
Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2006 – mundtlig.  
 
 
Ved udgangen af 2006 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:    Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand:    Thomas Dürr, Station City  
Kasserer.  Bruno Stub, Afd. G  
Sekretær:  Grith Errebo Weichel, Administrationsafdelingen 
Hjemmeside:  Bjarke D. Madsen, Afd. NB 
Materielforvalter:  Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling, Sandholm  
 
Ved Medlemsmødet d. 3. februar 2006 på Station Valby var der mødt 17 medlemmer. 
På medlemsmødet blev Bjarke D. Madsen genvalgt som Webmaster, Kasten Jørgensen som 
materielforvalter og Jan Kofoed Nielsen som formand.  
 
Egne arrangementer. 
Børnekarrusellen d. 260406 i Krogenberg Hegn blev afviklet til alles tilfredshed, idet Karsten 
Jørgensen havde lavet nogle gode og henholdsvis tilpas lette, mellemsvære og svære baner, O-
afdelingens trofaste medhjælpere sørgede for at alle børnene fra klubberne i hele Nordsjælland kom 
hurtigt og smidigt af sted i skoven og hjem igen, ligesom Torkil Hansen havde styr på alle 
funktioner og hjælpere, samt havde fundet en god og hyggelig stævneplads, der gav gode 
muligheder for både at afvikle selv O-løbet og for at lege bagefter løbet.  
 
SkovCup, der er et fælles projekt for de af ØstKredsens klubber, som normalt på skift arrangerer 
Børnekarrusellen, blev sædvanen tro afviklet Grundlovsdag.  
Ud over at stille med alm. hjælpere var PIs store bidrag til stævnet, at Karsten Jørgensen som 
banelægger sørgede for at de 338 deltagende børn kom ud på nogle gode baner i Egebæksvang ved 
Helsingør, og derved igen oplevede et godt orienteringsstævne.    
 
Pokalløbet d. 070906 i Store Dyrehave. 
Over 55 tilmeldte løbere nød godt af at Karsten Jørgensens igen havde lavet nogle gode baner, der – 
til trods for skovens udformning med mange store stier - ikke bød på ret meget mulighed for sti-
fræs på de svære baner. 
Jørn Lind havde denne dag kun et begrænset antal hjælpere til rådighed, og både Karsten Jørgensen, 
Peter Sørensen, Erik Jakobsen og Jørn Lind selv så ”lidt brugte ud” efter at både postudsætning, 
kontrolløb, klargøring, start, måltagning, postindsamling og oprydning var overstået, men som 
sædvanligt kørte funktionerne alligevel til alle deltageres fulde tilfredshed under afviklingen af 
stævnet. 
I forbindelse med løbet deltog der bl.a. 18 PG-2’ere fra Station Amager, der på en temadag  
hjemme på stationen havde fået en teoretisk instruktion i at bruge kort og kompas. 
De fik herefter lov til at nyde skoven i praksis – og efter deres udtalelser at dømme til stor 
fornøjelse og gavn for de fleste af dem. Denne fornøjelse blev nok også forstærket af at de besatte 
de 3 første placeringer på bane 6 og vandt bane 5. 
En måned senere deltog 12 af Amagers PG-2’ere (frivilligt) i Helsingør PIs Teglstupløb, så vi har 
en begrundet forhåbning om en vis tilgang af nye unge løbere. 
 
Københavnerløbet d. 1-2 /11-06 blev årets store nyskabelse med mange og spændende 
udfordringer, idet Henrik Wiberg og Mads Fyn Andersen havde gjort alvor af deres planer om en 
konkurrence som et alternativ til de almindelige O-løb.  



