
Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2008 
til mundtlig fremlæggelse ved medlemsmødet d. 230109. 

  
 
Ved udgangen af 2008 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:  Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand: Thomas Dürr, Station Bellahøj  
Kasserer.  Bruno Stub, Rpch.s Afd. G  
Sekretær:  Elin Kracht, Rpch.s Afd. G 
Materielforvalter: Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling  
Hjemmeside: Vakant 
 
Ved Medlemsmødet d. 1. februar 2008 på Station Amager var der mødt 21  
medlemmer. 
Grith Errebo Weichel ønskede desværre at træde tilbage som sekretær, men i 
stedet sagde Elin Kracht heldigvis ja til at overtage posten. 
Karsten Jørgensen blev genvalgt som materielforvalter og Jan Kofoed Nielsen 
som formand, mens det desværre ikke lykkedes at finde en afløser for Bjarke 
D. Madsen, der havde ønsket at træde tilbage som web-master.  
     
Og så må jeg igen–igen gentage mig selv:   
Der blev atter diskuteret løbedragter, idet designet på vores løbedragter måske 
ikke længere er af nyeste mode, og da lageret i flere af størrelserne var ved at 
slippe op, blev der tilbage i 2007 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.  
 
 
Egne arrangementer. 
D. 300408 arrangerede vi SkovCup (tidl. ”Børnekarrusellen”), der var det  
første af forårets 6 orienteringsløb i Nordsjælland - specielt arrangeret for 
børn.  
Med Torkil Hansen som stævneleder og Elin Kracht som banelægger var 
arrangementet lagt i gode hænder, og de ca. 200 børn blev sendt ud på nogle 
fine og gode baner i Ermelunden, hvor der oven i købet umiddelbart før løbet 
var blevet tegnet et nyt kort over området. 
 
Ved ØstKredsens ”SkovCup Finale”  i Hornbæk Plantage på Grundlovsdag  
d. 050608 stillede vi fra PI med 8 officials, som sammen med ledere fra flere 
andre klubber i ØstKredsen arrangerede årets højdepunkt for o-sportens 



yngste deltagere. Her kæmper kun de 3-16 årige, men de løber i skoven med 
mindst den samme entusiasme som deres forældre normalt gør.   
Grundlovsdag er stadig en fridag mange steder, og da den i 2008 faldt på en 
torsdag, lokkede det nok mange til også at holde fri om fredagen og dermed få 
en forlænget weekend – nogle at desværre andre steder end i skoven.  
Vi nåede derfor ”kun” op på ca. 200 deltagere mod normalt ca. 250 børn. 
 
Pokalløbet blev i år afviklet d. 030408 i Lille Hareskov, hvor Thomas Dürr 
var banelægger og samtidig fungerede som stævneleder, da Jørn Lind som 
ellers havde koordineret og planlagt, samt truffet alle de nødvendige aftaler, 
pga. arbejde var forhindret i at være til stede på dagen. 
Da løbet i 2007 blev aflyst, fordi det dengang faldt sammen med DHL-
stafetten, kunne vi i år heldigvis genbruge en stor del af forarbejdet og de 
fleste af de planlagte postplaceringer og banestræk, hvilket lettede arbejde en 
smule.  
Det var dog årets første politiløb, så det var desværre ikke alle kollegaer fra 
hele landet, der var kommet ud af deres vinterhi. Der mødte lidt skuffende 
kun ca. 40 løbere op til stævnet, og her af var de 12 PG-2’ere fra Station 
Amager. De fik gengæld glæde af at de ud over bare at skulle ud og løbe på 
deres temadag - også fik en teoretisk gennemgang af kort og kompas, samt 
lejlighed  til at bruge både hoved og ben ude i skoven. 
 
