Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2005.
Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer.
Sekretær:
Hjemmeside:
Materielforvalter:

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

Ved Medlemsmødet d. 4. februar 2005 på Station Valby var der mødt 17
medlemmer, mens repræsentanten for PI-Kbh.s Forretningsudvalg (FU)
desværre var forhindret pga. tjenesterejse.
På medlemsmøde blev Thomas Dürr genvalgt som næstformand, Bruno Stub
som kasserer og Grith Errebo Weichel som sekretær.
Egne arrangementer.
Midgårdsormen blev årets største opgave – og største succes.
Sammen med vores klubsamarbejdspartnere i ”AllePiSk” (Allerød OK, PI og
OK Skærmen) arrangerede vi i weekenden d. 28.-29. august dette
traditionsrige stafetorienteringsløb med ca. 500 deltagere, hvor de første
løbere starter midt om natten og hvor de sidste (10. m/k på holdet) kommer i
mål 6, 8, 10 timer senere – afhængig af løbernes styrke og evner.
Under og efter stævnet har vi kun fået ros fra deltagerne, og den skal især
gives videre til Torkil Hansen og Henrik Wiberg, der sammen dannede et
dynamisk stævnelederteam, som under hele processen op til og under løbet
formåede at trække i de rigtige tråde, komme med gode ideer og lægge nogle
fornuftige planer, samt at få hjælperne fra de 3 klubber til at arbejde rigtig
godt sammen, og forene hver vores stærke sider og gode kontakter, så det hele
gik op i en højere enhed, hvor tingene bare klappede. Godt arbejde.
Børnekarrusellen
Med Torkil som stævneleder arrangerede vi d. 200405 Børnekarruselløb i
Geel Skov, hvor der ud over børn fra hele Nordsjælland også mødte løbere fra
både Jylland og Sverige op.
Desuden var vi d. 050605 medarrangør af SkovCup i Tisvilde Hegn, hvor der
var 295 børn i alderen fra 3-16 år i skoven.

Pokalløbet d. 190505 i Stenholt Vang blev med 68 tilmeldte og her af ca. 60
fremmødte deltagere et af årets rigtig pænt besøgte arrangementer. Som
stævneleder havde Frank Davidsen med vanlig sans for logistikken sørget for
at alt materiel og alle officials på var plads og klar.
Skoven er begrænset af at blive gennemskåret Isterødvejen og af at større
områder af skoven var dækket af væltede træer, men alligevel havde Karsten
Jørgensens lavet nogle gode, spændende baner, som gav alle en god tur i en
forårsgrøn skov.
Københavnerløbet d. 061005 i Buresøskovene bar derimod præg af at det
var sidst på sæsonen. PM var overstået, det begyndte at blive køligere, og
flere o-løbere have tilsyneladende gjort sig klare til at gå i vinterhi.
Alligevel var det lykkedes for Jørn Lind som stævneleder at lokke nye løbere
fra bl.a. både København og Helsingør i skoven, der stadig var præget af den
lange sensommer, og til trods for at enkelte havde problemer med at finde en
enkelt post, som banelæggeren, Erik Jakobsen, selv var kommet til at
fejlplacere under postudsætningen, var løberne heldigvis ikke mere skråsikre i
deres orienteringsevner end at de blot søgte i et lidt større område – og i
øvrigt tog det med godt humør. Dejligt med positive, unge kollegaer.
Bestyrelsens administrative arbejde har vi i år forsøgt at skære ned til et
minimum, dels pga. de enkelte bestyrelsesmedlemmers aktive deltagelse i at
arrangere mange af de ovennævnte løb, hvilket jo er vores vigtigste aktiv, dels
fordi mange af os har haft travlt på andre fronter.
Vi er dog stadig med i ØstKredsens forskellige mødefora, idet vi bl.a. har
både Torkil Hansen og Karsten Jørgensen siddende i Børne- og Unge
Udvalget, ligesom jeg som formand deltager i div. møder på kredsplan, hvor
der arbejdes på at Dansk Orienteringsforbund i løbet af de kommende år skal
have 25 % flere o-løbere i skoven – og vi er begyndt.
Træningsløb. Ligesom meget andet af bestyrelsens arbejde i år har været
såret ned til et minimum, har vi ikke fået arrangeret ret meget træning i eget
regi, men efter en tilgang af flere nye medlemmer fra bl.a. Station Amager,
blev der sent på sæsonen arrangeret deltagelse i Karruselløb, som - uanset
erfaringsniveau - giver gode træningsmuligheder for alle.
Politiløb.
PM i Feltsport, der blev afviklet i nærheden af Give d. 27.-28. april, blev
igen i år lidt af et triumftog.
Jørn Lind blev en suveræn Politimester i Feltsport med henholdsvis næsten 10
minutter til nr. 2 (Arne Mikkelsen) og næsten 25 minutter til nr. 3 (Morten