De deltagerne, der havde taget imod udfordringen om at deltage, blev på efterårets koldeste og mest 
blæsende nat sendt af sted i to-mandshold - først med pandelamper og derefter kun med 
petroleumslamper. Desværre frøs det dog ikke helt nok til at isen bar alle steder!!! – vel Karsten! 
Morgenen efter fik de ”fornøjelsen” af diverse ”skægløb”, hvor dele af kortet var skjult, andre  
kortudsnit var drejet og endelig måtte de nøjes med kort, der manglede stierne, og stor set kun 
havde enten højdekurver eller vandløb.      
Det var et par ”gamle rotter” (Torkil Hansen og Erik Skriver), der i kraft af deres erfaring og rutine 
vandt matchen, og der var desværre ikke tilmeldt så mange deltagere, som vi havde håbet på (måske 
pga. den fremskredne årstid), men vi så til gengæld flere helt nye ansigter, der havde taget imod 
udfordringen om at deltage i denne ”adventure”-match.  
Arrangørerne valgte - trods det lave deltagerantal og trods det sene tidspunkt på året - at 
gennemføre løbene, hvilket de høstede stor ros for, og samtidig fik de nogle gode erfaringer, der 
kan bruges fremover. Ved afslutningen nævnte mange af deltagerne at de allerede glædede sig til 
næste gang, så hvis Henrik og Mads orker arbejdet ved siden af alle de andre arrangementer, de er 
involveret i 2007, så er der helt sikkert basis for at gentage succesen.  
 
Samlet vurdering. 
Da jeg ikke selv har været hovedansvarlig for nogle af vores arrangementer, kan jeg rimeligt 
objektivt sige, at alle vores stævner er blevet afviklet med den sædvanlige høje kvalitet, ligegyldigt 
om vi har været mange eller få officials og uanset hvilke forhindringer, vi har løbet ind i.   
 
Politiløbene.  
Politimesterskaberne. 
DPM i Feltsport blev afviklet d. 2+3/5-06 af Helsingør PI, og Dansk Politimester i Feltsport 2006 
blev Erik Olsen foran Erik Flarup og Jørn Lind. 
Elin Kracht blev Dansk Politimester hos damerne foran Mia Johansen, Anne Fonnesbech og Rita 
Breum. 
Lars Persson fra Station Amager vandt B-klassen, Karsten Jørgensen blev nr. 2 i C-43 og Erik 
Jakobsen blev nr. 3 i C-55.  
 
Nordiske Politi Mesterskaber.  
NPM var i år rykket fra efteråret til d. 13.-15. juni for at have en passende temperatur og for at  
deltagerne samtidig fik mulighed for at opleve midnatssolen, idet det foregik i Tromsø, Norge (ca. 
300 km nord for Polarcirklen).  
De udtagne løbere til landsholdet kom ikke sovende til udtagelsen, idet et af kravene for de 
potentielle landsholdsløbere var, at de skulle deltage i Nordjysk 2-dages, hvor alle, der havde  
ambitioner om at komme til Norge, bl.a. skulle ud i Dronninglunds Storskovs ”bjerge” på de 
længste baner.  
Løberne viste bare ikke, at Vor Herre samtidig var informeret om at NPM skulle foregå lang nordpå 
i Norge og at han gerne ville akklimatisere dem, så da de mødte op til weekendens løb, foregik det 
på krystalliseret sne, der ikke kunne bære en løber. Resultatet var bl.a. mange høje knæløftninger i 
tung sne – rigtig god træning!  
Af O-afd. medlemmer var bl.a. Erik Olsen, Torkil Hansen, Jørn Lind, Elin Kracht, Anne 
Fonnesbech og Mia Johansen udtaget til landsholdet, men til trods for at Feltsportsudvalget valgte  
og sendte de bedste danske løbere af sted, måtte de desværre se i øjnene at specielt finnerne og 
svenskerne (også blandt politierne) har langt bedre O-løbere end resten af Norden.  
Dertil kommer at mange af de andre nordiske løbere er væsentlig yngre end de fleste på det danske 
hold, så også her har vi brug for en tilgang af yngre, stærke kræfter, der kan supplere og senere 
afløse de meget erfarne danske landsholdløbere. 
 