Politimesterskaberne i Feltsport d.  290408. 
Efter flere års stagnerende deltagerantal til Feltsportsmesterskaberne, blev det 
ved ”summemødet” i forbindelse med PM i Feltsport 2007 diskuteret om vi 
skulle ændre arrangementsformen for at få deltagerantallet op, og der blev 
argumenteret ihærdigt for at prøve at afvikle hele konkurrencen på bare én 
dag. 
Karsten Jørgensen meldte straks ud at han gerne ville stå for disciplinbanen, 
Henrik Wiberg oplyste at han og Christopher i fællesskab nok skulle lave 
orienteringsbanerne, så da vi ”kun” manglede en stævneleder, tillod jeg mig at 
forpligte PI-København til at vi nok skulle stå for mesterskabet. 
Torkil Hansen var som Feltsportsudvalgets eneste medlem på Sjælland 
selvskreven som stævnekontrollant, og efter kort tid klarede han også min 
anden opgave, idet han fik overtalt Erik Skriver, Helsingør, til at være 
stævneleder. 
Erik Skriver var et rigtig godt valg, da han tidligere har løbet for både 
Roskilde OK og for Frederikssund PI, og efter han flyttede østpå nu 
repræsenterer Helsingør PI til politiløbene og PI-København i de civile løb.  
Erik viste at han havde lært en masse gode ting på div. lederkurser, idet han 
brugte disse evner med rund hånd som stævneleder. Ligesom med nye chefer 
skulle vi naturligvis lige se hans procedurer og vaner an, idet de ikke alle var 
som ”vi plejer” i O-afd., men vi indså hurtigt at Erik vitterlig havde styr på 



hele arrangementet, og selv om han ikke brugte de store armbevægelser, fandt 
vi ud af at han havde tænkt på detaljerne, han havde det store overblik og han 
fik kommunikeret sine ønsker ud, både via diagrammer og klart sprog.     
Når han så samtidig kunne trække på kapaciteter som Jens Carl Nielsen fra 
Nordsjælland som ansvarlig for skydebanen, Christopher og Henrik Wiberg 
som banelæggere på O-banen, Karsten Jørgensen på disciplinbanen, samt 
Torkil Hansen som stævnekontrollant, gik alt op i en højere enhed – både 
under planlægningsfasen, ved klargøringen dagene op til og især på selve 
stævnedagen. 
Som en ekstra service for de tilrejsende, der kom langvejs fra allerede dagen 
før, var der aftenen før mesterskabet mulighed for et prøveløb i terrænet med 
efterfølgende aftensmad, samt overnatning og morgenmad.  
På selve dagen oplevede deltagerne at vi takket være mange gode kræfters 
samspil havde skydebanen, samt start og mål på både disciplin- og O-løbs 
banen samlet inden for 100 meter. Dette gjorde stævnet utrolig 
publikumsvenligt både for tilskuere og for alle de deltagere, der ikke var 
kommer i ilden endnu, eller som allerede var kommet i mål. 
Vi høstede mange roser for de gode resultater af dette joint venture 
arrangement mellem Helsingør PI og PI-København. 
Det har medført at vi allerede nu har lagt billet ind på at få lov til i fællesskab 
at arrangere PM i både Feltsport og i O-løb samlet på Bornholm i foråret 
2010. 
 
Civilt natløb. 
D. 240908 stod Henrik Wiberg i spidsen for PIs ”faste stab” og arrangerede et 
godt natløb, idet han bl.a. trak på sønnike, Christopher, som banelægger i 
Nyrup Hegn og med udgangspunkt fra naturcentret var der en god ramme som 
stævnecenter.   
Oprindelig var løbet planlagt til at være en del af serien til Sjællands 
Mesterskabet i Nat-orientering, men ØstKredsen ændrede proportionerne, så 
det nu ”blot” blev et alm. natløb, hvilket gav lidt panderynker mht. om der vil 
komme deltagere nok.  
Imidlertid er det i o-løbs kredse kendt at PI-København og Henrik Wiberg 
altid sørger for gode arrangementer, og ved tilmeldingsfristen udløb var vi 
oppe på 81 deltagere, hvilket er pænt for et (”ikke-afgørende”) natløb på en 
hverdag, hvor mange skal på arbejde dagen efter.   
 
Da vi sidste år ikke kunne finde nogen ny web-master og derfor ikke kunne 
bruge vores hjemmeside, var vi nød til at skaffe en platform til at lægge bl.a. 
indkaldelser, resultatformidling, m.v. ud til løberne.  
Derfor sprang Christopher Wiberg i den forbindelse også til på IT-siden, og 
med rigtig god hjælp fra ØstKredsens web-master fik han sat sig ind i 



opgaven med at opdatere og oploade indbydelsen, samt at få lagt resultaterne 
ud på nettet som direkte links til O-Service.dk. 
 