Kjær), begge tidligere ”Københavnere”, som nu er stationeret i Grenå, hvor
man åbenbart ikke længere træner nok til at bide skeer med Jørn.
Karsten Jørgensen vandt klasse C-43, hvor Jan Kofoed blev nr. 4.
Erik Jacobsen blev nr. 3 i C-55 og endelig vandt Anne Fonnesbech
Dameklassen.
Politimesterskabet i Orienteringsløb, der blev løbet i Kollerup Klitplantage
ved Fjerritslev d. 130905, gav os igen lejlighed til at se PI-Københavns farver
og klubdragt, selv om ikke alle vores medlemmer er tjenestegørende i
København.
Elin Kracht, Lyngby, blev en overbevisende vinder af Dameklassen.
Erik Olsen (vores ”desertør”, der desværre nu er flyttet til Kriminalpolitiet i
Frederikssund) påstod en uge før PM at han kun havde været ude til 2 O-løb i
år. Alligevel lykkedes det ham at vinde Mesterskabsklassen og dermed kunne
kalde sig Dansk Politimester i Orienteringsløb 2005.
En endnu større overraskelse var det måske at 3 PG-2’ere fra Station Amager
(Lars Stranne Persson, Kristian Rahbe Petersen og Niels Danmark
Thomassen) vandt holdmesterskabet i klasse B, især takket være Lars
Perssons individuelle løb, hvor han med over 9 minutter til nummer 2, også
blev en overbevisende, individuel vinder af B-klassen.
Godt gået drenge.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2005 op til i alt 123
starter fordelt på 15 politiløb, hvilket er kraftig nedgang, idet vi i 2004
stillede op til 194 starter fordelt på 17 løb.
Dette skyldtes at flere af vores aktive løbere har været skadede og mindre ude
at løbe bl.a. pga. det store arbejde med at arrangere Midgårdsormen i civilt
regi.
Civile løb.
3. divisionsturneringen blev i år en nedtur for os. En planlagt løbsdag blev
ændret til en dag i Bededagsferien, hvor næsten alle afdelingens medlemmer
var rejst til konfirmation, bryllup, m.v. i den anden ende af landet. Det
medførte at vi slet ikke kunne stille nogen løbere, der kunne komme til Falster
og forsvarer klubbens ære, og vi havde dermed et meget dårligt udgangspunkt
til årets 2. og sidste del af turneringen.
Ved den anden divisionsmatch d. 240905 i Gl. Grønholt Vang stillede vi
imidlertid næsten fuldt hold og igen var det pigerne, der tydeligst markerede
klubbens farver. Elin Kracht vandt bane 2B, Anne Fonnesbech vandt bane 3B,
Line Stub vandt bane 6 og Nikita Bang vandt bane 7B.

På herresiden blev Niels Danmark Thomassen vinder på bane 7A, mens
mange af vores andre løbere – dog uden at vinde deres klasser – fik nogle
rigtig gode placeringer, der trak mange points hjem.
Dette skyldtes især Brunos store arbejde dels med at trække alle mand af hus,
dels (og især) med at sætte nogle hold, der virkelig udnyttede vores stærke og
svage sider i de forskellige aldersklasser og sværhedsgrader.
Hvor meget de sidste points i disse divisionsmatcher betyder ses bl.a. i de
snævre afgørelser: Herlufsholm slog os med 82 mod 74 løbspoints, Helsingør
SOK slog os med 80 mod 77 og OK 73 slog os med kun ét løbspoint, idet de
vandt 80 – 79.
Samlet set betyder det at vi i år 2006 skal ned i 4. division, hvor vi sidst var i
2003, men samtidig viser resultatet også at vi med en så god fordeling på
banerne og med alle mand af hus lige så godt kunne have været med i toppen
af 3. division.
Også i denne sammenhæng var de små marginaler, der gjorde udslaget.
Klubtur til det civile DM i Orientering, der forgik på Sydfyn, var en stor
succes.
Det gik desværre ikke særlig godt for nogen af vores ”AllePiSk” stafethold
om lørdagen, men om søndagen til DM klassisk (individuelt) var det igen
specielt ”vores piger”, der viste flaget.
Elin Kracht løb med opmærksomheden, idet hun præsterede at blive
Danmarksmester i klasse Dame 35, og PIs yngste løber til DM klassisk,
Nikita Bang, opnåede en fornem sølvmedalje i Dame-12 klassen. Stort til
lykke til Jer begge – flot løbet.
Børnene. Børnekarruselløbene er stadig den rigtig gode indfaldsvinkel for de
børn, der vil ud og nyde skoven. I foråret havde vi 21 børn i skoven til i alt 74
starter, mens vi i efteråret kun fik 15 børn ud at løbe i alt 42 gange. Samlet
blev det i 2005 til 23 børn og 116 starter.
I udtagelsesløbene til KredsUngsomsMatch var Nikita Bang helt suveræn i
Dame11-12. Hun stillede op i 3 ud af 4 løb og vandt dem alle. Line Stub blev
nr. 5 i Dame13-14, og da der skulle udtages 6 løbere fra hver klasse, var der
heller tvivl om hendes deltagelse i KUM. Derimod lykkedes det ikke for
Sebastian Bang, der måtte nøjes med en 9. plads i Herre13-14.
Til selve KUM-klassisk understregede Nikita sin suverænitet ved at vinde sin
bane, og som Torkil fortalte mig: Da det er de 6 bedste fra hver af de 3 kredse
i Danmark, der deltager, er sejren direkte sammenlignelig med et dansk
mesterskab. Line overgik også sig selv ved at blive 3. bedste ØstKreds-pige
og sammenlagt nr. 7 i sin klasse.
Ved Sjællandsmesterskaberne blev Nikita og Line igen henholdsvis nr. 1 og 3
i deres klasser.

