Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2009
(til mundtlig fremlæggelse ved medlemsmødet d. 220110).
Ved udgangen af 2009 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer.
Sekretær:
Materielforvalter:
Webmaster:

Jan Kofoed Nielsen, Station Amager
Erik Jakobsen, Rpch.s Bygningsservice
Bruno Stub, Rpch.s Afd. G
Gert Baunbech Hansen, Station Amager
Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling
Jørn Lind, Efterforskningsenheden

Ved Medlemsmødet d. 23. januar 2009 på Station Amager var der mødt 16
medlemmer.
Thomas Dürr ønskede desværre at træde tilbage som næstformand, men i
stedet sagde Erik Jakobsen, Rpch.s Bygningsservice, heldigvis ja til at
overtage posten.
Bruno Stub blev genvalgt som kasserer, og endelig lykkedes det os at finde en
afløser for Bjarke D. Madsen, der trådte tilbage som web-master med
udgangen af 2007, idet Jørn Lind gav tilsagn om at overtage ansvaret for
hjemmesiden, når han havde lært lidt om opbygning, vedligeholdelse, mv.
Der blev atter diskuteret løbedragter, og det blev vedtaget at Anne
Fonnesbech hurtigst muligt ville fremskaffe nogle dragter til afprøvning af
størrelse og facon, og at Orienteringsafdelingen ville yde et tilskud til indkøb
af dragter til alle løbere mod en vis egenbetaling.
Egne arrangementer.
D. 060509 arrangerede vi SkovCup (tidl. ”Børnekarrusellen”), der var et af
forårets 6 orienteringsløb i Nordsjælland - specielt arrangeret for børn.
Med Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen som banelægger,
samt flere gode hjælpere var arrangementet i gode hænder, og de 154 børn
blev sendt ud på nogle fine og gode baner i Krogenberg Hegn.
Det største problem denne dag var et blæsevejr, der dels afholdt nogle
forældre fra at sende deres børn i skoven, og dels var ved at blæse vores telte
væk.
En anden detalje var at vi nok snart skal til at overveje at oplyse koordinator i
indbydelsen, da mange af de knapt så rutinerede forældre kun navigerer efter
deres GPS og gerne kører tværs gennem hele skoven ad små skovveje, når
den søde stemme siger ”drej til højre”, selv om der står skilte med indkørsel

forbudt. Det er ikke så mærkeligt at der også er mange spøgelsesbilister på
motorvejene.
Grundlovsdag stillede PI med 6 officials, som sammen med ledere fra flere
andre klubber i ØstKredsen arrangerede årets højdepunkt for O-sportens
yngste deltagere, ØstKredsens ”SkovCup Finale” i Teglstrup Hegn.
Her kæmpede over 300 deltagere i alderen 3-16 år, og de løb i skoven med
mindst den samme entusiasme som deres forældre og bedsteforældre normalt
gør.
Søndag d. 17. Maj 2009 løb årets største arrangement i
Orienteringsafdelingens af stablen i Stenholt Vang (lige nord for Hillerød),
idet vi havde påtaget os at afvikle ØstKredsens 3, 5 og 6 divisionsmatcher.
Torkil Hansen var stævneleder og som sine primære hjælpere havde han
Christopher og Henrik Wiberg som banelæggere på voksenbanerne og
Karsten Jørgensen som banelægger på børnebanen.
Til at føre alle de gode planer og intentioner ud i livet havde de rigtig mange,
gode hjælpere fra O-afd. til at varetage alle de forskellige funktioner både i
skoven og på stævnepladsen. Der ud over fik vi god hjælp af kapaciteter fra
andre klubber og en flot håndstrækning i form af to mobile toiletter, som
Lyngholm Kloakservice leverede til os ude i skoven.
Jeg har allerede beskrevet resten af det meget store set-up og logistikken
omkring at stable et sådant stævne på benene i en artikel i Politiidræt.
Jeg vil derfor gerne henvise til denne artikel, og her blot sige: Tusind tak til
alle de hjælpende hænder.
Vi inviterede også til Københavnerløbet, der skulle afvikles d. 22.-23.
september som en videreførelse af de forrige års største nyskabelse bestående
af en serie af orienteringsløb, der på lidt under et døgns tid giver løberne
mange og spændende udfordringer.
Henrik Wiberg og Mads Fyn Andersen havde videreudviklet deres koncept
med diverse sjove konkurrenceformer som et alternativ til de almindelige Oløb, men trods fin planlægning og annoncering i god tid svigtede
tilmeldingslysten desværre igen i år, og jeg tror ikke kun at det skyldtes IOC
og COP-15, der lurede om hjørnet.
Jeg tror derimod at vi skal kigge endnu mere på vores PR-side, og måske bør
vi især ved disse alternative løb annoncere ad andre kanaler end blot til vores
normale målgruppe, der alt andet lige bliver ældre, og de er sværere at lære
nye kunster.