Politimesterskaberne på Fanø d. 120906. 
Sidste gang Esbjerg arrangerede PM (også på Fanø) var d. 11/9 i 2001, som ingen af os glemmer. 
Først løb vi nogle (alt for) lange baner i et meget svært terræn, hvor alle var meget længe ude på 
banerne (flere ud over max-tiden), og derefter kom nyhederne om terrorangrebene i USA på World 
Trade Center og Pentagon. 
I år bestod terrænet igen af skiftevis tætte og diffuse skovområder samt store klitter med 
moseområder, men banerne var denne gang kortet lidt af og lagt i den sydlige del af området, 
hvilket gjorde det lidt mere humant end sidst.  
Selv om vi alle syntes at det var svært at finde rundt i terrænet, var det ikke et spørgsmål om at 
undgå at bomme. Fidusen bestod i at bomme lidt mindre en konkurrenterne!!!  Det lykkedes 
desværre ikke for os alle at holde denne taktik hele vejen hjem. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og kun en frisk brise fra Vesterhavet forhindrede at de 24-26 
graders varme dehydrerede os alle. Der skete i år ingen voldsomme handlinger rundt om i verden, 
Esbjerg afviklede et flot stævne i et godt terræn, der havde en sværhedsgrad, som er et PM værdigt, 
så alt i alt var det en rigtig god dag på Fanø.  
Dansk Politimester i Dameklassen: Elin Kracht, under 30 sekunder før nr. 2 Anne Fonnesbech. 
Dansk Politimester i Herreklassen: Erik Flarup, nr. 2 Jørn Lind og nr. 3 Torkil Hansen. 
Klasse C-35: Nr. 1: Erik Skriver. 
Klasse C-43: Leif Flytkjær, Ringkøbing, foran Karsten Jørgensen.  
Klasse B for hold: Nr. 1: Lufthavnen v/ Keld Prehn Sørensen, Per Bodholdt og Søren Lund. 
 
I forbindelse med præmieoverrækkelsen på Fanø fik Jørn Lind af DPIFs næstformand Gunnar 
Andersen overrakt DPIFs Elitenål, der er den højeste udmærkelse for Politi-idrætslig indsats. 
Indenfor O-løb kræves at man opnår min. 580 point i 6 konkurrencer indenfor 12 måneder, og rent 
faktisk opnåede Jørn sine 581 points på bare 5 måneder mellem d. 28/3 til d. 29/8.   
 
Samlet for året. 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2006 op til 154 starter til 18 politiløb i 
forhold til at vi i 2005 stillede op til i alt 123 starter fordelt på 15 politiløb. Det giver en fremgang 
på 31 starter eller 25 %, hvilket især skyldes deltagelsen af PG-2’erne, men også en generelt 
stigende interesse og aktivitet.  
  
 
Civile løb. 
WOC (VM i Orienteringsløb) i Silkeborg d. 31/7 til d. 5/8 blev et flot arrangement, der gav Dansk 
Orienteringsforbund et endnu bedre navn i hele verden, og vi løbere nød godt af at man til WOC 
Tour (publikumsløbene) havde fået adgang til både nye og jomfruelige terræner, samt gamle, 
velkendte områder, men som alligevel er utroligt smukke og spændende at løbe i. 
Efter 5 indledende heat i de flotte og kuperede skove omkring Silkeborg og Århus, kom Elin Kracht 
på finaledagen ind på en flot anden plads i den 27-”mands” store Dame-35 klasse. Torkil Hansen 
kom ind som nr. 8 og Peter Sørensen som nr. 14 ud af 111 løbere i Herre-50 og flere af os andre fik 
mere personlige sejre ved at komme levende gennem det hårde, meget kuperede og udfordrende 
terræn ved Himmelbjerget.  
Ud over at det var udviklende for konditionen, nød vi  også på den sociale front godt af fællesskabet 
med Allerød OK og OK Skærmen, idet vi sammen havde lejet en spejderhytte i Gammel Ry, der 
dannede base for os i WOC-ugen.  
 
Ved DM i stafet d. 090906 ved Skjoldenæsholm viste stafetsamarbejde i AllePiSk igen sin værdi 
– og rigtig mange var godt fremme i O-skoene. 



I Herre-45 erobrede Torkil Hansen og Jørn Lind, PI, sammen med Troels B. Hansen fra Allerød 
en sølvmedalje, idet de kom ind lidt over et minut før nr. 3.  
I Dame-45 løb Anne Fonnesbech, PI, sammen med Birgitte Birck og Nina Bergmann, Allerød OK, 
en bronzemedalje i hus, kun 30 sekunder efter nr. 2. 
  
Ved DM Lang d. 100906 i Borupskovene viste PI, at vi også ”kan selv” på de individuelle baner. 
I Dame-35 løb Elin Kracht sig til en sølvmedalje, hvilket var et flot forsvar af sidste års placering, 
hvor hun vandt guld i samme klasse. 
Nikita Bang blev nr. 7 i Dame-12, idet hun desværre ikke kunne holde fast ved sidste års fine 
sølvmedalje, men med hendes jernvilje ser vi hende nok snart på skamlen igen.  
  
