Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2007
til mundtlig fremlæggelsen på Medlemsmødet d. 010208.
Ved udgangen af 2007 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer.
Sekretær:
Hjemmeside:
Materielforvalter:

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

Ved Medlemsmødet d. 2. februar 2007 på Station Amager på Hørhusvej var
der mødt 16 medlemmer, og selv om både Thomas og Grith havde ønsket at
træde ud af bestyrelsen, lykkedes det at overtale dem til at fortsætte og derfor
blev Thomas Dürr genvalgt som næstformand, Bruno Stub som kasserer og
Grith Errebo Weichel som sekretær.
Da designet på vores løbedragter måske ikke længere var af nyeste mode, og
lageret i flere af størrelserne var ved at slippe op, blev der bl.a. nedsat et
udvalg, der skulle kigge nærmere på mulighederne for at anskaffe nye
løbedragter og derefter melde tilbage til bestyrelsen med deres forslag.
Udvalget arbejder stadig.
Store arrangementer.
2007 blev igen et år præget af at PI er med, når der skal arrangeres store
stævner.
I Store Bededagsferien drejede det sig om NOC (Nordiske Mesterskaber i
Orienteringsløb for eliten) og ”Run on Rocks” (O-løb for ikke-eliteløbere),
der blev arrangeret på Bornholm som et joint venture samarbejde mellem de 2
bornholmske og flere af de sjællandske klubber i ØstKredsen.
Torkil Hansen var banekontrol på NOCs mellemdistanceløb og banelægger på
det samtidige publikumsløb i Paradisbakkerne, hvilket dog blev ”lidt” hektisk,
da en enkelt, men meget centralt placeret lodsejer i området meget sent i
forløbet pludselig afviste at ladet løberne passerer hans del af skoven, hvilket
medførte mange vitale ændringer af baneforløbene.
Henrik Wiberg var funktionsleder for en sammensat gruppe af bl.a.
Allerødder, Tisvildefolk og ca. 10 PI’ere, der etablerede og nedbrød
målområdet de 4 dage i træk, hvilket ofte varede fra tidlig morgen til sen
aften. Der blev dog kompenseret lidt for sliddet ved at det foregik i så skønne

områder som Gudhjem by (sprinten), Rø Plantage (stafetten), Paradisbakkerne
(mellemdistancen) og endelig ”kongeetapen” (langdistancen) på Bolsterbjerg
og Rytterknægten.
Blot én uge efter var vi i ilden igen, idet PI d. 12.-13. maj med Henrik Wiberg
i spidsen arrangerede KUM (Kreds Ungdoms Match), hvor 180 af de bedste
ungdomsløbere fra hele landet var samlet til en hård og festlig weekend.
Lørdag løb de langdistance, lørdag aften var der et stort ungdomsparty og
søndag morgen kastede de sig ud i et stafetløb, der trak på alle
ungdomsårgangene. Behøver jeg sige at ØstKredsen O-løbere vandt igenigen.
Selv med Henrik som stævneleder, Jørn Lind som banelægger, Bente Dahl
som køkkenchef og rigtig mange andre gode officials, viste omfanget af
arrangementet dog, at vi nok havde nået vores yderste grænse med hensyn til
vores kapacitet.
Kun takket være en utrolig flot indsats fra alle gode kræfter i afdelingen, samt
hjælp fra nogle ildsjæle fra et par andre klubber i ØstKredsen fik vi afviklet et
fint stævne.
Vi har til gengæld også kun fået pæn omtale og gode tilbagemeldinger på
stævnet – både vedr. selve afviklingen af løbet, forplejningen begge dage og
festen lørdag aften.
Et citat fra KUMs hjemmeside lød: ”Kanon fedt kum! Bedste (og eneste) jeg
nogensinde har deltaget i.. Sej stævneleder ”
(De unge løberne var måske også heldigt at det netop var PI, der arrangerede
festen lørdag aften og dermed uden for døren på vores sædvanlige,
pædagogiske måde kunne fortælle de lokale uro-elementer, at det var en
lukket fest).