 
Årets sidste opgave var Københavnerløbet, der skulle afvikles d. 8.-9. 
oktober som en videreførelse af de seneste års store nyskabelse med mange og 
spændende udfordringer.  
Henrik Wiberg og Mads Fyn Andersen havde videreudviklet deres koncept 
med diverse alternative konkurrenceformer som et alternativ til de 
almindelige O-løb, men trods fin planlægning i god tid svigtede 
tilmeldingslysten desværre i år.  
Vi kan som med alt andet, der i øjeblikket går galt eller ikke bliver til noget, 
naturligvis godt skyde skylden på politikredsreformen, men jeg tror snarere at 
vi skal kigge endnu mere på vores PR-side og måske især ved disse 
alternative løb bør vi måske annoncere ad andre kanaler end blot til vores 
normale målgruppe.  
Der burde være basis for at mange unge, aktive politifolk (fx de, der i forvejen 
deltager i div. adventure-løb) kan deltage i Københavnerløbet – og sidste års 
løb viste da også omvendt at høj alder absolut heller ikke var noget problem, 
når bare kampgejsten er der. 
Det store arbejde det ville være med at sætte alle poster ud til flere forskellige 
del-løb fordelt over næsten en helt døgn, logistikken med overnatning og 
bespisning – set i forhold til de meget få tilmeldte – fik i første omgang 
Henrik og Mads til at aflyse stævnet.   
Da Henrik meddelte mig dette, fiskede jeg naturligvis for om vi fra PI-
Københavns side kunne lave ”et eller andet” for de tilmeldte, og Arne 
Pedersen fra Randers lagde åbenbart også et ”moderat fysisk pres” på Henrik, 
der få dage efter meddelte at han alligevel ville gennemføre en light udgave af 
arrangementet. 
Vi koblede os derfor på Helsingør Ski- og Orienteringsklubs civile natløb 
onsdag aften, deltagerne sørgede selv for overnatning, og torsdag morgen 
havde Christopher og Henrik Wiberg sat poster ud i Tisvilde Hegn, hvor den 
første tur bestod af et kurveløb (div. et o-løb, hvor der ikke var meget andet 
end højdekurver på kortet). Den anden halvdel var et mere traditionelt 
orienteringsløb, hvor alle deltagere løb på samme bane, men hvor der var 
mulighed for korte banen af mod fradrag af point.  
Resultatet af Henriks sindrige (og måske lidt subjektive?) pointsberegning 
viste at man ikke behøver at være superløber for samlet at skrabe flest points 
sammen, men stædighed og udholdenhed belønnes (ja, som det ses taler jeg 
nu af erfaring).    
Dagens store belønning var dog frokosten i det fri ved Tisvilde Strand på en 
flot efterårsdag, serveret af stævnelederen, før bl.a. randrusianerne igen drog 
vestpå – forhåbentlig mindst lige så ømme i lårene som os andre.    



 
 
Nye løbere – og træning. 
Min kæphest og mit store ønske er hvert eneste år er at vi kommer mere i 
skoven med nye løbere til div. træningsløb. Vi har godt nok nået det nogle 
gange i løbet af året, men ikke i nær det omfang, vi gerne ville for at lære fra 
os og få givet de nye løbere forskellige gode tips og vejledninger, samt det 
rygstød, der gør at de ikke føler sig lost midt inde i et tæt buskads. 
 
 
Politiløbene.  
Ved Politimesterskaberne i Feltsport, som vi selv afviklede d. 29. april i 
Tisvilde Hegn blev Erik Flarup, Skive, Dansk Politimester i Feltsport 
2008 foran Hans Henrik Juda, Køge, og Thomas Lange, Frederikssund. 
Vinder af dameklassen blev Anne Fonnesbech, Afd. G, foran Elin Kracht, 
Afd. G, men der var desværre ikke deltagere nok til at det kunne godkendes 
som et mesterskab. 
Thomas Dürr, Station Bellahøj, mente han var for gammel og i for dårlig 
form til at løbe i mesterskabsklassen, men dog ikke langsommere end at han 
vandt C-35 klassen. 
I den store B-klasse blev Lars Persson, Station Amager, nr. 3, og Martin 
Kusk, Station Amager, nr. 5, ligesom Gert Hansen, Station Amager, fik 
den næstbedste placering i den rene løbetid på orienteringsbanen (og blev kun 
slået med ét sekund). 
 