Pokalløbet blev i år afviklet d. 291009 i Ravnsholt og blev arrangeret af
kollegaer fra flere af Rigspolitiets afdelinger. Torkil Hansen havde som
stævneleder håndplukket en del Rigsfærdselsfolk til opgaven, og Karsten
Jørgensen havde været rundt i Udlændingeafdelingen og finde folk, der
trængte til lidt frisk luft.
Samtidig var Karsten som banelægger i den usædvanlige situation at modtage
rigtig meget ros fra Arne Pedersen fra Randers. Ikke fordi Karsten ikke
tidligere har kunnet lave gode baner, men fordi AP som en meget erfaren rotte
normalt ikke kaster om sig med ros, og så ganske enkelt fordi Karsten med
tiden bare er blevet bedre og bedre som banelægger. Godt arbejde.
I år var Polkalløbet det sidste løb på årets terminsliste efter at både
Politimesterskabet og Det jyske Klubmesterskab var vel overstået. Mange
politiløbere trapper på dette tidspunkt ofte ned til vinteren, men alligevel var
der til Pokalløbet tilmeldt næsten 50 løbere fra hele landet, og de blev
belønnet med fine baner i godt terræn og en af efterårets bedste dage i skoven.
Samtidig sikrede Torkils gode aftale med Kantinen i Blovstrødhallen, at
startgebyret ud over en god tur i skoven også dækkede en lækker frokost til
alle deltagere, før vi gik over til årets sidste præmieuddeling, der bestod at
spegepølser i alle afskygninger.
Politiløbene.
Ved Politimesterskaberne i Feltsport, der blev afviklet d. 120509 i Ulfborg
Plantage nord for Ringkøbing, markerede PI-København sig på bedste vis:
Jørn Lind blev dansk politimester, Torkil Hansen blev nr. 4 og Thomas
Lange nr. 5.
Henrik Wiberg vandt klasse A, Karsten Jørgensen vandt C-43, og i Bklassen blev Kim Neubert Madsen nr. 3, Dennis Egedal nr. 4, Jan Bruun nr. 5
og Ejnar Hoffmann nr. 6. Glimrende løbet og stort til lykke til Jer alle.
Trods lidt problemer med at få resultatformidlingen til at glide var det et godt
arrangement og en rigtig flot natur.
Fra De danske Politimesterskaber i Orienteringsløb, som blev afviklet d.
150909 i Kårup ved Fårevejle kan bl.a. nævnes flg. fine københavnerrelevante
resultater:
Vinder af Dameklassen: Rita Brum, Udlændingafdelingen, foran Anne
Fonnesbech, Afd. G.
Torkil Hansen, Tungvognssektionen, blev nr. 2 i Mesterskabsklassen, Bo
Lindholm Pedersen (der stillede op for Vestegnen) blev nr. 4 og
Erik Olsen (for Helsingør PI) blev nr. 5.

