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Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2010 

til mundtlig fremlæggelse på Medlemsmødet d. 280111. 
  
 
Ved udgangen af 2010 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:  Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand: Erik Jakobsen, pensioneret  
Kasserer.  Bruno Stub, Rpch.s Afd. G  
Sekretær:  Gert Baunbech Hansen, Station Amager 
Materielforvalter: Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling  
Webmaster: Jørn Lind, Efterforskningsenheden 
 
Ved Medlemsmødet d. 22. januar 2010 på Station Amager var der mødt 18 medlemmer, 
der genvalgte Karsten Jørgensen som materielforvalter, Jørn Lind som webmaster og 
Jan Kofoed Nielsen som formand.   
 
Egne arrangementer. 
Torkil Hansen stod som stævneleder i spidsen for en flok gamle ”græsrødder” fra 
ØstKredsen, der med en flot indsat fra flere erfarne kræfter fik stablet et godt 
arrangement på benene, idet de i weekenden d. 16.–17. januar 2010 var med til at 
vække den længe ”slumrende” VeteranKredsMatch til live igen.  
Med assistance fra en flok ”ikke-veteraner” (dvs. løbere under 35 år) blev der arrangeret 
orienteringsløb i Tisvilde Hegn begge dage, og med middag, fest og dans i Skt. Helene 
feriecenter lørdag aften, var man tilbage på sporet igen.   
Jeg havde desværre ikke selv mulighed for at deltage i stævnet, men har hørt at den 
unge løbsleder udtalte, at ”det havde været en fornøjelse at arrangere løb for nogle af 
jer, der i mange år har været med til at arrangere KUM (Kreds Ungdoms Match) for os."  
 
 
Pokalløbet blev i år afviklet d. 200410 i Buresøskovene, idet Jørn Lind tidligt på året 
tilbød at være banelægger, hvor efter Peter Sørensen velvillig påtog sig opgaven som 
stævneleder.  
Til trods for et godt stævne med gode baner, var der dog kun mødte 40 politiere op i 
skoven. Vi havde forventet at mange flere havde brug for at komme en ekstra gang i 
skoven før DPM på Bornholm, men det blev desværre ikke til dette løb. 
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Dagen efter (d. 210410) stod PI i Ermelunden for afviklingen af SkovCup (tidl. 
”Børnekarrusellen”), der var et af forårets 6 orienteringsløb i Nordsjælland - specielt 
arrangeret for børn.  
Med Karsten Jørgensen som både stævneleder og banelægger og en række gode 
hjælpere ved sin side var arrangementet i gode hænder, og de 169 børn blev sendt ud på 
nogle fine og gode baner. 
 