Fra De danske Politimesterskaber i Orienteringsløb, som blev afviklet d. 
020908 ved Fåborg, kan bl.a. nævnes flg. københavnerrelevante resultater: 
Dansk Politimester i Herreklassen: Erik Olsen, Helsingør, og nr. 3 Torkil 
Hansen. 
Vinder af Dameklassen: Elin Kracht, Afd. G, foran Rita Brum, 
Udlændingafdelingen, og Anne Fonnesbech, Afd. G. 
Klasse C-43: Karsten Jørgensen, Udlændingeafdelingen, måtte i år ”nøjes” 
med en 3. plads – 1:22 minut efter vinderen.  
 
De nordiske Politi Mesterskaber. 
Ved damernes Feltsportskonkurrence overraskede Rita Breum positivt med en 
4. plads (under ét minut efter bronzepladsen), mens både Elin og Anne blev 
diskvalificerede.  
Ved det rene Orienteringsløb tog Elin revanche med en fornem 
bronzemedalje. 
På herresiden undlod de danske løbere at blande sig voldsomt i 
Feltsportskonkurrencen, selv om vi bemærkede at Torkil med en 9. plads blev 
bedste dansker. 



På den rene orienteringsbane blev Ole Ravnsbæk til gengæld nr. 4, kun 16 
sek. fra en bronzemedalje.    
 
Samlet for årets politiløb. 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2008 op til 154 starter 
ved 15 politiløb. 
Det er en markant fremgang i forhold til at vi i 2007 kun stillede op til 118 
starter ved 14 politiløb, men faktisk præcis samme antal starter som i 2006, 
hvor vi også stillede til 154 starter dog fordelt på 18 politiløb. 
Det høje aktivitetsniveau i 2008 skal naturligvis også bl.a. ses i lyset af at vi 
havde 10 PG-2’ere med til vores eget Pokalløb, at nogle af dem også senere 
deltog i andre o-løb, samt at vi i år havde flere løbere med til både de norske 
og til det nordiske PM. 
 
Civile løb. 
Divisionsmatcherne. 
Ved årets første divisionsmatch i Kårup ved Lammefjorden d. 090308 blev vi 
trods Brunos gode holdsammensætning kun nr. 3, bl.a. slået med ét sølle point 
af Køge OK og 28 p. af KFIU. 
 
Ved den anden divisionsmatch, der løb af stablen i Grønholt Vang d. 270408, 
tog vi revanche ved at løbe lige op med KFIU, og slå Køge OK med 16 p., 
samt Holbæk med 22 p., så samlet kom op på en anden plads og derved skulle 
løbe om oprykning til 3. division. 
 
På en af årets sommersøndage stillede vi i Gribskov Vest med 30 løbere ud af 
de 33 tilmeldte til oprykningsmatchen d. 290908. 
Bruno havde som sædvanligt stillet et godt hold med de styrker, vi på dagen 
havde til rådighed, og der blev også i sidste øjeblik ændret lidt på holdet for at 
optimere vores chancer. 
 
Da Thomas Lange var blevet skadet, tog vi chancen og rykkede bl.a. Gert 
Baunbech Hansen, som ellers ikke har løbet ret mange civile løb før, op på 
bane 1, hvor han sammen med ”de sikre pointslugere” (Erik Olsen, Thomas 
Lind og Thomas Dürr) gav os mange gode points, og sammen med alle de 
andre,  
  
På Bane 2A blev Torkil Hansen nr. 2, Jørn Lind nr. 4, Karsten Jørgensen nr. 
10 og jeg selv nr. 15, hvilket gav i alt 58 point. 
Elin Kracht blev nr. 2 og Susan Stub blev - trods en skadet fod - nr. 9 på Bane 
2B, hvilket samlet gav 25 point. 