Frank Davidsen, Tungvognssektionen, vandt A-banen. Når han endelig
kommer i skoven, bliver der lagt mærke til ham.
Martin Kusk, Station Amager, vandt B-klassen og Niels Arberg,
Tungvognssektionen, blev nr. 3.
Henrik Wiberg blev nr. 2 i C-35.
Klasse C-43 blev vundet af Karsten Jørgensen, Udlændingeafdelingen,
med Jan Kofoed Nielsen, Station Amager, som nr. 2.
Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2009 op til 113 starter
ved 13 politiløb.
Det er en markant tilbagegang i forhold til at vi i 2008 stillede op til 154
starter ved 15 politiløb, men det er dels et udtryk for at der var væsentlig færre
danske politiløb - muligvis som følge af sammenlægning af flere politiidrætsforeninger rundt om i landet - og at vores deltagerantal ved fx svenske
politiløb var mindre i år end ellers, samt at vi i år ikke havde nogen PG-2’ere
med på temadage eller lignende.
Civile løb.
Divisionsmatcherne.
Selv om vi til årets første omgang af 4. divisionsmatchen i Slagelse Vest d.
080309 stillede op i silende regnvejr og med et ”reduceret hold”, gik det over
al forventning, idet vi foreløbig opnåede en flot andenplads, kun slået med få
points af Herlufsholm.
Bruno havde som altid sat det optimale hold ud fra de ressourcer, der var til
rådighed, og da der manglede en begynder på bane 8, blev en af Line og
Mette Stubs veninder lokket med i skoven, hvor hun oven i købet vandt sin
bane!
Alle løberne levede op til mine forventninger – og det vigtigste var at vi på
rigtig mange baner havde de vigtige reserver, som kan blive afgørende, hvis
en enkelt løber eller to bliver forhindret i at møde op, eller mod forventning
bommer og mister poster.
Ved den 2. runde af 4. divisionsmatchen løb vi søndag d. 240509 i Gribskov
igen mod OK Skærmen, Herlufsholm og Køge OK.
Det positive ved dagen var at alle fremmødte PI'ere kæmpede godt på hver
deres baner, og takket været Brunos gode udnyttelse af de sparsomme
ressourcer tog vi alle sammen points med hjem. De to løbere, der ikke
startede på dagen, var lovligt undskyld pga. henholdsvis tjenesterejse og
skader, men jeg ville rigtig gerne have set mange flere løbere i skoven, idet vi

derved kunne have fået mange af de "næsten gratis" points på de baner, hvor
vi slet ikke kunne stille nogen løbere.
I modsætning til den første runde, hvor vi slog både OK Skærmen og Køge
OK, måtte vi med vores meget beskedne hold på kun 22 løbere dog se os slået
af OK Skærmen, der havde mobiliseret alt hvad der kunne løbe og dermed
vandt hele 2. runde.
Samlet betød det at Herlufsholm og OK Skærmen skulle løbe om oprykning i
efterårets match, mens vi pludselig skulle løbe om at undgå nedrykning fra 4.
division.
Ved nedrykningsmatchen i Teglstrup Hegn d. 111009 vandt vi med en lille
margin over Køge OK og med lidt større afstand til de andre hold, så vi i 2010
igen må kæmpe mod de samme klubber som i 2009, men det rigtig positive
var dog at vi gik sejrrigt ud af årets sidste match.
Vi må så stadig arbejde på at få flere løbere med til divisionsmatcherne, så vi
har både sikre løbere og reserver på alle baner.
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2009 til start i 343 civile løb, hvilket
er stort set det samme som i 2008, hvor der var 350 til start i civile løb.
Hjemmesiden havde ligget stille i hele 2008, da vi efter et års vakance på
funktionen endelig kort før sidste års medlemsmøde fandt en ny webmaster.
Efter forårets introduktionskursus i at oprette, designe og drive hjemmesiden,
var det Jørn Linds plan at benytte de lange aftener på tilfældige hoteller rundt
om i landet, når han var ude med Rejseholdet.
Imidlertid blev Jørn sendt tilbage for at assistere med bandekrigen i
København, så han fik ”desværre” ikke tid til at sidde og kede sig, idet han
var fornuftig nok til også at være hjemme hos familien, når det var muligt.
Vi håber at Jørn – evt. i samarbejde med endnu en web-kyndig - i det nye år
får lidt mere tid til at kigge skabeloner og opsætninger på hjemmesiden, så i
hvert fald de basale og statiske informationer kan blive ajourført til glæde for
både nuværende og måske kommende medlemmer, samt andre interesserede
gæster på vores hjemmeside.
Vores administrative funktioner bliver stadig forsøgt holdt på et lavt blus,
idet vi hellere vil bruge de fleste kræfter på at arrangere div. løb og stævner,
men vores nye sekretær, Gert Hansen, har ved siden af sit PG-3 forløb dog
også nået at sørge for en del af vores papirarbejde, og efter sin eksamen er det
nu planen at få gennemgået andre af vores hængepartier på den administrative
side, som har hvilet de sidste års tid.

