
 
     København, d. 280105. 
 

”Talepapir”/Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2004. 
 
 
Ved udgangen af 2004 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:    Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand:    Thomas Dürr, Afd. NB  
Kasserer.  Bruno Stub, NEC  
Sekretær:  Grith Errebo Weichel, Station Bellahøj 
Hjemmeside:  Bjarke D. Madsen, Station Bellahøj 
Materielforvalter:             Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling, Sandholm  
 
 
Ved Medlemsmødet d. 27. februar 2004 på Station Valby var der mødt 15 medlemmer, 
mens repræsentanten for PI-Kbh.s Forretningsudvalg (FU) desværre var forhindret pga.  
tjenesterejse. 
  
Både Karsten Jørgensen, Bjarke D. Madsen og Jan Kofoed Nielsen blev genvalgt til deres 
poster som henholdsvis materielforvalter, webmaster og formand. 
 
Dødsfald.  
 
Kort efter sidste års medlemsmøde fik vi det sørgelige budskab at Ole Leth Fisker d. 17. 
marts 2004 var død  af sin kræftsygdom, kun 38 år gammel. 
 
Ole var oprindelig på Station 5, hvorfra han i flere år udfoldede sig som en aktiv 
idrætsudøver, og hvor én af hans interesser var orienteringsløb. Han var ofte selv deltager 
og i øvrigt behjælpelig, når vi havde behov for hjælp til diverse arrangementer.  
 
Efter et fravær fra o-banerne i et par år, troede og håbede vi ellers at Ole var kommet sig 
over sin sygdom, da han for et par år siden igen var ude og løbe i skoven, men desværre 
viste det sig senere at han igen var blevet indhentet af kræften.  
 
Æret være Ole minde. 
 
 
Egne arrangementer. 
 
Regionalløb. 
Da flere af de andre klubber i Østkredsen i år havde meget travlt med at arrangere EM i 
orientering, sagde vi ja til at arrangere 2 af regionalløbene i Nordsjælland. 
Vi lagde ud med at ryste vinteren af os, da vi søndag d. 140304 arrangerede Østkredsens 
første Regionalløb-Nord i Gl. Grønholt Vang.  
Med Torkil Hansen som stævneleder, Karsten Jørgensen som banelægger og mange gode 
hjælpere på de øvrige funktioner fik vi afviklet et godt stævne med nogle gode baner. 



Eneste minus var at vores kiosk ikke solgte så godt , hvilket især skyldtes at mange løbere 
pga. regnvejr  skyndte sig hjem efter løbet.  
Til gengæld blev vi andre godt mætte efter indsatsen. 
 
Det andet regionalløb blev afviklet i Lystrup, lørdag d. 021004. Vi har desværre ikke altid 
indflydelse på, hvornår løbene skal afvikles, men det lykkedes os trods alt at få det flyttet 
fra søndag til lørdag, så det ikke faldt sammen med Eremitageløbet, hvilket ville have givet 
et stort frafald blandt både løbere og officials.  
Erik Olsen havde som banelægger drejet nogle gode baner i den forholdsvis lille skov, der 
yderligere var begrænset af vildtlommer og andre krav fra statsskovdistriktets side. 
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, og vi fik ved samme lejlighed 
afprøvet vores nyindkøbte store telt, hvor vi kan samle flere af funktionerne i stedet for at 
have flere mindre telte. 
 