ØstKredsens SkovCup.
O-sporten arbejder som alle andre idrætsgrene ihærdigt på at tiltrække nye
medlemmer, og for at få dem med allerede fra barnsben, har ØstKredsen i
mange år arrangeret ”Børnekarrusellen”.
Da dette ord imidlertid ikke er lige logisk for alle, har man nu - bl.a. for at
gøre det nemmere for disse børn og deres forældre uden den store
forhåndskendskab til O-løb - valgt at ændre navnet til ”SkovCup”.
Indholdet er dog stadig det samme med en serie på 6 løb om foråret og 6 løb
om efteråret.
PIs Orienteringsafdeling arrangerede det ene af disse SkovCup løb i
Danstrup Hegn, d. 220807, hvor Elin Kracht, som ny formand for
Ungdomsudvalget i O-afd., som mor til 2 aktive piger, med en mand som
også løber O-løb og så i øvrigt med sin livslange erfaring med O-løb var
selvskreven til opgaven som stævneleder.

Hendes forgænger på posten, Karsten Jørgensen, som dog stadig er meget
med i børnearbejdet især i ØstKredsen, havde igen i år lagt nogle baner, der
opfyldte kravene om at skulle være svære nok til at børnene synes det er sjovt,
men samtidig ikke så svære at de farer helt vild i skoven.
Jeg var desværre selv forhindret i at være med, men jeg har hørt at det var et
godt stævne.
Det nye navn ”SkovCup” har nu også fået sammenhæng med årets
højdepunkt, nemlig SkovCup Finalen, der altid ligger på Grundlovsdag, og
som er et fælles projekt for de ØstKredsen klubber, som normalt på skift
arrangerer SkovCup.
PIs stillede igen i år op med hjælpere til flere funktioner og var medvirkende
til at de 258 deltagende børne- og ungdomsløbere fik en rigtig god dag på
banerne i Tisvilde Hegn.
Egne arrangementer.
Pokalløbet d. 060907 i Lille Hareskov blev desværre aflyst pga. for ringe
tilmelding.
Thomas Dürr var ellers efter forårets PFL ”kommet tilbage til virkeligheden”
og havde lavet alle baner klar.
Jørn Lind havde koordineret og planlagt, samt truffet alle de nødvendige
aftaler, men kort før stævnet løb af stablen, måtte vi (og nok jeg selv især)
desværre erkende vores fejl i planlægningen.
I en uge hvor der løbes DHL-stafet i 4 dage i træk, og hvor både
Rigspolitichefen og PI-København aktivt går ind og støtter alle Sjællands
aktive politi-løberes deltagelse, skal vi ikke samtidig forvente at vi kan trække
tilstrækkeligt mange O-løbere i skoven.
Det har vi lært af, idet vi ved næste års bidrag til terminslisten prøver at
navigere udenom de datoer, hvor flere politi-idrætsarrangementer kan
kollidere (Jeg kan dog alligevel blive lidt bange for PM i O-løb i år tirsdag d.
2/9 i DHL-ugen).
Endvidere satser vi på, at vi i 2008 kan genbruge de baner og meget af den
planlægning, der allerede i år er brugt mange kræfter på.
Politimesterskaberne i Orienteringsløb på Kullen d. 280907.
Efter flere års ihærdigt benarbejde lykkedes det i år for Henrik Wiberg at få
lov til at arrangere et dansk politimesterskab i Orienteringsløb - på Kullaberg
– i Sverige.
Både PI-København og Dansk PolitiIdrætsForbund sagde for et par år siden
uden de store sværdslag ja til at vi måtte lægge dette arrangement ”hinsidan”,
og derefter kæmpede Henrik Wiberg en brav kamp for at få alle de
nødvendige tilladelse i hus, så vi kunne få tilladelse til at løbe O-løb i dette
skønne naturområde

Med alle tilladelser i hus, fik han sin søn, Christopher Wiberg, til at gå i gang
med banelægningen, og efter hvad der er sluppet ud, har far og søn som
sædvanligt haft en meget seriøs diskussion om, hvordan man kunne få mest
ud af terrænet.