Trods en festlig aften dagen før vandt Peter Sørensen i overbevisende stil sin 
Bane 3A og sammen med Niels Poulsen, der var rejst hertil fra Bornholm for 
at løbe matchen, hev vores "gamle" løbere 25 point ned i posen. 
Bane 3B blev - ikke uventet - vundet af Line Stub med 4½ minut ned til nr. 2, 
og sammen med Bente Dahl sikrede de os 31 points. 
 
Vi kunne desværre ikke stille nogen løber på Bane 4A, da vores eneste løber 
på over 65 år var til Berlin Marathon (han havde meldt afbud til os i god tid). 
På Bane 4B blev Anne Fonnesbech nr. 2 - knapt 4 min. efter nr. 1, men 20 
minutter før nr. 3 - og hun bragte derved 11 points med hjem. 
På Bane 5 blev Kim Madsen nr. 2 og sammen med Jesper Kracht, Mikkel 
Thodsen-Hede og Einar Hofman, der blev henholdsvis nr. 6, 7 og 13 hev de i 
alt 6 points hjem. 
Mette Stub blev en overbevisende vinder af Bane 6, idet hun var over 12 min. 
foran nr. 2 og sammen med Pia Adler Rasmussen fik de i alt 12 points ned i 
foret. 
Selv om Bruno Stub længe har været skadet og mest har kæmpet for vores 
divisionsmatcher ved skrivebordet og PC'en, kunne han ikke dy sig for at løbe 
med - og vinde Bane 7A - så han sammen med Rasmus Boysen fik 3 point.  
Agnes Kracht og Sandra Bruun blev henholdsvis nr. 5 og nr. 11 på Bane 8, 
hvor de tog i alt 6 point med hjem.        
 
Alle de fremmødte kæmpede godt for sagen og ydede deres bedste i hver sine 
klasser, hvor vi hev mange point hjem, men vi kunne dog desværre ikke klare 
modstanden fra de to hold fra 3. division, hvilket yderlige blev forstærket af at 
der i oprykningsmatchen - i modsætning til forårets 2 matcher i 4. division - 
løbes efter reglementet for 3. division, hvor der er mulighed for at endnu flere 
løbere fra samme klub kan tage point på samme bane - og det gjorde nogle af 
vores konkurrenter. 
Vi mangler altså nogle folk i de rigtige aldersklasser for at rage alle mulige 
point til os, hvilket "straffes" i det finere selskab. Vi har pt. mange rigtig gode 
løbere, men vi er ikke løbere nok. 
Vores udfordring ligger nu i at skaffe nogle flere løbere i de rigtig 
aldersklasser, og for en gangs skyld kan man sige at tiden arbejder for os. 
Enkelte løbere har nemlig snart mulighed for at rykke en aldersklasse op, hvis 
der er behov for det og hvis det giver flere points.  
Sammenholdt med at vi har fået flere gode, nye løbere i skoven giver det en 
mulighed for vi måske snart kan få det længe ventede "generations"-ryk, som 
måske kan medvirke til at vi kan matche flere af de civile klubber, der ofte er 
overrepræsenterede i de gamle klasser, men til gengæld mangler nogle af 
vores hurtige, unge og "halvgamle" løbere.   
  



Ind til vi kan løfte opgaven og generationskløften, må vi vente med at rykke 
op i 3. division, så vi fortsætter kampen i 4. division i 2009. 
 
Enkelte løbere synes måske at det er ærgerligt ikke at have taget (flere) point 
ved div.-løb, men alles indsat var meget vigtig og meget overvejet, idet der 
dels er en begrænsning i hvilke klasse, man må løbe i, dels er taktikken med 
at have reserveløbere på flere baner rigtig god.  
Vi opnår nemlig at vi også sikrer os de sidste point, hvis en enkelt løber 
pludselig udebliver eller mister en post, og da vi i de 3 interne opgør kun 
manglede 13-16 point, skal alle mulige points trækkes med hjem.  
 
Stafetsamarbejdet i ”AllePiSk”.  
Vi fortsatte i 2008 vores gode samarbejde med Allerød OK og OK Skærmen 
under navnet ”AllePiSk”, hvor vi stadig har gode muligheder for at kunne 
stille passende stafethold med løbere nok i de rigtige aldersklasser.  
Ud over dette fortrinlige samarbejde, har vi også på mange andre områder stor 
glæde af hinanden i andre sammenhænge, fx har vi et åbent tilbud fra Allerød 
OK om at deltage i deres ugentlige tekniktræning, hvilket vi pt. ikke selv 
magter at arrangere. 
  