PM i Feltsport, Slagelse, d. 28. og 29. april. 
Årets største arrangement var afviklingen af Politimesterskaberne i Feltsport. Efter at vi 
sidste år sendte et par ”konsulenter” til Slagelse PI for at hjælpe dem med at arrangere et 
almindeligt politiløb, var Henrik Wiberg overbevist om at området også godt kunne bruges 
til et PM, og at han godt kunne afvikle det på forsvarlig vis. 
Som sagt – så gjort. Han hyrede Jørn Lind som banelægger til disciplinerne, Thomas Dürr 
som banelægger på selve orienteringsløbet, en flok engagerede skydeleder fra Lufthavnen 
til skydningen, Peter Sørensen som resultatberegner og så mange af os andre til at fylde op 
i diverse funktioner.  
Til trods for at han selv knoklede som en lille hest, bevarede Henrik overblikket under 
(næsten) hele arrangementet. Der var styr på opgaverne, officials, løbere, mv., ligesom han 
til kammeratskabsaften ud over bowlingkonkurrence havde sørget for rigtig god 
underholdning i form af en lokal irsk folkemusiker.  
Denne stakkels irer blev endda presset så hårdt, at han dagen efter stillede op for at prøve 
at finde posterne i skoven. Her måtte han dog konstatere at han var meget bedre til at spille 
og synge end til at finde vej, men han fik dog som os andre en rigtig god dag i skoven. 
I mine øjne er Feltsportsmesterskabet, som er den ældste del af vores konkurrenceprogram, 
stadig den optimale udfordring ligegyldigt om man ser det som noget, der skal være 
”politi-relevant” eller som ren konkurrence.  
Mens tider tikker, løber man med sit våben på sig fra starten og ud til skydebanen, hvor der 
stående afgives 10 skud mod skiskydningsskiver (evt. forbiere giver straftid). Der efter 
videre ud gennem terrænet, hvor man i modsætning til et alm. o-løb følger en afmærket - 
men ofte meget snørklet bane - til nogle terrængenstande både på ruten og ude på en vis 
distance. Disse genstande skal man forsøge at finde og ”prikke” ind på sit kort. Igen får 
man straftid for evt. ”forbiere” i indprikningen.  
Dagen efter løbes et ”alm.” orienteringsløb og den samlede tid viser den mest alsidige 
deltager, der både kan skyde, løbe og finde vej i terrænet.  
Som det ses, er ”ekstrem sport” er en gammel opfindelse. 
 
Træning. 
I forbindelse med et af Østkredsens træningsløb arrangerede Thomas Dürr og Grith 
Weichel d. 070904 i Hareskoven supplerende undervisning og ”skygning” på nogle af 



vores nyere medlemmer, som fik nogle gode råd og vink om at finde vej i skoven efter kort 
og kompas.  
Vi har i bestyrelsen allerede talt om at vi sidst på vinteren og først på foråret vil prøve at 
lave en informationsaften og nogle flere træningspas for nyere medlemmer.  
Jeg håber generelt at vi kan få stablet noget mere træning på benene, og selv om dette 
primært henvender sig til uøvede løbere, er alle velkomne. Samtidig er de erfarne løbere 
også meget velkomne til at komme og give gode råd, samt evt. løbe "skygge". 
  
Børnekarrusellen. 
PI stod som sædvanlig for den ene af de i alt 13 afdelinger af børnekarrusellen, idet Torkil 
Hansen havde tilsagt os til at møde den 260504 i Ermelunden, hvor vi sendte 215 børn ud 
at løbe i skoven.  
Igen et godt arrangement, hvor man kan se at Børne- og Ungdomsarbejdet i Østkredsen 
stadig trives, og at der stadig er et utroligt fint fremmøde af entusiastiske af børn i alle 
aldre – og deres forældre. 
 
Grundlovsdag arrangerede vi sammen med flere andre af Østkredsens klubber i Hornbæk 
Plantage årets SkovCup, der er forårets afslutning - og højdepunkt - i Børnekarrusellen. 
Mere om vores egne børns resultater senere. 
 
Pokalløbet d. 090904 i Egebæksvang var egentlig oprindeligt planlagt til afvikling i 
Sverige, men pga. problemer med at få skovtilladelser i så god tid, som det er nødvendigt 
for at forberede resten af arrangementet, valgte Henrik Wiberg som stævneleder at flytte 
det til hjemlige himmelstrøg, samtidig med at han overtale sønnike, Christoffer Wiberg, til 
at være banelægger. 
Da Christoffer til daglig bruger Egebæksvang som sin egen baghave, havde han udnyttet 
den relativ lille skov optimalt med nogle fine baner.  
Da Kystbanen skærer gennem skoven på langs - og jernbaner kun må passeres ved over- 
eller underførsler - var der på flere baner inkluderede en tillempet udgave af ”Tyrens 
R..hul”, hvor der på fine skilte ved indgangen stod en lille hilsen fra kloakrotterne!!! 
Henrik Wiberg sørgede overordnet for at stævnet blev afviklet helt efter planen, ligesom vi 
alle på bedste vis nød godt af hans ønsker om, at præmieuddelingen og afslutningen skal 
være et socialt samlingspunkt, før løberne og officials igen skilles.  
Alt i alt blev det trods de lidt for få løbere (kun 38) et godt stævne, hvor vi heldigvis - til 
gengæld for de manglende jyder - så en del nyere løbere fra Nordsjælland i skoven. 
 