Det er utrolig mange FLOTTE resultater til et civilt Danmarksmesterskab, hvilket vist ikke er set 
før i PIs historie – og for at det ikke skal være løgn, fortsatte de fleste af løbere til  
Politimesterskaberne på Fanø to dage efter, mens de nu var varme. 
 
Divisionsmatcherne. 
Lørdag d. 220406 stod forårets slag i 4. division og i år var det igen i Gl. Grønholt Hegn. Det blev 
det nu ikke meget bedre af. 
Bruno Stub havde ellers på forhånd gjort sit benarbejde og mere til for at få samlet løbere nok – og 
især at få dem fordelt på de rigtige baner, men flere omstændigheder gjorde dog at det ikke gik helt 
som planlagt: 
Vi manglede løbere i enkelte aldersklasser for at udfylde alle de pladser, hvor det var muligt for os 
at tage point, vi havde en enkelt sygemelding, én anden var skadet, én fik taget en forkert bane i 
starten, og endelige havde vi frafald fra et par udeblevne børneløbere. 
Da regnskabet blev gjort op, kunne vi se at vi kun blev nr. 3 af de 4 klubber – og at vi kun slog 
Lyngby med et enkelt løbspoint (47 mod 46 point !!!). 
Vi tabte med 10 - 20 løbspoint til OK Midtvest og Holbæk, men hvis vi havde stillet fuldt hold på 
alle baner, havde de formentlig ikke givet os de store problemer og vi havde i stedet ligget først i 
divisionen. 
Det ene ”magiske point” mod Lyngby gjorde, at vi havde både en teoretisk og reel chance for at det 
om efteråret godt kunne lade sig gøre at rykke op i 3. division igen, men efter løbet d. 020906 i 
Rørvig Sandflugtsplantage, hvor vi igen manglede flere sikre pointslugere, var vi allerede før op- og 
nedrykningsmatchen d. 071006 blevet forvist til en 3. plads i 4. division, så vi vidste på forhånd, at 
vi nu ”kun” skulle løbe om overhovedet at blive i 4. division til næste år.  
Vi havde forventet at KFIU (der kom op fra spidsen af 5. division) måske kunne true os, men til 
gengæld burde vi kunne slå både Lyngby OK og Kildeholm OK, så vi - trods alt - stadigvæk kunne 
fortsætte i 4. division til næste år. 
Men Murphys Lov om at ”Alt hvad der kan gå galt, vil gå galt” gælder stadig. 
Fra starten af var der flere af de normalt ”trofaste deltagere”, der på forhånd meldte afbud, og dagen 
før måtte to løbere på bane 8 melde fra pga. sygdom. 
STOR TAK til de mange gode løbere, der mødte frem, og fik glæde af en af årets sidste gode dage 
i skoven.  
Resultatet af dagen blev dog, at KFIU vandt med 6 matchpoints ved at slå alle os andre 3 klubber. 
Værre var det dog at vi i den indbyrdes match kom til at stå lige i løbspoint med Kildeholm OK (51 
– 51), så vi fik hver 3 matchpoints.  
Her efter blev det desværre afgørende at vi i alle dagens matcher ”kun” fik 157 løbspoints i alt, 
imens Kildeholm OK fik 166 løbspoints i alt.  
Det vil med andre ord sige, at vi blot ét enkelt point mere i den indbyrdes match mod Kildeholm 
OK havde betydet, at vi trods alt stadig havde været i 4. division og haft æren i behold.  



Samlet set betyder det nu, at vi i år 2007 skal ned og løbe i 5. division, men samtidig viser 
resultaterne 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.  
 
Ved årets første divisionsmatch havde de fleste af os vel en berettiget forhåbning om igen at skulle 
op i 3. division (hvor vi reelt burde høre hjemme), men de ovennævnte placeringer og point på hver 
enkelt bane viser vores pt. tiltagende problem: 
På den ene siden har vi masser af gode løbere, der kan tage point på de bedste placeringer på 
næsten alle baner, men på den anden side kniber det ind imellem med at få alle mand af hus. 
Det korte af det lange er at vi mangler at få nogle ekstra folk ud og løbe, så vi har reserver på 
banerne. 
Vi skal gerne frem over have mindst en ekstra m/k på alle baner, idet pointsystemet belønner både 
unge og gamle, såvel som både erfarne og nybegyndere, og enkelte afbud medfører for ofte at 
sikre point forsvinder op i den blå luft, hvor vi ellers ville få point (næsten) bare ved at møde op. 
 