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2008 til start i 350 civile løb, hvilket 
desværre er en lille tilbagegang i forhold til 2007, hvor der var 385 til start i 
civile løb.  
 
Hjemmesiden har ligget helt stille i 2008, da vi på sidste års medlemsmøde 
ikke fandt nogen ny webmaster, så det er begrænset hvad der er kommet af 
informationer, ud over de nyheder jeg sender til de medlemmer, der har oplyst 
deres e-mail adresse og som derved bliver holdt lidt up-to-date. 
Til gengæld blev hjemmesiden her sidst på året overtaget af saudiarabiske 
hackere, der tilsyneladende ikke bryder sig om at dansk politi løber 
orienteringsløb?  
Jørn Lind har heldigvis tilbudt at overtage hvervet som webmaster i løbet af 
foråret 2009, når han har været på kursus i at oprette, designe og drive 
hjemmesiden, samt håndtere både venligsindede og fjendtlige indlæg. 
 
Vores administrative funktioner har igen kørt på et lavere blus end normalt, 
idet vi har brugt de fleste kræfter på at arrangere div. løb og stævner. 
Selv om vores sekretær flytter til Grønland i en periode, og næstformanden 
har truet med at trække sig tilbage, har vi fået tilsagn om en ny web-master og 
jeg håber at vi kan få valgt nogle nye, gode folk til bestyrelsen, så vi i 2009 
igen kan få organisationen op og køre.   
  
Materiel.  



Jeg må gentage mig selv lidt fra sidste års beretning: 
Vi havde nu forventet at vi i 2008 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 2009. 
 
Opfyldelse af mål for 2008. 
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at  
 
Vi i 2008 fik arrangeret nogle tilbud om uddannelse og træning til vores nyere 
løbere, så de kan komme fornuftigt i skoven – og forhåbentlig få lyst til 
fortsat at komme i skoven og få flere gode oplevelser.  
Vi fik lokket Lars Stranne Persson til at skrive til Politi Idræt om Albaniløbet 
i Højstrup ved Odense og Gert Hansen til at skrive om Pokalløbet i Lille 
Hareskov, og det er dejligt forfriskende at læse indlæg fra nye, friske 
skribenter, som har en anden tilgang til oplevelserne i skoven end alle vi 
andre, der har skrevet om det tidligere og ser det med lidt ens øjne.  
Samtidig har mange andre løbere rundt om i hele landet også skrevet om 
deres første ture - måske alene i de store, vestjyske klitplantager eller op og 
ned ad De sydfynske Alper. Alt i alt noget af den bedste reklame, som O-
sporten kan få.  
Mine bønner i sidste års målsætning blev hørt, idet Jørn Lind har givet tilsagn 
om at løfte arven efter Bjarke og overtage hjemmesiden, så snart han har sat 
sig ind i teknikken og programmet.  
Vores forventning (håb) om at rykke op i 3. division blev desværre ikke 
opfyldt, men det korte af det lange er at vi mangler at få en del ekstra folk 
ud og løbe, så vi har løbere og reserver nok på alle baner. 
 
Målsætning for 2009. 
 

- Vi skal stadig øge vores træningsindsats både for de nye løbere med at 
støtte dem i skoven – og måske for de lidt mere erfarne fx ved at tage 
imod tilbuddet fra Allerød OK om at deltage i deres ugentlige teknik-
træning. 

- Hjemmesiden skal igen give aktuel og god information om alt hvad der 
rører sig i Orienteringsafdelingen, samt måske også en samlende 
hjemmeside for alle politiere, der løber O-løb. 

- Vi skal derfor stadig blive 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. 

- Vores information om især de alternative løb skal nok annonceres ad 
andre kanaler end blot til vores normale målgruppe, idet bl.a. mange 
adventure-løbere og AKS-ansøgere måske er vant til en anden PR fra 
arrangørernes side.  



- 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.    
 
 
Præmier og hædersbevisninger. 
 