 
Danske Politimesterskaber på Bornholm, d. 26-28/4-10. 
Stort set siden Helsingør PI og PI-København i 2008 sammen arrangerede PM i 
Feltsport i Tisvilde Hegn, har vi syslet med planer om at gentage succes’en, og derfor 
samlede stævneleder Erik Skriver fra Helsingør PI (og medlem i PI-København) for 
over et år siden igen Torkil Hansen, Henrik Wiberg, Karsten Jørgensen og mig, hvor 
efter organisationen successivt blev udbygget med de funktioner, der var brug for. 
Efter forhandlinger med DPIF fik vi lov til at lægge PM i Feltsport og PM i 
Orienteringsløb sammen og i øvrigt flytte hele arrangementet til Bornholm i 2010. 
Vi blev også hurtigt enige om at der skulle en lille appetitvækker til i form af et byløb i 
Gudhjems stejle gade aftenen før selve mesterskabet skulle løbe af stabelen, så 
deltagerne havde mulighed for i alt tre O-løb i Bornholms varierede terræner.  
Mads Fyn Andersen lavede en kanon appetitvækker i form af ”Feltposten”, der blev 
udsendt til alle kredse, og som beskrev mulighederne for løb, indkvartering, forplejning, 
kammeratskabsaften, samt øens andre fortræffeligheder.   
Både byløbet i Gudhjem og mesterskaberne på Bolsterbjerg og Rytterknægten er 
beskrevet udmærket i flere artikler i Politiidræt, men blandt de ydre rammer vil jeg 
gerne fremhæve en fantastisk flot og overskuelig stævneplads og skydebane til 
feltsporten.  
Den blev fundet efter en grundig rekognoscering, et godt samarbejde med Bornholms 
Politis skydepladsansvarlige (der også kom til at fungere som skydeleder på stævnet), 
samt med skovfogden for området.  
På stævnpladsen havde deltagere og tilskuere mulighed for at overskue både start på 
fremløb, skydningen og målgangen, samt sidde og slappe af bagefter.  
Tågen lagde sig desværre over en sø og forhindre løsningen af 2 opgaver på 
disciplinbanen, hvilket dog på salomonisk vis blev kompenseret. 
Oplevelsen af at løbe i Gudhjems smalle og stejle både gader og mellem de omgivende 
klipper er svær at beskrive. Det skal opleves på egen krop. 
Vi fik rigtig god hjælp af nogle lokale skovkarle, der bl.a. ydede et stort arbejde med 
udsætning og indsamling af poster i skoven, assistance med materiel, m.v., og vores 
egne - relativt få officials - var her og der og alle vegne og præsterede et flot stykke 
arbejde. 
Naturligvis var der størst belastning på nøglepersonerne: Erik Skriver som stævneleder 
(og som oven i købet blev beordret til at skulle på arbejde i Nordsjælland midt under 
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stævnet), Torkil Hansen som banelægger på O-løbet til Feltsportens og assisterende 
stævneleder, Karsten som ansvarlig for disciplinbanen og Henrik Wiberg som 
banelægger på både by-sprinten og på Orienteringsmesterskabet.  
Samtidig fungerede de alle som kontrollanter for hinanden på kryds og tværs for at 
fange evt. unøjagtigheder i opløbet. 
Vi var selvfølgelig selv opmærksomme på nogle af de fejl og mangler, der opstod i 
løbet af stævnet, og selv om deltagerne næppe bemærkede ret mange af dem, har vi 
naturligvis efterfølgende evalueret på mulighederne for at eliminere dem frem over. 
 
For kort tid siden fik vi fra DPIF tilladelse til igen at lægge Feltsports- og O-løbs- 
mesterskaberne sammen, så lige nu planlægger vi et samlet Politimesterskabsstævne i 
Skagen i foråret 2012 i samarbejde med Hjørring PI, hvor vi vil krydre det med en 
prolog i form af et løb i Skagen By.                
 
Torkil Hansen stod d. 8-9/5-10 som stævneleder for KUM - Kreds Ungdoms Matchen 
og blev fra PI assisteret af Henrik Wiberg, som bl.a. om aftenen var fungerende 
stævneleder og festansvarlig, samt undertegnede og især Bente Dahl, der var 
forplejningsansvarlig på stævnet.  
Det er altid en stor opgave, når 60 ungdomsløbere fra hver af de 3 kredse i DOF = 180 
energiske teenagere, samt deres ledere skal have fyldt depoterne op til 2 hårde dage i 
Tisvilde Hegn.    
 
Grundlovsdag (d. 050710) stillede PI med 6 officials, som bl.a. stod for indskrivningen, 
da flere af ØstKredsens klubber i fællesskab arrangerede årets højdepunkt for O-
sportens yngste deltagere, ØstKredsens ”SkovCup Finale” i Teglstrup Hegn.  
Her fik 281 energisk børn i alderen 3-16 år en fin tur i skoven for at finde posterne.   
 
 
Stævneleder Henrik Wiberg inviterede d. 30. september til årets Københavnerløb, som 
blev afviklet i Store Dyrehave, hvor Christopher Wiberg havde lavet nogle spændende 
og finurlige baner. 
Det blev afholdt i skønt efterårsvej og vi havde her bl.a. god hjælp fra 3 af 
”gråsokkerne” fra HSOK, der var medvirkende til at de 56 deltagere (her af 8 tilrejsende 
norske politiere) fik en rigtig god dag i skoven.   
Samtidig gentog vi sidste års succes, idet vi fik en god aftale med Kantinen i 
Blovstrødhallen, der gjorde at startgebyret ud over en god tur i skoven også dækkede en 
lækker frokost til alle deltagere. 
 