Politiløb. 
Ved Politimesterskaberne i Feltsport, som vi selv stor for d. 28-29/4 var der nogle få, der 
ikke var blevet ”prikket” til en funktion af Wiberg, og det kvitterede bl.a. Erik Olsen for 
ved at blive nr. 2 i Mesterskabsklassen, mens Torkil Hansen blev nr. 4.. 
 
De fleste af vores damer stiller op for deres nordsjællandske hjemkredse, men vil jeg dog 
her nævne at Elin Kracht (Lyngby) blev Dansk Politimester, Anne Fonnesbech (Hillerød) 
nr. 2 og Mia Johansen (Helsingør) nr. 3. 
. 
PM i Orientering blev afviklet i Gribskov Syd, d. 280904 af Hillerød PI. 
Her blev Erik Olsen igen nr. 2, mens Torkil Hansen blev nr. 3 i Mesterskabsklassen. 



Dameklassen blev vundet af Anne Fonnesbech (Hillerød), der blev Dansk Politimester 
foran Trine Møller Esmark fra Helsingør. 
A-klassen blev vundet af Jørgen O.P. Nielsen (Gladsaxe) foran Allan Eskjær, Afd. G. 
 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af året op til i alt 194 starter 
fordelt på 17 politiløb, hvilket er en pæn fremgang, idet vi i 2003 løbere stillede op til 162 
starter fordelt på 16 løb.   
 
 
Civile løb. 
3. divisionsturneringen. 
D. 170404 skulle vi i Tisvilde Hegn Vest forsøge at leve op til vores oprykning fra 4. 
division, hvor vi var nede i 2003.  
Der kom desværre ikke så mange løbere i skoven, som vi kunne ønske os, men da de sidste 
var i mål, kunne vi dog konstatere at vi havde slået Lyngby OK med sølle 4 løbspoint (199 
p. mod 195 p.), og herved fået 2 matchpoint i forårets matcher. 
 
Lørdag d. 280804 i Stenholt Vang lagde vi igen vores skæbne i hænderne på Bruno Stub, 
der skulle fordele løberne på de relevante baner, hvilket han gjorde til UG. 
Straks vi kom til stævnepladsen, blev skoven lidt mere grøn, idet de fleste af 
Orienteringsafdelingens løbere stillede op i ens grønne klubdragter med PI-logoet på 
ryggen, og på trods af småbygerne skinnede solen også på os denne dag, idet vi efter løbet 
kunne konstatere at vi i denne match havde slået både Lyngby og Herlufsholm. 
Derfor bliver vi i 2005 oppe i 3. division.  
 
Jeg synes at det er imponerende at vi slog Herlufsholm OK, som er den største og mest 
aktive O-klub i Sydsjælland og som i foråret slog os med 13 point, måtte se sig overhalet, 
idet vi slog dem med et enkelt point.  
Det var meget få af vores løbere, der ikke havde point med hjem, og alligevel måtte vi 
endda se et par klasser, hvor vi pga. sygdom og skader ikke kunne stille hold og en enkelt 
klasse, hvor vi aldersmæssigt ikke havde nogen, der kunne repræsentere os. 
Takket være at "vores børn" nu er blevet ældre - og bedre - trak vi en masse point på den 
konto, mens vi til gengæld savnede nogle af vores nyere løbere i skoven. Mange af disse 
løbere ville kunne trække nogle "nemme" point næsten blot ved at gennemføre banen, idet 
reglerne for divisionsmatcher lægger meget vægt på at der er en god fordeling af unge og 
gamle, begyndere og erfarne løbere. 
  
Bruno levede fuldt ud op til sit ansvar og havde sat sig rigtig godt og grundigt ind i de 
snørklede regler for divisionsmatcher; hvem der må stille op i hvilket klasser, og især hvor 
løberne kunne forventes at skrabe flest point til PI. 
Det lykkedes til fulde, idet det kun var vores venner fra stafetsamarbejde i "AllePISk", 
nemlig Allerød OK, der vandt over os.  
I det samlede resultat fastholdt Herlufsholm dog på 2. pladsen, mens vi fik en sikker 3. 
plads og retten til at blive i 3. division til næste år, hvor vi får kamp til stregen. 
 