Resultatet blev da også nogle kanon baner i det spændende naturreservat.
Da Henrik samtidig med sin sædvanlige charme havde lokket nogle svenske
kollegaer og O-løbere til at klare mange af de praktiske opgaver som fx
beregning og forplejning, var der mulighed for at bruge færre af PI-Kbh.s
egne medlemmer som officials.
Det banede vejen for at både jeg og flere andre Københavnere var i den
heldige situation at vi selv kunne få lov til at løbe med i dette skønne terræn,
hvilket var hårdt, men en fed oplevelse.
Terrænet var meget kuperet, stenet og fugtigt, med skiftevis tætte og diffuse
skovområder.
Enkelte løbere klagede over at vindertiderne var længere en forventet, men
det er vel langt hen ad vejen op til os selv og vores evt. dårlige kondition og
orienteringsevne. Banerne var svære, men det er jo også meningen med et
Politimesterskab, så stor ros til Christopher Wiberg for hans banelægning og
fine udnyttelse af terrænet.
Igen i år var det ikke et spørgsmål om at undgå at bomme. Fidusen bestod i at
bomme lidt mindre en konkurrenterne!!!
Hvis der ses bort fra de lokale svenske O-løbere, som deltog uden for
konkurrence, kan der bl.a. nævnes flg. københavnerrelevante resultater:
Dansk Politimester i Herreklassen: Torkil Hansen, Rpch.
Tungvognssektion foran Hans Henrik Juda, Køge og Erik Flarup, Skive.
Dansk Politimester i Dameklassen: Elin Kracht, Lyngby foran Anne
Fonnesbech, PET og Rita Breum, Rpch.s Udlændingeafd.
Klasse C-43: Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdelingen, foran Jan
Kofoed Nielsen, Station Amager og Henrik Basse, Hillerød.
Københavnerløbet d. 3-4/10-07 blev en videreførelse af sidste års store
nyskabelse med mange og spændende udfordringer, idet Henrik Wiberg og
Mads Fyn Andersen havde udviklet deres koncept med en konkurrenceform
som et alternativ til de almindelige O-løb.
I år lykkedes langtidsplanlægningen meget bedre: Løbet blev afviklet en
måned tidligere end sidste år, hvilket hjalp lidt på nattens temperaturer,
rygterne om de spændende konkurrencer var kommet rundt i landet, så flere
løbere var klar til start, og Mads og Henrik havde taget højde for endnu flere
ting, så et par ”ændringsforslag” fra sidste år kunne imødekommes.
Der var i år tilmeldt 10 hold á 2 m/k, hvilket næsten var en 100 % fremgang i
forhold til 2006, men desværre måtte en af de nye energiske løbere efter den
første nat udgå pga. en skade. Makkeren indgik dog som 3. mand på et andet
hold, hvilket så ud til at fungere rigtig godt.

Prologen gik bl.a. ud på at gå nogle meget nøjagtige kompaskurser over
anviste strækninger, hvis længde de måtte skridte sig frem til. Afvigelser fra
det rigtige sted blev straffet med tidstillæg.
Efterfølgende kom de ud på et natløb med mulighed for at taget ekstrapoints,
men hvor der bl.a. blev slået hårdt ned på de overambitiøse hold, der forsøgte
at rage for mange af de ekstra bonuspoint til sig – hvis denne iver medførte at
de kom for sent hjem i forhold til max-tiden.
Dagen efter stod den igen på løb efter en kompaskurs, idet store dele af kortet
ved siden af kompaskursen enten var blankt – eller erstattet med et kortudsnit
fra Ex-jugoslavien, som kun forvirrede endnu mere!!!
4. etape foregik på et kort med højdekurver, tætheder, grøfter, m.v., men uden
indtegnede stier og veje!