 
Klubmesterskabet 2008 i Herreklassen, der afgøres mellem løbere, som 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 Ålum 
Vest, Baskuldløbet i Vrøgum og Politimesterskabet i Orientering i 
Holstenshus.  
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med ”kun” 194 point ud af 200 
mulige – igen i år desværre uden nævneværdig modstand fra andre 
Københavner-løbere, men da Torkil Hansen er ”konverteret” til fast tilknyttet 
Rpch.s Tungvognssektion, skulle der være basis for lidt mere konkurrence 
næste år, ud over at vi naturligvis håber på nogle af de unge skud på stammen. 
(Torkil blev først fast tilknyttet Rplt. pr. 010908, så det er kun PM, der kunne 
tælle med, men ellers havde han haft 195 points – og Erik Olsen kan med 
fordel søge tilbage til Københavns Politi, da han ville have haft 197 p.        
 
 
Klubmesterskabet i Dameklassen, som uddeles efter de samme præmisser 
som herrernes, kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og den 
tilfalder i år Rita Breum, Udlændingeafdelingen, der deltog i DPM i O-løb, 
hvor hun opnåede 97 point, hvilket giver første pladsen i klubmesterskabet. 
 
 
Flidspræmien. 
Hvis vi ser på den rent arrangementsmæssige side af aktiviteterne i klubben, 
så er bl.a. sidste års modtager af Flidspræmien, Henrik Wiberg, også i år en 
meget værdig kandidat, da han i løbet af året har haft fingrene med i næste alt 
hvad O-afdelingen har stået for. 



Han var bl.a. stævneleder og banelægger til natløbet i Nyrup, med-banelægger 
til PM i Feltsport i Tisvilde Hegn og stævneleder på Københavnerløbet – og 
så har han lige fået et ”bi-job” som formand for PI-København (og her er han  
godt nok mere en ”arbejdsbi” end en Dronning). 
Han får godt nok ikke Flidspræmien igen i år, men han skal have en 
erkendtlighed for bl.a. alle de ovennævnte indsatser og alt hans andet gode 
arbejde. 
 
Hvis vi omvendt ser på Flidspræmien, som den vist oprindelig var tænkt, 
nemlig som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, må vi kigge lidt 
nærmere på de to løbestatistikker – og hvis vi starter med de civile løb, er der 
igen i år et gennemgående træk, der springer i øjnene: 
Mette Stub (13 år) og Line Stub (16 år) kom begge op på 29 civile løb – og så 
er de jo desværre forhindret i at løbe med til politiløbene, der foregår i 
skoletiden. 
Bruno var formentlig også med ude til næsten alle løbene, men deltog pga. 
jævnlige skader kun i 14 civile løb plus 2 politiløb (dvs. i alt 16) og så brugte 
han en masse tid på at styre både vores finanser, divisionshold og andre civile 
tilmeldinger. 
 
 
Sammenholdt med pigernes 29 løb kan nævnes at Torkil Hansen var til 18 
civile plus 17 politiløb (35 i alt), jeg selv var til 18 civile løb og 12 politiløb (i 
alt 30), Erik Olsen var til 13 civile og 13 politiløb (26 i alt), Karsten 
Jørgensen var til 15 civile og 6 politiløb (i alt 21), osv., osv. 
 
Jørn Lind var med til 11 civile plus 9 politiløb (20 i alt), 
Elin Kracht til 14 civile plus 5 politiløb (20 i alt), Henrik Wiberg til 9 civile 
plus 7 politiløb (16 i alt), Anne Fonnesbech til 6 civile og 9 politiløb (15 i alt), 
Bente Dahl til 13 civile og et politiløb (14 i alt). 
 
Det er som sagt svært at vælge mellem alle de, der har knoklet på den ene 
eller anden måde i løbet af året, men vi må jo se i øjnene at det i år er Torkil 
Hansen, der med sine 35 løb har været - om ikke længst tid - så i hvert fald 
flest gange ude og løbe i skoven i år. 
Sideløbende med Torkils mange O-løb har han også ydet en stor indsat både 
som stævneleder til SkovCup, banekontrollant og ”meddelagtig” i PM i 
Feltsport i Tisvilde hegn, beregner på natløbet, m.m., og selv om han forsøger 
at trappe ned bl.a. ved at han sidst på året meldte sig ud af ungdomsarbejdet i 
ØstKredsen, fortsætter han stadig som formand for DPIFs Feltsportsudvalg, 
samt med arbejdet alle de andre steder, hvor han ”blander sig”. 
Flidspræmien for 2008 tilfalder Torkil Hansen. Tak for din store indsats i 
løbet af året.   