Det kræver at vi kom alle mand (m/k) af hus, da sidste år matcher viste at forskellen på op- 
eller nedrykning kan være 2-3 løbspoints, og som pointsystemet er opbygget, er det uhyre 



vigtigt at vi kan stille et pænt antal løbere på alle baner - og her mangler vi ofte både 
begyndere, kvinder og de ældste løbsklasser. 
(Vi sætter endnu større pris på Erik Jakobsen og Leif Berg end normalt, da de er over 60 
år). 
 
Stafetsamarbejdet.  
Vi fortsætter naturligvis også i 2005 vores stafetsamarbejde med Allerød OK og OK 
Skærmen, da det giver os væsentlig flere muligheder for at kunne stille med mere 
homogene stafethold, og ud over det "formelle" stafetsamarbejde, har vi også en stående 
invitation til at vores børn kan komme med Allerød til deres træningsløb.  
Vi har dog nok igen behov for en vis selvjustits og kommunikation for at få holdene til at 
hænge sammen, da der ofte kommer afbud i sidste øjeblik både fra os og de to andre 
klubber. 
 
Klubtur til DM i Orientering. 
Ligesom sidste år valgte vi at lægge årets klubtur i forbindelse med det civile DM i 
Orientering d. 25-26/9-04.  
Stafetten foregik i de gamle brunkulslejre i Haunstrup vest for Herning, mens klassisk blev 
løbet i lyng- og skovområderne ved Rønhøj/Ovdrup sydøst for Løgstør. 
For at styrke det sportslige fællesskab vi har med stafetsamarbejde i AllePISk (Allerød 
OK, PI og OK Skærmen), var vi i år indkvarteret samlet i en spejdehytte, der dannede 
rammen om et par gode dage i det jyske. 
Vi lærte dels hinanden bedre at kende, så vi ikke kun mødes, når vi overleverer kortet til 
næste løber i skiftezonen, og samtidig blev tiden brugt på forberedelser på Midgårdsormen, 
som vi tre klubber skal afvikle sammen i august 2005. 
 
Børnene 
I foråret præsterede 16 PI-børn i alt 73 starter i de 6 ordinære børnekarruselløb, og i det 7. 
og sidste forårsløb, SkovCuppen, stillede 11 PI-børn op.  
De 5 bedste, Julie Fabricius, Mette og Line Stub, samt Nikita og Sebastian Bang, stod for 
den helt store overraskelse, da de sammen vandt SkovCup-holdpokalen foran den 
sydsvenske klub OK Kontinent og mægtige FIF-Hillerød. Godt gået af ungerne. 
I efterårets børnekarruselløb blev det til i alt 63 starter repræsenteret af 14 PI-børn. 
  
I børnekarrusellen er PI nu den 6. mest aktive klub. Det er en lille tilbagegang i forhold til 
tidligere år, hvor vi ofte har besat 4. pladsen. Til gengæld har antallet af PI-starter været 
yderst stabilt. Næste års mål må være at sikre dette stabile antal. Flere af børnene er ved at 
være så gamle og erfarne, at børnekarrusellen måske ikke mere er attraktiv nok, hvorfor 
der skal nye børn til i den anden ende af aldersskalaen.  
Annoncer, omtale og artikler i PI-Nyt og lignende har fra vores side været næsten ikke 
eksisterende i år. Det skal klart forbedres til næste år.  
  
Af flotte individuelle resultater skal nævnes at Line Stub blev Regionalmester i 
Nordsjælland i D11-12 klassen. 
Line blev ligeledes udtaget til KUM (Kreds Ungdoms Match) i D11-12, hvor Danmarks 18 
bedste 11-12-årige piger mødtes, og hun præsterede meget flot at blive nr. 4.  
  



Foruden deltagelse i div. DOF-løb, herunder divisionsmatcher, har flere af børnene 
deltaget i OK Allerøds ugentlige træningstilbud. 
 
Godt gået, børn. Sørg for at far og mor kommer mere i skoven med Jer.. 
 
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2004 i alt til start i 287 civile  løb, hvilket er en 
markant fremgang på næsten 50 %, som især kan tilskrives børnenes aktiviteter og Henrik 
Wiberg, der har deltaget i 46 civile løb.    
 
Klubaktiviteter i øvrigt. 
Parken. 
Takket være vores koordinator, Frank Davidsen, har en del af medlemmerne været inde til 
forskellige tjanser i Parken, som "serviceassistenter" til både fodboldkampe og koncerter, 
hvilket også har givet en pæn indtægt til afdelingen.  
Men selv om bl.a. Kim Bolø har lokket mange aktive folk med, har der desværre både i O-
afd. og PI-København generelt været en stor nedgang i antallet af assistancer i år. 
 