På 5. og sidste etape blev løberne pludselig splittet op, så hjemturen blev til
en en-mands opgave efter næsten et helt døgn som makkerpar. Den løber, der
mente han/hun på dette tidspunkt havde det største overskud, fik den sværeste
bane (dvs. det mindst detaljerede O-kort) og tiden for sidste mand hjemme
talte for hele holdet.
I år var det igen et par ”halvgamle rotter”, der i kraft af deres erfaring og
rutine vandt matchen, selv om flere af de andre og meget mindre erfarne hold
pustede dem heftigt i nakken.
Jørn Lind og Thomas Dürr fik dog også først godkendt deres resultat efter at
der var hældt meget vand ud af ørene, og der var foretaget en meget nøje
granskning af et muligt manglende klip på sidste turen.
Dommeren, der ellers til dagligt arbejder i KTC, var i godt humør og lod sig
overbevise om at nogle små fordybninger i kontrolkortet overvejende
sandsynligt stammede fra en klippetang ude i skoven.
Det var også rigtig godt at se de mange nye ansigter, der havde taget imod
udfordringen om at deltage i denne ”adventure”-match, der stillede store krav
til både de fysiske og O-tekniske evner – og meget imponerende at se den
aldersspredning der var på de 9½ hold, der gennemførte alle etaper. Her var
alt fra PG-2’ere til pensionister, men alle med samme gode entusiasme.
Arrangørerne høstede berettiget ros for deres store arbejde, der allerede nu har
grundlagt en ny tradition, så jeg håber at succes’en fortsætter i 2008 med
endnu flere deltagere, da flere nu har prøvet – eller hørt om – arrangementets
mange sjove facetter.
Nye løbere – og træning.
Specielt sidst på året er der kommet flere nye og engagerede løbere til, og vi
har derfor været nogle stykker i skoven for at støtte og guide disse løbere, så
de fik en blidere start og forhåbentlig en bedre indføring i de tekniske
udfordringer.

Samtidig med at de forhåbentlig ikke fik oplevelse af at være helt alene uden
for rækkevidde, håber jeg at disse tiltag kan hjælpe med til at de føler sig
mere velkomne og derved også fastholde interessen for O-sporten.
Politiløbene.
Politimesterskaberne i Feltsport blev afviklet d. 24.-25. april i Gyttegård og
Frederikshåb Plantager af Horsens PI og Vejle PI.
Dansk Politimester i Feltsport 2007 blev Erik Flarup, Skive foran Jørn
Lind, PG og Hans Henrik Juda, Køge.
Vinder af dameklassen blev Anne Fonnesbech, PET, men der var desværre
ikke deltagere til at det kunne godkendes som et mesterskab.
Vi har dog ved andrepoliti løb i år set flere dameløbere i skoven, så der er håb
om at vi snart atter med tiden kan få en rimelig dameklasse.
Vinder af C-43 blev Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling foran
Jan Kofoed Nielsen, Station Amager og Jan Rosenlind, Køge.
Samlet for året.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2007 op til 118 starter
ved 14 politiløb.
Det er en markant tilbagegang i forhold til at vi i 2006 stillede op til 154
starter ved 18 politiløb, men det skal ses i lyset af at vi i 2007 var til 4
politiløb færre end i 2006, og at vi i år ikke havde nogle store PG-2 hold med
til nogen af O-løbene.
Divisionsmatcherne.
Ved 5. divisionsmatchen i Jægersborg Hegn, d. 280407 blev nedgangen fra
2006 standset/fladet ud, og i løbet af dagen kom vi op i den rigtige ende af
skalaen, idet vi vandt flere af banerne, ligesom vi satte os på mange af de
efterfølgende placeringer – både de forventede ”sikre pointslugere”, men også
nye kræfter, som bl.a. Lars Persson, der løb sig ind på en flot 1. plads blandt
de 23 startende på bane 5.
Ved 5. divisionsmatchen i Gribskov Vest d. 020907 holdt vi godt fast i
forårets gode indsats og konsoliderede på lignende måde vores solide 2. plads.