Børnenes deltagelse 
Ved forårets 6 Børnekarruselløb stillede børnene op til 53 starter, mens dette tal til efterårets løb 
desværre var faldet til 27 starter, så de i alt stillede op til 80 starter mod sidste års 116 starter, 
hvilket er en kraftig tilbagegang, som viser den selvforstærkende virkning, hvis nogle få deltager 
eller ej – og deres kammerater følger trop eller bliver væk. 
Børnekarruselløbene er stadig den helt rigtige indfaldsvinkel for de børn, der vil ud og nyde skoven. 
Problemet er at det kræver at Far og Mor kan motiveres og kan nå det lige efter arbejde. 
 
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2006 i alt til start i 432 civile løb i modsætning til 2005, 
hvor der var 332 til start i civile løb. 
Det ligner en voldsom aktivitetsstigning på mere end 40 %, men det skyldes flere ting: 
For det første deltog overraskende mange i WOC (VM i O-løb) ved Silkeborg. Det var selvfølgelig 
positivt, men også dyrt, og der er jo ikke noget lignende arrangement foreløbig. 
For det andet har vi løbet 3 divisionsmatcher mod tidligere 2 gange pr. sæson, så hvis man ikke 
tæller de to faktorer med, så er aktivitetsniveauet ca. det samme som i 2005. 
 
 
Dansk Orienterings-Forbund og Østkredsen. 
Dansk Orienterings-Forbund (DOF) har vedtaget en ny struktur, der betyder at de 3 storkredse (Øst, 
Syd og Nord) ikke længere skal have egne midler at disponere over, men at det skal køre i 
udvalgsregi. 
Da ØstKredsen imidlertid har en god økonomi og har investeret i en del materiel, software og andre 
værdier, blev det besluttet at nedlægge "Dansk Orienterings-Forbunds Østkreds" og oprette 
selskabet "Østkredsens Venner", som er en selvejende institution, hvis formål er at forvalte den 
nuværende Østkreds midler til støtte for kredsens klubber, (og med en bestyrelse, der i hovedsagen 
vil være sammenfaldende med Kredsudvalg Øst). 
Samtidig betød nedlæggelsen af Københavns Amt at en beregnervogn, som Østkredsen tidligere har 
haft stillet til rådighed, nu blev overdraget kvit og frit til vores brug ved løbsarrangementer i 
skoven, hvor der ikke er mulighed for at få EDB, m.v., i tørvejr på anden vis. 
 
Parken. Vi har i de tidligere år stillet servicemedarbejdere til Parken, hvilket har givet et pænt 
tilskud til O-afdelingens indkøb af nyt materiel.  
Da der ikke var nogen ny frivillig, der ønskede at afløse PI-Københavns Parken-koordinater 
gennem mange år, og det efterhånden primært var Gymnastikafdelingen, der stillede rigtig mange 
serviceassistenter i Parken, besluttede PI-Kbh.s bestyrelse i løbet af 2006, at Gymnastikafdelingen 



kunne overtage hele administrationen af Parken-engagementet. Det medførte dog desværre at 
Gymnastikafdelingen for at gøre deres regnskabet nemmere at styre kun ønsker at benytte sine egne 
medlemmer, hvilket igen medfører at vi ikke længere får et økonomisk tilskud derfra. 
Kim Bolø, der over tog funktionen som O-afdelingens Parken-koordinator sidste år, bliver derved 
”fritstillet”, men jeg vil gerne takke ham for indsatsen, der jo desværre blev af kortvarig karakter.  
 
Hjemmesiden kører godt og stabilt og der kommer flere og flere billeder fra både vores egne og 
andres arrangementer på vores hjemmeside. Til gengæld kniber det med at få medlemmerne til at 
skrive små artikler om div. arrangementer og oplevelser.  
 
Materiel.  
Vi fik i år indkøbt et nyt og meget lettere klubtelt, så det ikke længere er en større opgave for flere 
personer at slæbe et tungt telt med stænger for at sørge for læ og tørvejr på stævnepladserne. 
Vi håber i det kommende år at få råd til indkøb af flere og nyere løbedragter. Beholdningen i 
depotet er ved at være brugt op, mens de dragter, der jævnligt kommer på i skoven snart er slidt op. 
 