Hjemmesiden. 
Bjarke orienterede på sidste medlemsmøde om hjemmesiden, hvor der var enighed om at 
det vil være for besværligt og dyrt at oprette et "chat-room", så alle kan skrive 
kommentarer.  
Til gengæld er der i mellemtiden dukket en anden mulighed op, som vi vil forsøge at 
udbygge, så flere nu kan få mulighed for at lægge oplysninger ind på til hjemmesiden, 
uden at skulle trække på Bjarke hver gang for at få det lagt på hjemmesiden. 
 
Jeg tror dog desværre stadig at det største problem er manglen på artikler, oplevelser, små 
nyheder, m.v., idet der indsendes for lidt materiale til Bjarke. 
 
Med billederne fra PM i Feltsport fik vi endelig lagt de første billeder ind på hjemmesiden. 
Vi er nu også ved at få løst problemet med at billederne fylder for meget og tager for lang 
tid at downloade, idet min bror har lavet et program, der reducerer opløsningen, så det ikke 
fylder så meget. 
 
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 
dengang 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 2005 ind til videre 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.  
 
Materiel. 
Regnskabet fra 2003 viste et større overskud end vi havde regnet med, hvilket bl.a. 
fremkom ved at vi i løbet af året havde arrangeret flere o-løb, samt haft flere hjælpere i 
Parken. 
For dette overskud har vi bl.a. købt et stort telt, hvor vi nu kan samle flere funktioner, et 
digitalkamera, så det er nemmere og billigere at få billeder til hjemmesiden, PI-Nyt, m.m., 
samt en bærbar PC til at afvikle og beregne løbsresultater, lave banelægning, m.m. 
 
 
Østkredsen under Dansk Orienterings Forbund. 
Vi har stadig Torkil Hansen og Karsten Jørgensen siddende i ØKs Børne- og 
Ungdomsudvalget, som jo bl.a. står for succeserne med Børnekarrusellen og Skov Cup, 
og det er nok det bedst fungerende udvalg i kredsen.  
Desværre blev det til at en større udskiftning både i selve Østkredsens bestyrelse og visse 
udvalg, da de har meget svært ved at acceptere den måde, som Dansk Orienterings 
Forbunds (DOFs) hovedbestyrelse (HB) har arbejdet på frem mod næste år 
budgetplanlægning. 
HB udtaler at de vil have mere breddearbejde, men de har i de seneste år satset mere og 
mere på eliten og har til gengæld i 2005s budget skåret meget kraftigt ned på bl.a. det 
lokale arbejde i kredsene. 
Måden denne budgetplanlægning har været håndteret på med skjulte budgetforslag, der 
pga. personspørgsmål skulle holdes hemmelige over for de lokale kredse, har været under 
al kritik, hvilket kom meget kraftigt til udtryk ved Østkredsens Repræsentantskabsmøde d. 
260105, hvor hovedkassereren var til stede. 
Der er derfor lagt op til et slagsmål med DOF til det landsdækkende 
repræsentantskabsmøde d. 050305. Jeg sender Torkil af sted med fuldmagt fra os for at 
vise fanen, og da han allerede ved det sidste møde varmede godt op under kassereren, kan 
det godt være at han kommer med på talerlisten igen. 
Kig i øvrigt en gang i mellem på DOFs hjemmeside, www.dk.orienteering.org for at se de 
landsdækkende orienteringsnyheder. 
 
O-Service. 
O-Service er på alle måder fortsat en stor succes. Den blev udviklet til Østkredsen, og da 
det viste sig at den virkede, blev den købt af DOF, og den blev i 2004 udvidet så den nu 
anvendes som tilmeldingssystem for hele landet. Den kan bl.a. give funktionsoversigter for 
de enkelte klubber, fungere som adressedatabase til Dansk Orienteringsforbunds blad, O-
posten, ligesom det vil blive udbygget med andre faciliteter.  
O-Service blev i 2004 også udvidet, så man nu kan håndtere divisionsmatcher, ligesom 
vores stafetsamarbejde i AllePISk nu er oprettet som en ”klub”, hvor man kan tilmelde sig 
direkte til den koordinerende tilmelder. 
Til POLSAS-haderne kan jeg kun sige: EDB kan også være til stor nytte og aflastning. 
 