Til trods for at mange af os skulle løbe 13,3 km til Eremitageløbet om
søndagen, blev Oprykningskampen i Hvalsø-skovene, lørdag d. 6. oktober
alligevel dagen, hvor vi slog til.
Endelig kom vendepunktet i vores ”divisionskarrieres” sorte kapitel, idet vi
ikke bare kom på en ”forventelig” 3. plads i oprykningskampen, vi nøjedes
heller ikke med at få den 2. plads, som vi ”håbede” på.

Nej, vi vandt matchen over både Køge OK, OK Skærmen og Kildeholm OK,
og selv om det faktisk var ”ligegyldigt” om vi blev nr. 1 eller 2 i en
oprykningsmatch, har det en stor mentalhygiejnisk betydning, at vi fra at være
helt nede i 5. division og vende, nu er på vej op ad igen, og at vi i 2008 løber
i 4. division.
Bruno havde som sædvanligt på forhånd til alle tre matcher lavet et kanon
hjemmearbejde med at få placeret og tilmeldt vores sparsomme styrker på de
helt rigtig baner, og løberne svigtede heller ikke, da vi jo besatte mange af de
første pladser på banerne.
(Den 6/10 om aftenen, hvor vi havde været til den sidste oprykningsmatch i
Hvalsø, viste Nyhederne billeder af nogle unge, håbefulde mennesker, der
gerne ville have et nyt sted at bo, da deres gamle hus var blevet væk.
Som jeg tidligere har nævnt, så tror jeg, at hvis Bruno - i stedet for at
disponere over vores O-løbere til divisionsmatchen - havde siddet i KSN d.
061007 - og på tilsvarende måde havde brugt sine evner til måde at flyttet
rundt med indsatsdelingerne som han bruger løbere som Tordenskjolds
Soldater - så tror jeg slet ikke at de autonome var kommet i nærheden af
Vandværket på Grøndalsvænge Allé den dag  )
Vores største problem er at vi på nogle baner er afskåret fra at få det optimale
antal points, da vi simpelthen ikke har løbere i alle de rigtige aldersklasser.
Civile løb.
Stafetsamarbejde.
Der imod har vi for at kunne stille stafethold med løbere nok i de rigtige
aldersklasser for flere år siden indgået et stafetsamarbejde med Allerød OK
og OK Skærmen under navnet ”AllePiSk”.
Ud over dette fortrinlige samarbejde, som giver mange flere mulighed for at
løbe på et passende stafethold, har vi også stor glæde af hinanden i andre
sammenhænge, idet vi bl.a. var sammen om at arrangere ”Midgårdsormen” i
2005, og sidste år tilbød Allerød OK os at deltage i deres ugentlige
tekniktræning, hvilket stadig står ved magt, ligesom det bl.a. var officials fra
Allerød, der hjalp til med at arrangere KUM.
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2007 til start i 385 civile løb, hvilket
er en pæn fremgang i forhold til 2005, hvor der var 332 til start i civile løb.
(Tallene fra 2006 med i alt 432 civile løb er lidt misvisende at sammenligne
med pga. meget stor deltagelse i WOC (VM i O-løb) ved Silkeborg.)
Hjemmesiden har i år - lige som mange andre af vores administrative
funktioner - kørt på et lavere blus end normalt, selv om de nødvendige

opdateringer, nyheder og billeder fra både vores egne og andres
arrangementer er kommet på vores hjemmeside.
Det kniber desværre stadig med at få medlemmerne til at skrive små artikler
om div. arrangementer og oplevelser, og værst af det hele er, at Bjarke af
tidsmæssige årsager nu har valgt at trække sig som web-master, så vi nu skal
ud og finde et medlem, der kan løfte denne arv.
Tak til Bjarke for den store indsats med at få vores hjemmeside op på det
niveau, hvor den er i dag, og tak for det gode forsøg på at få en blog til at
fungere som et yderligere internt kommunikationsværktøj.