 
Opfyldelse af mål for 2006. 

Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at  
- Vi fik ikke så mange nye børn på banen, men til gengæld var der en del af de ”gamle”,  

halvstore børn, der igen kom meget mere i skoven - især takket være god opbakning fra 
forældrene.   

- Vi har ved at arrangere fælles transport og noget grundlæggende træning i forbindelse med 
dels vores egne små træningsløb og dels ved de civile karruselløb fået fat i flere (yngre) 
voksne løbere, som vi forventer at se meget mere til i skoven. Ligeledes har vi specielt ved  
politiløbene her på Sjælland fået en del nye kollegaer til at interessere sig for O-løb, så jeg 
føler at vi i år er kommet et lille skridt videre med hensyn til tilbud om træning og hjælp til 
nye medlemmer, men der ligger stadig en stor opgave foran os. 

- Der har i år været rigtig mange og gode artikler i idrætsbladet, så selv om farven på forsiden 
af Politiidræt/ PI-Nyt desværre blev ændret til blå, blev indholdet mere grønt end 
nogensinde før, hvilket har givet en rigtig god omtale af Orienteringssporten. Bare vent til 
der også kommer farver inde i bladet! 

- Desværre er der stadig meget få, der skriver indlæg til vores egen hjemmeside om stævner 
og oplevelser, som måske er for ”små” eller for indforståede til at komme i det 
landsdækkende idrætsblad, men som kan være sjove i vores egen snævre kreds og med til at 
gøre hjemmesiden mere levende. 

- Vores ”vigtigste” (moralske) mål blev desværre ikke opfyldt – tværtimod:  
I stedet for at rykke op i 3. division, rykkede vi ned i 5. division. Det positive er dog at nu 
kan det snart kun gå fremad. 

 
Målsætning for 2007. 

- Vi skal stadig prøve at udvide vores tilbudt om træning og støtte til vores nyere løbere, så de 
får en bedre oplevelse og evt. får  endnu flere nye løbere til at komme i skoven, hvor de  
forhåbentlig blive fastholdt i O-sporten.  

- Vores aktiviteter i 2006 var et skridt på vejen og med de nye løbere, vi har set i skoven, er 
det et godt incitament til at vi prøver at få arrangeret flere træningsaktiviteter. 

- Vi har for nyligt fået et tilbud fra Allerød OK om at deltage i deres træning, hvor de har fået 
en tidligere elitetræner som klubtræner. 

- Der skal fortsat skrives om både store og små aktiviteter, dels til hjemmesiden, dels til 
idrætsbladet, så flere andre får glæde af vores oplevelser. 



- Vi skal igen rykke op i 4. division og gerne vinde denne, så vi kan komme op i 3. division 
og kæmpe mod jævnbyrdige modstandere, men det kræver at vi skal have mindst én ekstra 
m/k på alle baner 

- Vi skal arrangere de løb, vi har lovet i diverse sammenhænge, men prøve at fordele 
opgaverne på flere officials, så vi ikke driver rovdrift på vores få, hårdtarbejdende 
stævneledere og banelæggere. 

 
Til sidst vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til både bestyrelsen og til alle andre, der trofast 
hjælper til ved vores arrangementer både som stævneledere, banelæggere og officials i løbet af året.   
Jeg ved godt at både Thomas og Grith gerne vil afløses på deres poster i bestyrelsen, men jeg håber 
at jeg kan lokke dem til at tage endnu en tørn, da det ikke er lykkedes for mig at finde nogen 
afløsere. 
  
 

Jan Kofoed Nielsen  
Afdelingsformand  

 
 
 
Under middagen blev der uddelt div. præmier, ligesom de aktive stævneledere, 
banelæggere, officials, m.fl. blev påskønnet bl.a. i form af gavekort til 
anskaffelse af lidt nyt udstyr og løbetøj. 
 