Nye løbere – og træning.
Min kæphest og mit store ønske er hvert eneste år at vi kommer mere i skoven
med nye løbere til div. træningsløb.
Vi har nået det nogle få 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 fortabte midt inde i
et tæt buskads.
Materiel.
Jeg må gentage mig selv lidt fra de sidste års beretninger:
Vi havde nu forventet at vi i 2009 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 2010.
Opfyldelse af mål for 2009.
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at
- Vi ikke fik øget vores træningsindsats for de nye løber ved at støtte
dem mere i skoven.
- Hjemmesiden nåede ikke op på det niveau, vi havde håbet på, men der
er stadig et stort håb om at der snart er lys for ude.
- Vi fik af samme grund ikke indsendt nogen små artikler, som kunne
gøre hjemmesiden mere levende, men vi fik sendt en del større artikler
til det landsdækkende blad PolitiIdræt, som kommer ud til alle aktiver
politifolk (både i Kbh. og i resten af landet).
- Vi viste, at vi kunne møde talstærkt frem til divisionsmatcherne, men
det kan stadig blive meget bedre, hvis alle aktive løbere netop disse tre
gange om året sætter kryds i kalenderen.
Målsætning for 2010 læner sig meget op ad planerne 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 tekniktræning.
- 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 til
divisionsmatcherne, 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.
- Vi skal sammen med Helsingør PI arrangere et godt
Politimesterskabsstævne på Bornholm, som forhåbentlig sent vil blive
glemt.
Præmier og hædersbevisninger.
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.
XXXX

Præmier og hædersbevisninger, samt lidt erkendtligheder for
godt arbejde.
Klubmesterskabet 2009 i Herreklassen afgøres jo i blandt en lille,
sluttet skare, idet det kun er løbere, som er fast tjenestegørende i enten
Københavns Politi eller i en af Rpch.s. afd. i København, der tæller med.
Det blev i år afgjort ud fra de 2 bedste resultater af Gudenåløbet i Hobro
Østerskov, Willemoesløbet i Svanninge Bakker og Politimesterskabet i
Orientering i Kårup.
Jørgen Sandholt Pokalen går til Torkil Hansen, som nu er ”konverteret” til
en indtil videre stilling i Rpch.s Tungvognssektion med 200 points, foran
Jørn Lind med 188 points og som nr. 3 - et nyt ansigt tilbage på bane 1 –
Bruno Stub, Afd. G, med 180 point ud af 200 mulige.
Ud over disse tre gode løbere er der langt ned til den næste, men jeg synes at
det er positivt, at vi i år så et nyere, ungt skud på stammen, idet Lars Stranne
Persson stillede op på Mesterskabsbanen til PM, hvorved han fik sine første
64 points i det eneste løb, han stillede op i, hvor det talte til klubmesterskabet.

Klubmesterskabet i Dameklassen uddeles efter næsten de samme
præmisser som herrernes, og vinderen kan hjemføre Flemming Christensen
Pokalen. Den tilfalder i år Rita Breum, med 173 points, hvilket giver første
pladsen i klubmesterskabet foran Anne Fonnesbech med 98 points.

”P. Sørensens Mindepræmie” er klubmesterskabet for alle afdelingens
medlemmer, og det afgøres ud fra resultaterne i både civile og politiløb, og
der er derfor mange flere om buddet.
Da Dansk Orienterings-Forbund ændrede sine klassifikationer på O-stævner,
ændrede vi også proportionerne for denne præmie, så de civile point nu hentes
i de 3 divisionsmatcher og politipointene fra bane 1 (henholdsvis bane 2 for
damerne) på alle normale politiløb, men bl.a. ikke de særlige arrangementer
som fx PM i Feltsport og Københavnerløbet, der dels er fordelt over flere
meget specielle løbskategorier, og dels trækker på mange af O-afd.s egne
medlemmer som officials.
”P. Sørensens Mindepræmie” i 2009 går til Torkil Hansen med 650 points
foran Bruno Stub med 641 p. og Erik Olsen på 3. pladsen med 584 p.
2009:
Torkil: 92 civile + 558 politi = 650 p. Bruno: 286 civile + 355 politi = 641 p.
Erik: 299 civile + 285 politi = 584 p. Jørn Lind: 183 civile + 368 politi = 551 p.
Anne: 300 civile + 198 politi = 498 p. Bo Lindholm Pedersen: 297 civ + 100 = 397 p.
Henrik Wiberg: 269 civile + 88 politi = 357 Mette Stub: 300 civile + 0 = 300 p.

Flidspræmien.
Her er der også kandidater nok.
Det er altid svært at vælge mellem alle de, der har knoklet på den ene eller
anden måde i løbet af året.
Hvis vi ser på den rent arrangementsmæssige side af aktiviteterne i klubben,
som jeg har lagt vægt på i nogle år, så er bl.a. sidste års modtager af
Flidspræmien, Torkil Hansen, 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 både til vores meget store
divisionsløbsarrangement, til SkovCup og til Pokalløbet, og så har han som
regel en del andre projekter kørende.