Politiløbene. 
Ved Politimesterskaberne i Feltsport, der blev afviklet d. 260410 på Bornholm, 
markerede PI-København sig på flere baner: 
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Vinder af Dameklassen: Anne Fonnesbech foran Rita Brum. Desværre var der ikke 
her nok kvindelige deltagere til at kunne kåre en politimester. 
Erik Olsen og Bo Lindholm Pedersen fra henholdsvis Nordsjælland og Vestegnen, men 
begge medlemmer i PI-Kbh., blev nr. 2 og 4 i Mesterskabsklassen, der blev vundet af 
Per Jessen fra Roskilde. 
Frank Davidsen vandt A-banen og igen i år: Når han endelig kommer i skoven, bliver 
der lagt mærke til ham. 
Peter Sørensen blev vinder af C-35. 
I B-klassen blev Kim Neubert Madsen nr. 3 og Carsten Vad Mortensen nr. 7 ud af et 
stort, flot felt på 30 løbere.  
 
De danske Politimesterskaber i Orienteringsløb, som blev afviklet dagen efter (d. 
270410) på Bornholm gav flg. fine københavnerrelevante resultater: 
Rita Breum vandt damebanen foran Anne Fonnesbech. Desværre var der heller ikke 
her nok kvindelige deltagere til at kunne kåre en mester. 
Erik Olsen og Bo Lindholm Pedersen fra henholdsvis Nordsjælland og Vestegnen, men 
begge medlemmer i PI-Kbh., blev nr. 2 og 4 i Mesterskabsklassen, der blev vundet af 
Per Jessen, Roskilde. 
Frank Davidsen og Niels Arberg blev nr. 3 og 4 i klasse A. 
Peter Sørensen vandt C-35, og Niels Poulsen blev nr. 4 i C-55. 
Susan Stub vandt Dame-35 klassen – desværre uden kamp 
 
 
Samlet for årets politiløb. 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2010 op til 229 løb ved årets 14 
politiløb. 
Det er en fordobling forhold til i 2009, hvor vi kun stillede op til 113 starter ved 13 
politiløb, og selv om 2009 var præget af COP-15 uddannelse, m.v., var det alligevel 
også en markant fremgang i forhold til 2008, hvor vi stillede op til 154 starter fordelt på 
15 politiløb. 
Meget af fremgangen skyldes dels den store interesse, der var for at deltage i DPM på 
Bornholm, dels at der har været flere kollegaer, som vi normalt ikke ser så meget til i 
skoven, ude og løbe til både vores egne Pokal og Københavnerløb, samt til Helsingørs 
Teglstrupløb.  
 
 
Civile løb. 
Divisionsmatcherne. 
Årets første afdeling af 4. divisionsmatchen i Viemose d. 7. marts blev aflyst pga. sne og 
is, men vi fik heldigvis et erstatningsløb d. 160510 i Store Dyrehave, hvor vi vandt over 
de tre andre klubber.  
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Vi fortsatte ved 2. runde af 4. divisionsmatchen søndag d. 301010 i Stenholt Vang, hvor 
vi igen mødte Køge OK, Herlufsholm og OK Skærmen. Vi stillede her med hele 30 
løbere fra PI, som med den rigtige fordeling på banerne trak en masse gode points med 
hjem, så vi også vandt denne runde og var klar til at løbe om oprykning til efteråret. 
Ved oprykningsmatchen i Rørvig Sandflugtsplantage d. 260910 havde Bruno Stub igen 
fordelt løberne rigtig godt på banerne, så vi tog points over det hele og - med kun 2 
løbspoint ned til nr. 3 - samlet fik en fornem 2. plads og dermed rykker op, hvilket 
betyder at vi i 2011 igen løber i 3. division, hvilket sidst skete i 2005, så nu gælder det 
om at bide sig fast. 
Igen så vi at alle fremmødte PI'ere kæmpede godt på hver deres baner, og at vi på flere 
baner havde de vigtige reserver, som kan blive afgørende, hvis en enkelt løber eller to 
bliver forhindret i at møde op, eller nogen mod forventning bommer og mister poster. 
 
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2010 til start i 337 civile løb, hvilket er 
næsten præcis det samme som i 2009, hvor der var 343 til start i civile løb.  
 