Det må i øvrigt snart kunne lade sig gøre på en teknisk lettere og billigere
måde
Jeg ved at det alt sammen har kostet meget arbejde, sved og ærgrelser, både
når tele-udbydere, opsætning og andet har drillet, og dit daglige arbejde taget i
betragtning forstår jeg også godt, hvis du vil bruge mere tid sammen med
familien. Til gengæld håber jeg så at se Jer alle lidt mere i skoven, så du får
lidt frisk O-erfaring at trække på.
Materiel.
Vi fik i år taget vores nye og meget lettere klubtelt i brug, så det ikke længere
er et større arbejde for flere personer at slæbe på et stort telt med tunge
stænger for at sørge for lidt læ og tørvejr på stævnepladserne.
Vi havde forventet at vi i 2007 også skulle til at investere i nye løbedragter,
men da udvalgsarbejdet har taget længere tid end forventet, håber vi nu at
kunne tage det nye tøj i anvendelse i løbet af 2008.
Opfyldelse af mål for 2007.
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at
- Oven i løsningen af de store opgaver i år, har vi også fået en del nye
løbere i skoven, hvilket var et af vores første og vigtigste mål for i år,
da der snart trænger til fornyelse på præmiepodierne.
- Vi er i år også kommet et lille skridt videre med hensyn til tilbud om
træning og hjælp til nye medlemmer.
- Desværre er der næsten ingen – hverken unge eller gamle - der har
taget imod tilbuddet fra Allerød OK om at deltage i deres ugentlige
teknik-træning.
- Der er blevet skrevet meget lidt til idrætsbladet om PI-Københavns
andel i orienteringsløbene – både i civile og politiløb .
- Desværre er der også stadig meget få indlæg til vores egen hjemmeside
om de stævner og oplevelser, som der i sin tid var i vores eget lille
medlemsblad.

- Vores store (og mentalt vigtige) opgave med igen at rykke fra 5. og op i
4. division lykkedes takket være en god samlet indsat, hvor vi så oven i
købet til sidst vant den samlede oprykningsmatch.
- Vi har arrangeret mange stævner, som vi havde lovet i diverse
sammenhænge, men min hensigt med at prøve at fordele opgaverne på
flere officials, så vi ikke drev rovdrift på vores få, hårdtarbejdende
stævneledere og banelæggere, holdt desværre ikke. De må jo kunne li’
det, de her stædige folk!!!
Målsætning for 2008.
- Vores aktiviteter i 2007 var et godt skridt på vejen, men vi skal
fortsætte med at udvide vores tilbudt om træning og støtte til vores
nyere løbere, så de får en god oplevelse og evt. får endnu flere nye
løbere til at komme med i skoven, hvilket igen giver os et godt
incitament til at vi prøver at få arrangeret nogle flere
træningsaktiviteter. Det er selvforstærkende, men det kræver kræfter.
- Der skal skrives mere om både store og små aktiviteter til idrætsbladet,
så flere andre får glæde af vores oplevelser. Nu er der også kommer
farver inde i bladet, og alt ser straks lidt ”grønnere” ud, når
Orienteringsafdelingen viser farverne!
- Vi skal dels finde en ny webmaster, der kan løfte opgaven efter Bjarke,
og dels skal vi alle være bedre til at sende små artikler, som både kan
være sjove i vores egen snævre kreds og samtidig med til at gøre
hjemmesiden mere levende,.
- Da vi jo vandt den samlede oprykningsmatch til 4. division, baner det
forhåbentlig vejen for at vi ved slutningen af næste år også kan rykke
op i 3. division, men det korte af det lange er at vi mangler at få nogle
ekstra folk ud og løbe, så vi har reserver på alle baner.
- 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 alt for ofte at
sikre point forsvinder op i den blå luft, hvor vi ellers ville få point
(næsten) bare ved at møde op.
Jeg vil gerne vente til senere på aftenen med at uddele div. præmier og gaver,
så i første omgang vil jeg slutte af med at sige mange tak for samarbejdet til
både bestyrelsen og til alle andre, der trofast har hjulpet til ved vores
arrangementer både som stævneledere, banelæggere, funktionsledere og andre
officials, m.m. i løbet af året.
Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand

Præmier og hædersbevisninger.
Flidspræmien.
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.
Man kan også se at sidste år påskønnelse af Familien Stub ikke var en enlig
svale:
På den samlede løbestatistik specielt for de civile løb, er der et gennemgående
træk, der springer i øjnene:
Mette Stub (12 år) kom op på 34 civile løb og et politiløb, Line Stub (15) på
29 civile og et politiløb, Mor Susan på 32 civile og et politiløb. Far Bruno var
formentlig også til alle løbene, men deltog pga. skader kun i 11 civile løb plus
et enkelt politiløb.
Til sammenligning kan nævnes at Torkil Hansen var til 24 civile plus 14
politiløb (38 i alt), Jørn Lind var med til 15 civile plus 18 politiløb (33 i alt),
jeg selv var til 17 civile løb og 11 politiløb (i alt 28), Elin Kracht til 16 civile
plus 1 politiløb (17 i alt), Henrik Wiberg til 8 civile plus 4 politiløb (12 i alt),
osv.
Hvis vi ser på Flidspræmien, som den vist oprindelig var tænkt, nemlig som
en præmiering af den løbemæssige aktivitet, må vi jo se i øjnene at det i år er
Torkil Hansen, der har været - om ikke længst tid - så i hvert fald flest gange
ude og løbe i skoven i år.
Jeg vil i 2008 prøve at animere nogle af de nye løbere til at gøre ham rangen
stridig, og jeg er også sikker på at det vil glæde ham, når det lykkes for nogle
af de unge løver at løbe fra ham.
Samtidig med Torkils mange O-løb har han også ydet en stor indsat både som
banelægger og banekontrollant til NOC på Bornholm, med udvalgsarbejde i
både DPIF og i ØstKredsen, samt alle de andre steder, hvor han ”blander sig”.
Det er som sagt svært at vælge mellem alle de, der har knoklet på den ene
eller anden måde i løbet af året, men hvis vi også ser på det rent
arrangementsmæssige (og jeg sætter jo pris på at der er mange, der gider tage
sin del af slæbet) så er Henrik Wiberg som det fremgår af min beretning også
en meget værdig kandidat, da han i løbet af året har stået i spidsen for næste
alt hvad O-afdelingen har haft fingre i.
Han var funktionsleder på målområdet til NOC på Bornholm, stævneleder til
KUM i Gribskov, stævneleder til PM i O-løb på Kullen og med-stævneleder
på Københavnerløbet.
Flidspræmien for 2007 tilfalder Henrik Wiberg. Tusind tak for din
kæmpestore indsats.

Da Henrik som stationsidrætsrepræsentant i Lufthavnen jo også får tilsendt
referaterne fra PI-Københavns bestyrelsesmøder, kan jeg der ud over – uden
at afsløre for mange hemmeligheder - oplyse at jeg på bestyrelsens vegne har
indstillet Henrik til at modtage ”Jubilæumsfadet” fra PI-København.
Det gives til et medlem, der udfører en stort ledelsesmæssig eller
administrativ indsats, og på PI-Københavns bestyrelsesmøde d. 11. januar
blev det enstemmigt vedtaget at Henrik er en meget værdig modtager af
”Jubilæumsfadet”, som han vil få overrakt til PI-Københavns
Generalforsamling fredag d. 14. marts på Station Bellahøj.
Klubmesterskabet 2007 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 Kulsvierløbet i
Tisvilde hegn, Gudenåløbet i Rebild og Teglstrupløbet i Krogenberg Hegn.
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med ”kun” 190 point ud af 200
mulige – igen i år desværre uden nævneværdig modstand fra andre
Københavner-løbere, men vi håber snart på mere konkurrence om pokalen.
Klubmesterskabet i Dameklassen kan hjemføre Flemming Christensen
Pokalen, som uddeles efter de samme præmisser som herrernes, men der er i
år ingen københavnske kvindelige løbere, der har stillet op til nogle af de tre
løb.