Karsten Jørgensen. Som jeg omtale i forbindelse med vores egne arrangementer i beretningen, har 
du knoklet - og også leveret den mest synlige indsats i bestyrelsen i løbet af året.  
Du skal derfor have en erkendtlighed for dit arbejde som banelægger på mindst 3 løb, dels for din 
indsats i bestyrelsen som materielforvalter, i Østkredsen for dit arbejde i Børne- og 
Ungdomsudvalget, din egen deltagelse i 14 civile og 7 politiløb, og så fordi du altid lige giver et 
nap med, hvis der er behov for det eller vi mangler en til en ad hoc opgave. 
 
Flidspræmien. 
Som det fremgår af hvad jeg sagde til Karsten, lænede han sig meget tæt op ad den, og det er igen i 
år svært at uddele årets flidspræmie, idet der er mange værdige kandidater, både hvad angår egen 
deltagelse i løb, men også i indsatsen for at vi kan arrangere og afvikle O-løb. 
 
Hvis man fx ser ”traditionelt” på den samlede løbestatistik kan nævnes at aktive løbere som fx Jørn 
Lind var med til 18 civile plus 17 politiløb (i alt 35).  
Jeg selv til 23 civile løb og 13 politiløb (Det giver godt nok i alt 36, men det er også fordi jeg har 
mulighed for at løbe mange politiløb). 
Torkil Hansen: 20 civile plus 10 politiløb (30), Elin Kracht: 20 civile plus 6 politiløb (26), Henrik 
Wiberg: 18 civile plus 6 politiløb (24), og sådan kunne jeg fortsætte. 
 
Men hvis man ser specielt på de civile løb alene, er der dog et gennemgående træk, der springer i 
øjnene: 
Mette Stub kom op på 36 civile løb, Line Stub 35 civile løb, Susan Stub 23 civile løb og Bruno Stub 
var til 18 civile plus og så var han med til et par politiløb som hjælper.  
 
Jeg synes derfor det er oplagt at årets flidspræmie tilfalder Familien Stub.  
 



Line og Mette for deres høje aktivitetsniveau og gode resultater.  
Susan for sin hjælp ved vores egne, civile løb, sit eget comeback efter en længere skadesperiode, 
hvor hun ikke rigtig kunne blive enig med sine ben, og så for at hun relativt ofte lader hesten stå og 
i stedet selv kommer i skoven, hvor hun både løber og sørger for opbakning til både Bruno og 
pigerne.  
Og endelig Bruno, der til trods for alle sine gentagne skader dels får motiveret sine 3 damer til at 
tage i skoven, dels er en fremragende civil tilmelder (hvilket vi specielt lægger mærke til i 
forbindelse med at han sætter hold til divisionsmatcherne).  
Og så står han som kasserer for den fornødne ro og overblik, som gør at vi andre i bestyrelsen ved 
at der både er styr på økonomien, og at det er nogenlunde realistiske og fornuftige dispositioner, vi 
træffer for at få afdelingen til at køre.     
 
Klubmester i Dameklassen, 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 Gudenåløbet i Silkeborg Vesterskov, Ringkøbing PIs ”Den gyldne  Helt” i Stråsø og 
Politimesterskaberne i Orienteringsløb på Fanø. 
 
Jeg kan nævne at bl.a. Rita Breum var ude til 4 politiløb i år, men desværre ikke nogen af dem, der 
indgår i konkurrence. 
Resultatet bliver derfor - desværre uden konkurrence fra nogen  ”københavnere” i de nævnte løb, 
som konkurrencen omfatter – men ikke mindre fortjent, at Anne Fonnesbech med 171 point kan 
hjemføre Flemming Christensen Pokalen.  
 
Klubmesterskabet 2006 i Herreklassen uddeles efter de samme præmisser som damernes.  
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med ”kun” 188 point ud af 200 mulige – og på samme 
måde som damerne i år desværre også uden nævneværdig modstand fra andre Københavner-løbere, 
men vi ser frem til mere konkurrence om pokalen til næste år.  
 
”P. Sørensens Mindepræmie”, der er klubmesterskabet for alle afdelingens medlemmer ud fra 
resultaterne i både civile Herre og Dame 21A-baner og til bane 1 og 2 ved politiløbene, går til Jørn 
Lind med 904 points foran Torkil Hansen med 751 p. og Erik Olsen på 3. pladsen med 545 p. 
Efter sidste års dyk til ned omkring 535 p. har de bedste løbere nu igen været ude til et passende 
antal løb i den svære kategori. 
At gennemsnitsalderen i afdelingen stiger ses også nok så tydeligt her, idet det stort set kun er de 
tvungne løb i Nordjylland i forbindelse med udtagelse til Nordisk PM, der har fået nogen løbere ud 
på de lange, civile 21A-baner. 
 