 
Hjemmesiden er stadig vores akilleshæl, idet vi ikke har fået den op at køre siden vores 
gamle webmaster pga. tidspres stoppede for nogle år siden.  
I forbindelse med politimesterskabet på Bornholm fungerede Christopher Wiberg som 
midlertidig webmaster så vi kunne håndtere opgaven omkring informations- og 
resultatformidling, men han mente sig desværre heller ikke i stand at håndtere O-
afdelingens permanente hjemmeside på længere sigt.   
Vi håber stadig at Jørn Lind – evt. i samarbejde med endnu en web-kyndig - i det nye år 
får lidt mere tid til at kreere skabeloner og opsætninger på hjemmesiden, så 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 kræfterne på at arrangere div. løb og stævner,  
Vores sekretær, Gert Baunbech Hansen har desværre valgt at flytte teltpælene langt 
vestpå, så vi har været ude og lede efter en ny kollega, der er villig til at påtage sig 
opgaven.  
Tak for indsatsen til Gert og held og lykke fremover. 
 
 
Materiel.   
Efter mange års tilløb fik vi i år endelig vores nye løbedragter, som har været længe 
undervejs.  
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Både planlægning, udvælgelse af farver og mønstre, samt selve produktionen har 
trukket ud, men i forbindelse med efterårets oprykningsmatch d. 260910 i Rørvig blev 
de nye dragter blev taget i anvendelse, og det må jo være et godt tegn for fremtiden, at 
vi som tidligere nævnt vandt oprykningsmatchen til 3. division, første gang dragterne 
var i terrænet.  
Afdelingen har ydet et pænt tilskud til indkøb af dragterne, der erhverves mod en vis 
egenbetaling, men som gør at vi i endnu højere grad kan være præsentable og stadig let 
genkendelige, når vi stiller op til div. konkurrencer.  
Fra min side skal der lyde en stor tak til Anne Fonnesbech, der i sin tid fik startet 
projektet op, indhentet div. tilbud, samlet bestillingerne ind, og nu har overdragt 
beholdningen til Karsten, så Anne kan få lov til at fratræde sin ad hoc stilling som 
indkøbschef i afdelingen.  
 
 
Opfyldelse af mål for 2010. 
Ud fra sidste år målsætning kan vi (igen) konstatere, at  

- Vi desværre ikke fik øget vores træningsindsats for nye løbere. 
- Hjemmesiden nåede ikke op på det niveau, vi havde håbet på, men vi fik dog 

etableret en god løsning i forbindelse med DPM på Bornholm i form af en 
midlertidig hjemmeside, som blev godt suppleret med udsendelsen af et par 
fremragende informationsfoldere i god tid før stævnet. 

- Da hjemmesiden ikke var operativ, fik vi heller ikke indsendt nogen små artikler 
her til, men vi fik til gengæld sendt en del større artikler til det landsdækkende 
blad ”Politi Idræt”, som kommer ud til alle aktive politifolk i hele landet. 

- Til gengæld beviste vi, at vi kunne trække tilstrækkelig mange og gode løbere til 
divisionsmatcherne, så vi kunne rykke op i 3. division, og selv om oprykningen i 
år ikke var præciseret i min målsætning, må vi sige at punktet absolut er bestået.  

- Det sidste punkt lykkedes det heldigvis også at opfylde til punkt og prikke: 
Sammen med Helsingør PI, Bornholms PI og Skovkarlene på Bornholm 
arrangerede vi – set med egne øjne - et Politimesterskabsstævne på Bornholm, 
som gav genlyd over hele landet, og som vi løbende hen over året er blevet 
mindet om, når løbere fra hele landet lige er kommet hen og fortalt os om den ene 
eller anden gode detalje og oplevelse på Bornholm.  

 
 
Målsætningen for 2011 læner sig meget op ad årets planer. 

- Vi skal stadig øge vores træningsindsats både specielt for de nye løbere med at 
støtte dem i skoven. 

- Hjemmesiden skal igen give aktuel og god information om alt, hvad der rører sig 
i Orienteringsafdelingen, samt måske også som en samlende hjemmeside for alle 
politiere, der løber O-løb. 
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- Vi skal i foråret arrangere 3 afdelinger af Københavner Cup som en serie for få 
flere politiere i skoven, idet vi håber at en samlet præmie og samlet afslutning vil 
trække flere i skoven. 