”P. Sørensens Mindepræmie” er klubmesterskabet for alle afdelingens
medlemmer ud fra resultaterne i både civile og politiløb.
Da Dansk Orienterings-Forbund har ændret sine klassifikationer på stævner,
har vi i år ændret proportionerne, så de civile point nu hentes i de 3
divisionsmatcher.
Mindepræmien går også til Jørn Lind med 795 points foran Torkil Hansen
med 760 p. og meget glædelige som et helt nyt navn kommer Thomas Lange
på 3. pladsen med 708 p.
Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig
bemærket i løbet af året, og bl.a. flere af damerne aspirerede i år til denne
pris.
Vi ved alle at Anne Fonnesbech lever livet i overhalingsbanen – både i
skoven og på arbejde – og ved forårets divisionsmatch i Jægersborg Hegn var
hun på forhånd i tvivl om, hvorvidt hun kunne nå løbet pga. arbejde. I sidste
øjeblik måtte Bruno for at redde bare nogle af point’ene på denne bane rokere
rundt på holdene. Else Sørensen overtog Annes plads i den tro at Anne var
blevet forhindret pga. arbejde, hvorefter Anne alligevel dukkede op, men nu
for sent til at vi kunne få lov til at rokere tilbage.

Anne har dog tidligere med stort held taget denne pris, så vi lader nåde gå for
ret i år.
Den næste kandidat er Frank Davidsen, og selv om vi desværre ikke ser så
meget til ham i skoven, som vi gerne ville, gør han sig også næsten altid
bemærket og forsøger ihærdigt at tilrane sig denne ”eftertragtede” pokal, som
han i øvrigt i sin tid selv indkøbte.
Frank deltog i efterårets divisionsmatch, hvor han - til trods for at han selv
hævder at have kontrolleret postnumrene – alligevel klippede forkert. Iflg. en
mail, jeg modtog om aftenen, hvor han undskyldte miseren, havde han dog
”stort set klippet den rigtig post” (den lader vi lige stå et øjeblik). Da vi dog
ikke skal kyse gode, gamle kræfter væk, når de endelig kommer i skoven,
undlader jeg at give Frank endnu en aktie i Klipfiskerprisen.
Vedr. den 3. kandidat så må jeg påberåbe mig Rpl.s § 171, idet jeg ikke tør
udtale mig detaljeret om et nærtstående familiemedlems muligheder for et
sikkert kandidatur til prisen.
Vores ”hurtigt arbejdende udvalg” vedr. nye klubdragter v/ Anne
Fonnesbech, Elin Kracht og Thomas Dürr bejlede pga. ”langsommelig
sagsbehandling” også til prisen, men nu ser det ud til at der i skred i sagerne,
og så har Anne og Elin jo i øvrigt også tidligere ”købt aktier” i prisen.
Jeg ”valgte” derfor ved årets sidste VinterCupløb d. 15/12 selv at undlade en
klippe en enkelt post, som jeg ellers alligevel løb lige forbi.
Denne ”bodshandling” skal ses i lyset af årets mange andre bekendelser i
sportsverdenen, hvor af mange jo drejer sig om div. former for doping og
andet misbrug.
Som de fleste kan se af mine resultater er det ikke tilfældet, men derimod er
problemet snarere div. udeladelsessynder i form af forkert indtagelse af
energi, manglende træning og formentlig en for sløv indstilling til
visdomsordene om at ”smerte jo bare er dovenskab, der forlader kroppen”.
Derudover har jeg i årets løb tilladt at alle afdelingens aktive og meget
engagerede funktions- og stævneledere, samt andre hjælpere påtog sig så
mange opgaver, at flere var ved at køre trætte.
Jeg påtager mig derfor i år selv årets Klipfiskerpris.
Når man nu ikke kan få en aktie i de mest eftertragtede priser, må man lære at
være nøjsom og realistisk.
Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand

