
pokalerne.
”P. Sørensens Mindepræmie”, der er klubmesterskabet for alle afdelingens medlemmer i
både civile A-løb og i politiløb på bane 1 (damer på bane 2), går til Erik Olsen med 919 p.
foran Jørn Lind med 798 p. og Torkil Hansen med 754 p. Det er samme rækkefølge som
sidste år, men alle 3 har hver ca. 200 point flere end sidste år.
Flidspræmien. Formanden må i al beskedenhed notere at han ud over bestyrelsesarbejdet
har været ude til 14 politiløb og 14 civile løb, i alt 28 løb, mens den nærmeste konkurrent,
Henrik Wiberg, har været ude til i alt 23 løb (han har godt nok påstået at han har været ude
til flere end de 23 løb, men han har ikke fremskaffet den lovede dokumentation).
Til gengæld er et antal løb jo ikke altid et udtryk for aktivitet og indsats for klubben,
og da jeg allerede, da jeg tiltrådte for 4 år siden, gjorde klart, at jeg ikke ville påtage mig at
være hverken stævne- eller banelægger foreløbig, hænger dette altid på flere andre trofaste
hjælpere.
Bruno har pga. skader ikke løbet så meget i år, og han har forhåbentlig fået det bare lidt
lettet med tilmeldingerne pga. O-Service, men han burde alligevel have haft den for sit
arbejde både med den civile tilmelding og for kassererjobbet.
Torkil har i mange år både løbet meget og arbejdet trofast i klubben, og han har vist ikke
fået mindre at se til, nu hvor han også et blevet formand for Børne- og Ungdomsudvalget i
ØstKredsen.
Jørn Lind har løbet meget og været stævneleder ved Pokalløbet, samt hjulpet til ved flere
andre arrangementer.
Mange andre har i år også løbet meget - og heldigvis også hjulpet meget til ved vores
stævner – men
De har vist alle fået flidspræmien tidligere – og vist nok med de samme begrundelser, men
alligevel går den derfor i år til Henrik Wiberg, som vist også har fået den tidligere, men i
år var han stævneleder til både Københavnerløbet og til SM-nat.
Der ud over har han som nævnt deltaget i 23 løb fordelt på 17 civile og 5 politiløb, plus et
par i udlandet, ligesom han allerede i meget lang tid har arbejdet på fuldt tryk med at skaffe
skovtilladelser, indkvartering, underholdning og alt det andet der skal til, når vi til foråret
arrangerer De danske Politimesterskaber i Feltsport – og vi har allerede nu i god tid
modtaget invitationen.

Henrik er desværre forhindret i aften, da Marianne havde inviteret ham til Linie 3 Show, og
det kan vi ikke konkurrere med, men jeg vil sørge for at han får flidspræmien snarest
muligt.
Klipfiskerprisen
Bente aspirerede kraftigt fra årets start, først med et fejlklip til Regionalløbet i Lellinge, d.
9. marts, og så et manglende klip til Niels Juel Løbet d. 25. marts, og er vel egentlig en
værdig kandidat til den?
Så skete der dog at Jørn Lind i efteråret som stævneleder til Pokalløbet efterlyste denne
vandrepokalen, og jeg ledte efter den som en sindssyg, da den ikke var blevet uddelt sidste
år, og den derfor måske burde stå hos mig.
Torkil blev spurgt, da han jo vandt den for 2 år siden - og han ville have haft den sidst år,
da hans klasse 1 blev lagt sammen med klasse 2 – men Torkil nægtede ethvert kendskab til
at han skulle have den længere.
Da Torkil så til Pokalløbet i år som vinder skulle have den overrakt til
præmieoverrækkelsen, kom han selv frem med den, idet han lige havde fundet den i sine
gemmer!!!
Det skal dog til hans forsvar siges at han ikke på forhånd havde indgraveret sit navn i den
hverken for sidste år eller for i år.
Da Erik Olsen vandt PM i O-løb sidste år, var han jo favorit til igen i år at vinde PM i Oløb - og især da Erik Flarup som Medlem af Feltsportsudvalget var udpeget som
stævnekontrollant, skulle der være en god mulighed.
Det gik dog ikke så godt i klitplantagerne og mellem de små fyrretræer. Jeg føler med dig,
Erik, og så straffer vi heller ikke folk her for manglende resultater.
Man straffer egentlig slet ikke en mand som Erik, der altid er smilende og meget hjælpsom,
både med postudsætning og bl.a. også med postindsamling efter løbene – ofte på
tidspunkter, hvor han selv allerede har været i skoven og løbet hele den lange bane
igennem én gang som deltager.
Nu ved jeg dog snart ikke om Erik har lyst til at hjælpe til længere, for i år var han bl.a.
med til vores Børnekarruselløb, hvor han igen samlede poster ind i lange baner – og først
meget sent opdagede, at det slet ikke var vores poststativer, han havde med sig under
armen, men derimod nogle poster, som HSOK havde sat ud i skoven til er andet løb, og
som der derfor sad deres manilamærker på – hvor efter Erik pænt måtte ud og sætte dem
alle sammen på plads igen, hvor han havde taget dem rundt omkring i skoven.
Jørn Lind har været hele vejen rundt i år. Han blev nr. 3 til klubmesterskabet, nr. 2 i ”P.
Sørensens Mindepræmie”, og han blev Dansk Politimester i orienteringsløb i Thisted, men
sidst men ikke mindst i det her forum skal vi ikke glemme at han var stævneleder til
Pokalløbet.
Torkil Hansen fik en erkendtlighed som nr. 3 i ”P. Sørensens Mindepræmie”, sit arbejde
som stævneleder til både SkovCup og Børnekarrusellen, samt som banelægger til SM-nat.
Karsten Jørgensen blev belønnet for at være banelægger til Københavnerløbet, samt sin
funktion som materielforvalter og sit arbejde i Østkredsens Børne- og Ungdomsudvalg.