- Der ud over skal vi i vinter/foråret både arrangere en afdeling af det civile 
Sjællands Mesterskab i natløb og SkovCup (O-løb for børn), samt i efteråret 
Pokalløbet (politiløb) på det sædvanlige høje niveau.  

- Vi skal fastholde vores placering i 3. division. 
- I den forbindelse skal vi have flere løbere med til divisionsmatcherne, idet selv 

enkelte afbud ellers medfører at næsten sikre point forsvinder op i den blå luft. 
 
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.    
 
 

Jan Kofoed Nielsen 
Afdelingsformand 

 
./.  SE BILAG. 
Der blev herefter uddelt div. præmier og hædersbevisninger, samt lidt 
erkendtligheder for godt arbejde. 
 
SL = Stævneleder og BL = Banelægger. 
 
Klubmesterskabet 2010 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 ud fra de 3 bedste resultater af   
Politimesterskabet i Orienteringsløb på Bornholm, Gudenåløbet i Vindum, 
Vendelboløbet i Ålbæk og Ringkøbings PIs ”Ekstraløb” i Husby Klitplantage.  
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 281 points ud af 400 mulige, foran 
Torkil Hansen med 194 p. og som nr. 3 Bruno Stub med 83 point. 
 
 
”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens 
medlemmer ud fra resultaterne i både civile og politiløb og for alle løbere fra både 
København og resten af Nordsjælland. 
De civile points hentes i løbetid efter første løber på hver bane i de 3 divisionsmatcher, 
og politipointene fra bane 1 (henholdsvis bane 2 for damerne) i næsten alle normale 
politiløb, men bl.a. ikke de særlige arrangementer som fx Københavnerløbet, der dels er 
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fordelt over flere meget specielle løbskategorier, og dels trækker på mange af O-afd.s 
egne medlemmer som officials. 
 
”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2010 til Jørn Lind med 1145 points foran Erik 
Olsen med 568 p. og Rita Breum på 3. pladsen med 476 p. 
 
Jørn Lind:  
Du skal have Jørgen Sandholt Pokalen + P. Sørensens Mindepræmie + du var 
Banelægger til Pokalløbet. 
 
2010: 
1) Jørn Lind: 289 civile + 856  politi = 1145  p. / 2) Erik: 297 civile + 271  politi = 568 p. 
3) Rita: 282 civile + 194 politi = 476 p./  4) Bo Lindholm Pedersen: 191 civile + 284 politi = 475 p. 
5) Thomas Lange: 200 civile + 257 politi = 457 p. / 6) Lars Almer: 187 civile + 262 politi = 449 p. 
7) Torkil: 200 civile + 194 politi = 394 p.  / 8) Anne: 294 civile + 89 politi = 383 p.  
9) Bruno: 278 civile + 83 politi = 361 p. / 10) Anni Lind: 292 civile + 0 politi = 292 p. 
 
Erik Olsen: Nr. 2 i P Sørensens Minde. 
 
 
Klubmesterskabet i Dameklassen, som uddeles efter næsten de samme præmisser som 
herrernes, kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og den tilfalder i år Rita 
Breum, med 100 points, hvilket giver første pladsen i klubmesterskabet foran Anne 
Fonnesbech med 89 points.   
 
Rita Breum:  
Damernes Klubmesterskab og 3.pl. P Sørensens Minde. 
Du skal have Fl. Christensen Pokal.  
 
 
Torkil Hansen:  
Du har været meget skadet i efterårssæsonen, men allerede i hele forårssæsonen var du 
aktiv på banerne og med officialsfunktioner. 
Du var SL/Veteran Kredsmatch + SL/Kreds Ungdomsmatch + BL/O-banen på PM 
Feltsport + Ass. stævneleder på DPM.  
 
 
Peter Sørensen: 
var SL/Pokalløbet, men er desværre forhindret i aften, så han får det overrakt ved 
en senere lejlighed. 
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Henrik Wiberg:    
Du var ass. SL på KUM, BL på både sprinten i Gudhjem og på DPM i Orientering, samt 
SL på Københavnerløbet. 
 
 
Christoffer Wiberg:    
Var BL på Københavnerløb og Webmaster på DPM på Bornholm, men desværre ikke 
her i aften, så farmand må få det med hjem til ham.   
 
 
Karsten Jørgensen: 
Stævneleder og banelægger på SkovCup,  
Banelægger på disciplinerne til DPM i feltsport, og der ud over er han vores 
materielforvalter, har ved siden af fungeret som sekretær, m.m.m. flere gange, samt haft 
selve arbejdet med at fordele vores nye dragter… 
 
 
Anne Fonnesbech: 
Jeg har jo tidligere været efter både dig og andre i arbejdsgruppen vedr. vores nye 
dragter, og jeg har tidligere truet med Klipfiskeren af samme grund. 
Samtidig med at du havde et fejlklip, var det også medvirkende til at du i 2008 fik 
Klipfiskeren – og siden har du ikke villet af med den, så Henrik Wiberg er faktisk blevet 
snydt for at have hæderen stående i stuen i et helt år. 
Men, men, men: I sidste ende var det trods alt dig, der til sidst fik bestilt dragterne hjem 
og – trods problemer med at måleskemaer og størrelser i Finland og Danmark ikke altid 
passer sammen – vil jeg gerne sige dig tak for indsatsen, og nu håber jeg at Karsten får 
styr på de sidste bestillinger, så du kan nedlægge din ad hoc funktion som indkøber.   
 
 
Flidspræmien. 
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, 
men når vi kigger lidt nærmere på året 2010, er det især vores indsats på den 
arrangementsmæssige side, der springer i øjnene: 
Bl.a. i forbindelse med DPM på Bornholm har vi mange potentielle modtagere, da alle 
officials ydede en kanon indsats som hjælpere, og deres indsats kan være svær at afveje 
i forhold til hinanden, og som nævnt præsterede bl.a. både Erik Skriver, Torkil Hansen, 
Karsten Jørgensen og Henrik Wiberg en indsats ud over det sædvanlige - og ud over de 
andre funktioner, de ellers har haft i løbet af året som officials på div. stævner.  
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Bruno Stub: 
Bruno Stub har i år dog igen kombineret begge parametre i Flidspræmiens kongstanke:  
Han har atter fået tapet sig ud af skaderne og deltog i 31 civile løb og i 6 politiløb, dvs. i 
alt 37 O-løb, hvilket er 11 løb mere end næste politier, og der ud over har han igen i år 
også formået at lokke Mette ud til 31 civile løb. 
(Det er dog kun næsten de samme, da Bruno bl.a. ikke fik starttilladelse til 
KredsUngdomsMatchen, og Mette ville ikke med til VeteranKredsMatch). 
Han bruger en masse tid og energi på at styre vores regnskab, sammensætte 
divisionsholdene på en så formidabel måde at vi rykkede op i 3. division, samt hver 
eneste fredag aften kl. 1900 sørger han for alle vores civile tilmeldinger bliver godkendt 
og sendt af sted, ligesom han i år også – uden at blive spurgt på forhånd blev 
stævnekasserer på vores DPM på Bornholm. 
Flidspræmien for 2010 tilfalder derfor i år Bruno Stub.  
Tak for din store indsats både som løber, som hjælper i skoven og ved pc’en i løbet 
af året. 
   
 
Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig uheldigt 
bemærket i løbet af året, men for en gangs skyld har jeg ikke hørt eller oplevet så mange 
episoder, der giver kamp om ”hæderen”. 
Det er dog heller ikke nødvendigt, når en af aspiranterne gør det rigtig overbevisende:       
Som en af de få garvede løbere fra PI-København, der ikke var tvunget til at hjælpe med 
til at arrangere på Bornholm, så vi en tidligere politimester i Feltsport, der havde den 
hurtigste tid og kun få forbiere på skydningen. Han præsterede den 5. bedste tid på 
disciplinbanen, men glemte der efter helt en post på O-banen i feltsporten, hvorved PI 
mistede et af sine meget potentielle mesterskabsemner. 
Klipfiskerprisen for 2010 går derfor til Jørn Lind.    
 
 
Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak for samarbejdet til både bestyrelsen og til 
alle andre, der har hjulpet til ved vores arrangementer både som stævneledere, 
banelæggere, funktionsledere og andre officials, m.m. i løbet af året, samt til alle løbere, 
der har vist PIs farver i skoven.    
 
 

Jan Kofoed Nielsen 
Afdelingsformand 