Til sammenligning var resultaterne i de forrige år: 
2006: 
Jørn 144 civile + 760 politi = 904         /Torkil 83 civile + 668 politi = 751    /Erik 81 civile + 464 politi = 545   
Anne 149 civile + 257 politi = 406        /Mia 119 civile + 74 politi = 193       / Elin 0 civile + 190 politi = 190       
2005: 
Jørn Lind med 536 foran Torkil Hansen med 522 p. og Jørgen O. Pade Nielsen på 3. pladsen med 431 p.  
Pointmæssigt siger det noget om at de to bedste løbere har været til færre O-løb end i 2004, hvor de begge to havde hver 
ca. 400 point mere. 
 
Der ud over vil jeg især nævne at Jørn var stævneleder på Pokalløbet, hvilket ikke var helt så 
nemt i år, da der var forholdsvis få hjælpere.       



 
Torkil Hansen:   2 pl. i ”P. Sørensens Mindepræmie” 

 
Erik Olsen:   3. pl. i ”P. Sørensens Mindepræmie”      
 
Henrik Wiberg:   Stævneleder på Københavnerløbet 
  
Mads Fyn Andersen:     Banelægger på Københavnerløbet 
 
 
Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig bemærket i løbet af 
året, og specielt flere af damerne aspirerede i år kraftigt til denne pris. 
Allerede til divisionsmatchen i foråret brillerede Anne Fonnesbech ved ikke at kunne huske sin 
egen klasse, hun tog derfor et forkert kort fra kasserne og løb naturligvis dermed en forkert bane, 
hvor ved vi gik glip af 12 (næsten) sikre point. 
Ved DPM på Fanø startede Elin Kracht 18 min før Anne Fonnesbech, men ca. midtvejs i løbet 
havde Anne ved et godt og sikkert løb indhentet dette forspring.  
 
Imidlertid mistede Anne tilsyneladende koncentrationen, idet hun satte mere end de 18 minutter til 
igen, hvor ved Elin vandt mesterskabet med 29 sekunder.   
Jeg vidste ikke helt, hvem jeg skulle mobbe mest:  
Elin, der plejer at løbe hurtigst, men var blevet indhentet med hele 18 min – eller Anne, der efter 
denne flotte indsats satte det hele over styr igen. 
 
Men ikke lang tid efter satte Elin dog trumfen ind: Kort efter hun havde overtaget funktionen som 
ansvarlig for O-afdelingens Børneudvalg, oplevede vi ved 4. divisionsmatchen i Rørvig 
Sandflugtsplantage at Elin mødte op, løb – og vandt  - sin egen bane. 
Problemet var dog at hun havde ”glemt” at medbringe både Jesper og deres piger, som alle 3 var 
tilmeldt til divisionsmatchen. Hermed faldt Brunos gode taktiske oplæg dog noget til jorden, idet 
holdsammensætningen var lavet for at få point på så mange baner som muligt, men det kræver jo at 
man er der.  
Det blev til endnu et par pinde i vores ligkiste, hvor vi begravede vores oprykning til 3. division og 
nu i stedet rykker ned i 5. division. 
 
Årets Klipfiskerpris går derfor til Elin Kracht.  
 
 
Nu har vi næsten altid problemer med vores planlægning, både mht. hvornår vi skal lægge løbene – 
og hvornår vi skal holde Medlemsmødet. Der er altid nogen, der skal på skiferie, i teateret, til egen 
eller andres familiefødselsdage, og så videre. 
Jeg er flere gange af de forskellige bane- og stævneledere blevet bedt om at sørge for at tildele 
nogle velfortjente flasker rødvin, men det er jo ikke altid at jeg kan få lokket folk med til 
Medlemsmødet. 
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at overrække Peter Sørensen en stor, samlet tak for at 
han altid stiller op – og hvis han ikke bliver forstyrret alt for meget – også har styr på vores 
SportIdentberegning og øvrige EDB, som han har fået op under neglene. 
 
I år er der heldigvis næsten en måned til din fødselsdag, så det glæder mig at vi lagde mødet i dag. 
 
Tak for indsatsen i løbet af året. 