 
”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, 
ændrede vi sidste år proportionerne, så de civile point nu hentes i de 3 
divisionsmatcher og politipoint fra alle normale politiløb, men bl.a. ikke de  
særlige arrangementer som fx Københavnerløbet, der dels er fordelt over flere 
meget specielle løsbkategorier, og dels trækker på mange af O-afd.s egne 
medlemmer som officials. 
”P. Sørensens Mindepræmie” i 2008 går til Torkil Hansen med 585 points 
foran Erik Olsen med 477 p. og Jørn Lind  på 3. pladsen med 473 p. 
 
 
Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig 
bemærket i løbet af året, og igen i år aspirerede bl.a. flere af vores ellers alt 
for få damer til denne pris. 
 
Bente Dahl lagde ud allerede til 2. Etape af HSOKs PåskeCup, hvor hun i 
Nyrup Hegn sprang post 9 over ved at løbe baglæns ud fra post 8 og i øvrigt 
en kæmpe omvej til post 10. Det er ikke så meget selve fejlen, der gør at hun 
kandiderer, men mere hensynet til hvem det bagefter gik ud over.  
 
Ved den og anden og temmelig afgørende 4. div. match i foråret havde  
Karsten sørget for at Sebastian og Nikita havde fået deres tasker og SI-pinde 
med, men han glemte helt sin egen taske. Han kørte dog hjem og hentede den 
og nåede tilbage og skyggede en af vores løbere på børnebanen, idet han efter 
nogle dages sygdom selv var for sløj til at løbe igennem. Flot kommet igen. 
 
Ved Sommer Cup i Bøndernes Hegn kom der 2 nye kandidater:   
Mikkel Thodsen-Hede tog kortet og lagde ud med at løbe fra start og til post 
13, idet han som relativ ny i O-sporten ikke vidste at man skal læse hele 
slutinstruktionen på stævnepladsen omhyggeligt, ligesom han ikke vidste at 
der er noget der hedder kort-vend !!! – dvs. at for at banen ikke skal blive 
tegnet alt for gnidret, så er den første del af banen tegnet på den ene side af 
kortet og resten tegnet på et kort på bagsiden. Mikkel startede desværre på 
side 2!!! 
Jeg lagde ved samme løb ud i fint vejr og tog derfor for en gang skyld ikke 
min cap på denne dag. Kort efter kom der dog en meget kraftig regnbyge, så 
jeg ikke kunne se ud af brillerne – og overså dermed at der var to poster på 
den anden side af den landevej, vi krydsede, og ikke kun den post, jeg var på 
vej imod, da bygen kom. 
 



Hele vores ”hurtigt arbejdende udvalg” vedr. nye klubdragter v/ Anne 
Fonnesbech, Elin Kracht og Thomas Dürr bejlede allerede sidste år og igen i 
år til prisen pga. ”langsommelig sagsbehandling”, og der ud over blev bl.a. 
både Elin Kracht og Anne Fonnesbech (som jo i øvrigt også tidligere har 
”købt aktier” i prisen) begge diskvalificerede ved De nordiske 
Politimesterskaber i Feltsport pga. fejlklip.  
Elin slipper dog for tiltale, da hun tog revanche og vandt en bronzemedalje i 
det rene Orienteringsløb. 
Anne derimod må dog på den kolde og våde feltsportsdag have mistet 
koncentrationen, for efter den sidste skydning klippede hun herrernes post i 
stedet for pigernes post, der stod lidt længere væk.  
Kommentaren var, at hun jo nok syntes at posten kom lidt vel tidligt !!! 
Klipfiskerprisen 2008 går derfor i år til Anne Fonnesbech.   
 
 
 

Jan Kofoed Nielsen 
Afdelingsformand 

 
 
 
 