Ved Danmarksmesterskaberne i september var Line ikke med, og Nikita
måtte denne gang ”nøjes” med en 2. plads. Flot løbet, piger.
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2005 i alt til start i 332 civile løb,
hvilket er en fremgang i forhold til 2004, hvor vi havde 287 startende.
Parken. Vi har i år stillet færre servicemedarbejdere til Parken end tidligere
til trods for at det giver afdelingen nogle gode indtægter til indkøb af nyt
materiel.
Afdelingens Parken-koordinater gennem mange år, Frank Davidsen, har pga.
sin videreuddannelse desværre valgt at trække sig fra funktionen, men har til
gengæld heldigvis selv fundet sin afløser, idet Kim Bolø, som i forvejen selv
er meget aktiv med at skaffe servicemedarbejdere, har sagt ja til at overtage
hvervet.
Tak til Frank for hans store arbejde og velkommen til Kim i den nye funktion.
Hjemmesiden kører godt og stabilt. Den er blevet lidt aflastet, idet
ØstKredsens Børne- og Unge Udvalg, har fået lagt deres oplysninger på
ØstKredsens egen hjemmeside, som efterhånden er kommet op i
omdrejninger. Til gengæld ligger der nu flere og flere billeder fra både vores
egne og andres arrangementer på vores hjemmeside.
Der ud over har vores webmaster Bjarke netop i denne uge installeret en
Weblog funktion, så alle har mulighed for at gå ind og skrive kommentarer,
ideer, informationer, m.v.
Materiel. Takket være overskud på de løb vi har arrangeret, indkøber vi først
i det nye år bl.a. et nyt klubtelt, der vejer væsentligt mindre end de gamle, så
man kan holde ud at slæbe der fra parkeringspladserne og til stævnepladserne,
der til tider ligger langt inde i skoven.
Opfyldelse af mål for 2005.
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere,
- at vi ikke havde så mange tilbud om træning og hjælp til nye
medlemmer, som vi havde håbet, da bl.a. både næstformanden og
formanden brugte for meget tid på det lønnede arbejde, og de andre
aktive lavede rigeligt i forvejen,
- vi fik ikke så mange nye børn på banen, men til gengæld var der en del
af de ”gamle børn”, der igen kom mere på banen, samt der kom flere
nye voksne løbere
- der bliver stadigvæk skrevet for få indlæg både i PI-Nyt og på vores
hjemmeside,

- specielt Midgårdsormen viste, at vi ved store opgaver godt kan trække
alle mand af hus for at hjælpe til med at arrangere O-løb, og at
- vores høje niveau ved stævnerne stadig blev fastholdt, hvilket specielt
sås ved Midgårdsormen,
Målsætning for 2006.
- Der skal flere nye løbere – både børn og voksne - til i den nedre ende af
aldersskalaen som afløsere for de, der rykker op i klasserne.
- Vi skal stadig prøve at udvide vores tilbudt om træning og støtte til
vores nyere løbere, så endnu flere nye medlemmer kommer til – og
forhåbentlig bliver fastholdt i O-sporten.
- ”Annoncer”, omtale, artikler i PI-Nyt, på hjemmesiden og lignende
har der næsten ikke været noget af i år. Det skal klart forbedres til
næste år.
- Skriv noget mere om vores oplevelser, så andre også får glæde af det.
- Vi skal fra 4. division igen op i 3. division og kæmpe med jævnbyrdige
modstandere, hvilket måske hurtigt bliver aktuelt, da turneringsformen
bliver lavet om, så man skal kæmpe om op- og nedrykninger i en 3.
årlig match sidst på året.
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
Under middagen blev bl.a. følgende præmier uddelt, ligesom de aktive
stævneledere, banelæggere, officials, m.fl. blev hædret.
Klubmesterskabet 2005 i Herreklassen, der afgøres mellem løbere, der er
fast tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af Rpch.s. afd. i
København, blev i år afgjort som de 2 bedste resultater af Cimberløbet i
Rønhøj-Oudrup, Politimesterskaberne i Orienteringsløb i Kollerup
Klitplantage og Vendelboløbet i Råbjerg Plantage.
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 174 point ud af 200 mulige,
i år desværre uden nævneværdig modstand fra Københavner løbere, men
indenfor de næste år bliver der forhåbentlig mere konkurrence om pokalen.
Bl.a. ville Torkil Hansen med 184 point ud af 200 mulige have vundet
pokalen, hvis det ikke lige var fordi han er på turnus i Rigsfærdslen og derfor

stadig skal stille op for Helsingør PI, indtil han kan betegnes som fast m/k i en
Rpch.-afdeling.
Det var i år endeligt – igen muligt at kåre en Klubmester i Dameklassen, idet
Anne Fonnesbech (med en ”fast stilling” i Rejseholdet) nu er kommet ”hjem
til København”, og hun kan derfor med 54 point hjemføre Damepokalen.
”P. Sørensens Mindepræmie”, der er klubmesterskabet for alle afdelingens
medlemmer til både civile Herre/Dame 21A-baner og til politiløb, går til Jørn
Lind med 536 p. (953 p. i 2004) foran Torkil Hansen med 522 p. (913 p. i
2004) og Jørgen O. Pade Nielsen med 431 p. Pointmæssigt siger det noget
om at de to bedste løbere har været til færre O-løb end sidste år, hvor de
begge to havde hver ca. 400 point mere.
At gennemsnitsalderen i afdelingen stiger ses også nok så tydeligt her, idet
ingen har hentet point på de civile Herre og Dame 21A-baner.
Flidspræmien.
Det bliver sværere og sværere at uddele årets flidspræmie. Tidligere blev den
primært givet til den løber, der samlet havde deltaget i flest civile og politiløb,
men i de senere år har jeg valgt også at belønne de, der laver noget af alle de
praktiske ting med at arrangerer, hjælpe til, m.v.
Hvis man ser på den samlede løbestatistik for civile og politiløb, nåede
Henrik Wiberg i år op på i alt 36 civile plus 4 politiløb, Bruno Stub på 29 plus
2, Mette Stub på 22, Line Stub på 19, Anne Fonnesbech på 18+2, og Torkil på
10+6
Samtidig lagde både Henrik og Torkil et enormt arbejde i funktionen som
stævneleder-makkerpar til Midgårdsormen, hvor vi også trak store veksler på
mange andre af vores medlemmers arbejdskraft.
Min svære beslutning blev dog hjulpet langt på vej af at Henrik Wiberg på et
tidspunkt kort efter vores afvikling af Midgårdsormen kom hen og fortalte
mig at han bestemt mente at det i år måtte være Torkil Hansen, der skulle
have flidspræmien for sin meget store andel af deres samarbejde – og det er
sagt af en med-stævneleder, der selv var ved at synke i knæ pga. at alle de
opgaver, der lige skulle løses.
Desuden kan jeg jo tilføje at Torkil igen i år også har arrangeret
Børnekarrusellen, fortsat med sine opgaver både i Børne- og
Ungdomsudvalget i ØstKredsen, og i DPIFs Feltsportsudvalg, ud over at han
stadig selv kan løbe sig til pokaler – samt med sin nu fremskredne alder på
bedste vis kan forstærke AllePiSk’ stafethold i Herre-50 klassen.
Klipfiskerprisen gives til en løber, der enten har fejlklip eller på anden måde
har gjort sig bemærket i løbet af året.

Vi har for en gangs skyldt ikke så mange kandidater, og normalt plejer jeg at
sige at vi helst ikke vil give den til én, der i forvejen eller i samme forbindelse
har lavet et stort stykke arbejde, men i år var det næsten for oplagt.
Selv om – eller måske på grund af – at Erik Jakobsen i dage og nætter
kæmpede for at få Condes (elektronisk tegne- og banelæggerprogram) til at
virke og samarbejde, var det ikke her, der gik galt.
Det var desværre en klassisk fejl, hvor han - i morgengryets svage lys ? – selv
satte en af posterne ud ved en forkert terrængenstand, til trods for at han som
banelægger på sin egen bane burde vide at den skulle stå et godt stykke
derfra.
Det må dog berettige til at få årets Klipfisker.