Opfyldelse af mål for 2004. 
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere,  
- at vores høje niveau ved stævnerne blev fastholdt, selv om vi i 2004 påtog os 

afviklingen af både 2 civile Regionalløb, en Børnekarrusel, DPM i Feltsport, samt  
et ”alm.”  politiløb,  

- at vi i år endelig fik lagt egne billeder på vores hjemmeside, og vi er nu ved at have 
styr på teknikken, så de kan komme til at ligge i en opløsning, der gør at man kan 
åbne billederne inden for en overskuelig tid, 

- at vi nu har de tekniske muligheder for at hjemmesiden kan indeholde flere 
nyheder, små indlæg, evt. forsynet med billeder,  

- at flere får mulighed for at kunne lægge korte nyheder ind på siden, uden at skulle 
trække på Bjarke hver gang for at få det lagt på hjemmesiden, men det kræver 
stadig at indlæggene bliver skrevet og sendt. 

- Vi blev oppe i 3. division, og vi skal også i næste sæson kæmpe for at blive der. 
 
Målsætning for 2005. 

- Vi skal prøve at udvide vores tilbudt om træning til vores nyere løbere, så endnu 
flere nye medlemmer kommer til – og forhåbentlig bliver fastholdt i O-sporten. 

- Der skal flere nye børn til i den nedre ende af aldersskalaen som afløsere for de, der 
rykker op i klasserne – skal ikke nødvendigvis tages bogstaveligt som Erik og 
Frank har gjort det.   

- Annoncer, omtale, artikler i PI-Nyt og lignende har næsten været ikke eksisterende 
i år. Det skal klart forbedres til næste år. Skriv noget mere om vores oplevelser, så 
andre også får glæde af det. 

- For at flere af Tordenskjolds soldater skal finde det mere overkommeligt, så håber 
jeg at mange flere medlemmer i 2005 vil give en hånd med til vores arrangementer. 

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

Jan Kofoed Nielsen  
afdelingsformand 

 
 
 
I FORBINDELSE MED SPISNINGEN BLEV O-AFD.s PRÆMIER UDDELT.  
  
 
Klubmesterskabet 2004 i Herreklassen afgøres på politi-løbenes Bane 1 blandt 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, Albaniløbet på Fyn og PM i Orientering 
i Hillerød, 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 Erik 
Olsen med 196 ud af 200 mulige point for 2 løb.  
Nr. 2 blev Jørn Lind med 188 point, og nr. 3 blev Thomas Dürr med 160 point. 
 



Klubmesterskabet 2004 i Dameklassen afgøres på politi-løbenes Bane 2 løbere blandt de 
kvindelige løbere, der fast er tjenestegørende i Købehavns Politi eller i en af Rpch.s  
afdelinger i København.   (Anne F. i Rejseafd.?? – reg. OBS?? – vandt PM i O-løb) 
Det er de samme 2 ud af 3 gældende løb som i herreklassen, og mesterskabet markeres 
med Flemming Christensen Pokalen. 
Da vi ikke inden for kredsen har haft nogen af vores dameløbere, der har taget point til 
pokalen, må den desværre igen i år samle støv på hylden. Jeg håber dog at vi snart ser lidt 
mere konkurrence i klassen, så der kan blive lidt kamp om pokalen.   
 
”P. Sørensens Mindepræmie”, der er klubmesterskabet for alle afdelingens medlemmer  
til både civile A-baner og til politiløb, henholdsvis bane 1 og 2, går til Jørn Lind med 953 
p. foran Torkil Hansen med 913 p. og Erik Olsen med 669 p.  
Det er snart tæt på ved at være tale om en ren konkurrence med hensyn til politiløbene, idet 
kun Erik har hentet enkelte point i de civile løb.  
 
 
Flidspræmien.  
Der er mange kandidater. 
Bruno er efter en længere skadeperiode kommet en del mere i skoven i år, og han har bl.a. 
deltaget i 10 politiløb og ca. 11 civile løb.  
Så er det godt nok blevet lidt lettet at styre tilmeldingerne pga. O-Service, men han burde 
alligevel have haft den for sit arbejde i bestyrelsen, idet han står både for den civile 
tilmelding og for kassererjobbet, ligesom han er vores ”ankermand” i bestyrelsen, der med 
sin erfaring får os andre ned på jorden og overbevist om at det nok skal gå, når vi får lyst til 
at bruge en masse penge. 
 
Torkil har også i år både løbet meget og arbejdet trofast i klubben.  
Han var bl.a. stævneleder på Regionalløbet i Gl. Grønholdt Vang og på vores 
Børnekarruselløb i Ermelunden.  
Han har vist ikke fået mindre at se til som formand for Børne- og Ungdomsudvalget i 
ØstKredsen, og specielt i efteråret var han virkelig presset, men siger selv at han har fået 
lidt overskud igen, og det er jo godt, da sæsonen snart starter, og han er med i 
stævnelederteamet på Midgårdsormen.  
 
Jørn Lind har løbet meget i år, bl.a. er han med 19 politiløb den, der har deltaget i flest 
politiløb, her under deltagelse i både de svenske og de nordiske mesterskaber.  
Han var funktionsleder på disciplinerne til PM i Feltsport og stævneleder ved 
Regionalløbet i efteråret, ligesom han har hjulpet til ved flere andre arrangementer.  
 
Mange andre har i år også løbet meget - og heldigvis også hjulpet meget til ved vores 
stævner – men selv om vi i 2004 trak store veksler på Tordenskjolds soldater, og selv om 
alle vores arrangementer altid afhænger af mange trofaste hjælpere, har der i år ikke været 
den store tvivl om hvem, der har knoklet mest, både som aktiv løber og som arrangør. 
 
Mange har vist fået flidspræmien tidligere – og det har denne års modtager også – og vist 
nok med nogle af de samme begrundelser, men alligevel går den igen i år til Henrik 
Wiberg. 
 



Han var stævneleder til både PM i Feltsport og til Pokalløbet.  
Der ud over har han deltaget i 52 løb, fordelt på 46 civile og 5 politiløb, plus et par i 
udlandet, ligesom han og Torkil er på banen sammen som stævnelederteam til 
Midgårdsormen i august, hvor vi arrangerer ”maraton-stafet” sammen med Allerød OK og 
Skærmen OK  
 
 
Klipfiskerprisen  
Bente aspirerede kraftigt fra årets start, idet hun i ”Grøften” til Albaniløbet næsten helt 
forsvandt i godt og vel mandshøje brændenælder og brombærkrat, og der gik lang tid før 
hun dukkede op igen – og meget mod hendes vilje uden alle klip..  
Jeg går dog ind for omvendt nepotisme, så jeg tør ikke uddele den – videre i teksten. 
 
Peter Sørensen glemte til et løb at cleare før start – men han kunne efterfølgende selv ordne 
det, da han jo er ekspert på SportIdent-systemet.  
 
Torkil Hansen satte poster ud i Lystrup, men han havde ikke sat kontrolenhed på den ene 
post, som han både havde sat ud og løb kontrol. Det blev dog heldigvis fanget op af 
kontrolsedlen inden starten gik. 
 
I forbindelse med DPM i Feltsport (hvor Henrik Wiberg selv var stævneleder) rettede han 
med et klistermærke kontrolnummeret på stativ nr. 50 til 113, men kun på den ENE side af 
posten.  
Han påstod hårdnakket at der var sat klistermærker på BEGGE siden af posten, men en 
grundig gerningsstedsundersøgelse viste ikke noget spor på dette, så med vanlig 
rygsvømning her i firmaet forventer vi snart at Henrik Wiberg udgiver en bog med titlen 
”Hvad hjortene spiste!!!”   
Men vi ved jo også godt at de, der laver rigtig meget, også kommer til at lave fejl ind i 
mellem, og jeg synes ikke at han både skal have flidspræmie og klipfiskerprisen. 
 
 
Til stafetten ved Spring Cup løb Jørn Lind selvfølgelig i PIs let genkendelige, grønne 
dragter, og da han kom ind i skiftezonen, løb han vedholdende forkert, bl.a. ved gentagne 
gange at forsøge at komme gennem og under afspærringsbåndene, for at skære af den 
sløjfe på banen, der ledte frem til skiftezonen.  
Dette til trods for at flere officials talstærk og gentagne gange viste ham tilbage, samtidig 
med at vi andre forsøgte at tildække vores dragter for ikke at blive slået i hartkorn med en 
sådan løber, der forsøgte at spare sig selv i spurten.  Evt. suppleres af Wiberg. 
 
 

Jan Kofoed Nielsen  
afdelingsformand 

 
 