Der ud over løber han, som jeg nævnte før, jo stadig rimelig overbevisende,
så han kan vist også godt gøre sig fortjent til et par flasker rødvin her i aften.
Karsten Jørgensen var banelægger på både SkovCup, på Pokalløbet og på
børnebanen til divisionsmatcherne, og der ud over er han vores
materielforvalter, m.m.m.
Henrik Wiberg er jo også altid på, når der sker noget i
Orienteringsafdelingen, og godt nok måtte vi i år desværre aflyse
Københavnerløbet pga. for få tilmeldte, men jeg har en forhåbning om at vi
snart prøver igen.
Desuden var han - sammen med Christopher – banelægger på vores
divisionsmatchbaner, som de fik meget ros for.
Der var godt nok nogle løbere, der syntes at de skulle have lagt banerne, så
man blev lokket til at overtræde færdselsloven ved at skulle krydse
Isterødvejen, som er en motortrafikvej, men det holdt Henrik og Christopher
sig heldigvis for gode til.
Hvis vi omvendt ser på Flidspræmien, som den vist oprindelig var tænkt,
nemlig primært 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:
Bruno Stub har i flere år været begrænset i sine løb pga. skader, men enten
har han bidt tænderne godt sammen i år, eller også er han sluppet af med
nogle af sine skader.
Han deltog i 32 civile løb og i 5 politiløb, der jo som nævnt også gav ham en
3. plads i Klubmesterskabet, dvs. at han i alt løb 37 O-løb.
Sammenholdt med Brunos 37 løb kan nævnes at Mette løb næsten 32 civile
løb, Torkil Hansen var til 22 civile plus 10 politiløb (altså 32 i alt), jeg selv
nåede 16 civile løb og 8 politiløb (dvs. i alt 24), Jørn Lind og Karsten
Jørgensen med 20 i alt, Susan Stub og Henrik Wiberg med 18 i alt, osv.
Der ud over har Bruno brugt en masse tid på at styre både vores regnskab,
divisionsholdene og alle andre civile tilmeldinger hver eneste uge, og i øvrigt
har han også formået at lokke Mette med til næsten de samme 32 civile løb,
som han selv.

Flidspræmien for 2009 tilfalder Bruno Stub. Tak for din store indsats både
i skoven og ved Pc’en i løbet af året.
Mette Stub var som nævnt til 32 civile løb, samt til IMEP-løbene i Sverige,
som var de eneste ”politi-løb”, da hun jo normalt ikke har mulighed for at
løbe på hverdage.
Der ud over vandt hun bl.a. også sin klasse, Dame-14 til Sjællandscup’en,
hvor hun vandt 2 løb og blev nr. 2 i det tredje, og det er jo endnu et eksempel
på at hendes stædighed som lille nu er vendt til viljefasthed og god,
uimponeret løbestyrke.

Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig
bemærket i løbet af året, og igen i år aspirerede flere løbere til denne pris:
Et af vores nyeste medlemmer, Maria Nørgaard Pedersen, var for første gang
med ude og løbe divisionsmatch og kom i mål i fin stil, hvor hun fik godkendt
sit løb og på resultattavlen stod til at blive midt i feltet.
Da resultatet kom på hjemmesiden, stod Maria imidlertid med fejlklip, og
straks havde hun ”Farmand”, Kurt Pedersen fra Assens, i telefonen.
Her efter måtte jeg lave lidt detektivarbejde, og efter en uges tid meddelte
HSOK at det var en teknisk fejl fra deres side, og at Maria absolut havde
gennemført sin bane korrekt, så der røg dén kandidat.
Derimod så vi allerede ved årets første politiløb, der var Albaniløbet på Fyn d.
310309 i Langesø Syd, at Henrik Wiberg lagde hårdt ud.
Da trætheden begyndte at melde sig ca. midt i løbet, klippede han først forkert
ved én post og sprang der efter en anden post helt over og forsøgte desuden at
kantløbe en opdyrket mark – desværre med formanden skråt bagved –
kæmpende sig gennem tæt bevoksning og misundelig over at der var et
nemmere (men ulovligt) vejvalgt tæt ved siden af.
Ved mål gav Henrik udtryk for at han ikke rigtig om han ville være med til
flere politiløb i år, men omvendt så kunne det ikke rigtig blive meget værre.
Klipfiskerprisen 2009 går derfor i år til Henrik Wiberg.
Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand

