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Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2011 

til mundtlig fremlæggelse på Medlemsmødet d. 100212. 
  
Ved udgangen af 2011 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:  Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand: Erik Jakobsen, pensioneret  
Kasserer.  Bruno Stub, Rpch.s Afd. G  
Sekretær:  Kim Neubert Madsen, Station Amager 
Materielforvalter: Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling  
Webmaster: Jørn Lind, Efterforskningsenheden 
 
Ved Medlemsmødet d. 28. januar 2011 på Station Amager var der mødt 18 medlemmer, 
der genvalgte Erik Jakobsen som næstformand og Bruno Stub som kasserer.  
Kim Neubert Madsen blev valgt som sekretær i stedet for Gert B. Hansen, der var flyttet 
til Jylland. 
Der ud over gav Jacob Furu tilsagn om at være ”teknisk assistance” for vores 
webmaster, så vi kunne få hjemmesiden op og køre. 
 
Dødsfald.  
Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig.  
 
Jeg fik kort efter sidste medlemsmøde at vide at Hans Kristjansen var død den 3. 
februar 2011.  
Hans blev valgt til både formand og sekretær for Orienteringsafdelingen helt tilbage i 
1962, og selv om jeg desværre ikke selv kendte ham personligt, ved jeg at Hans også på 
mange andre områder var en meget aktiv idrætsudøver, hvilket bl.a. gjorde at han havde 
en bred omgangskreds i PI-Kbh., og at der var mødt repræsentanter op fra mange af PIs 
afdelinger ved Hans’ begravelse.   
 
Det var også med stor sorg, da jeg i slutningen af september fik at vide at Mads Fyn 
Andersen pludselig var død, kun 46 år gammel.  
Mads har løbet meget orienteringsløb, både som spejder og i PI-Kbh.s O-afd., og han 
formåede på en dejlig måde at kombinere disse to grene af O-sporten, idet han ud over 
mange andre spændende ideer, bl.a. sammen med Henrik Wiberg stod for 
Københavnerløbet i nogle år, hvor de med mange specielle udfordringer, såsom løb 
efter "specielle" kort, natløb med petroleumslygter, særprægede pointløb, m.v., også 
tiltrak mange nye, unge løbere med hang til adventure race-lignende udfordringer. 
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Senest havde vi rigtig meget glæde af Mads' mange kompetencer, da han dels i flotte 
opsætninger lavede nogle humoristiske invitationer og informationsfoldere vedr. DPM 
2010 på Bornholm, og dels med sine mange færdigheder var en rigtig stor arbejdskraft 
og hjælper, da vi arrangerede og afviklede disse løb i den bornholmske natur, hvor han 
følte sig godt hjemme. 
 
Æret være Hans Kristjansens og Mads Fyn Andersens minde.  
 
 
PI-Kbh.s Generalforsamling d. 310311 i Valby var det heldigvis en mere munter 
begivenhed, idet en hel del af os havde fornøjelsen af at overvære at Bruno Stub her 
meget velfortjent fik overrakt Jubilæumsfadet, som PI-Københavns påskønnelse af det 
store administrative arbejde, han præsterer både som kasserer og civil tilmelder, ivrig 
løber, hjælper, m.m. 
  
 
Egne arrangementer.  
 
2. afd. af Sjællandsmesterskabet i natorientering. 
Vi lagde tidlig og hårdt ud i vintermørket d. 090311, hvor Henrik Wiberg og Karsten 
Jørgensen var stævneledere for 2. afd. af SM-nat i O-løb i Egebæksvang, hvilket også 
stillede en del krav til Torkil Hansen, der som banelægger måtte sno banerne i en 
relativ lille skov, hvor der samtidig skulle være kort vej fra sidste post og til målet frem 
til varmen i den skole, vi havde lånt som stævnecenter.  
Vi havde i den forbindelse 158 tilfredse løbere, der fik en rigtig god onsdag aften i 
vinterskoven. 
 
 
KøbenhavnerCup.  
Peter Sørensen kom sidste vinter med et tilbud om at være stævneleder for en hel serie 
på 3 løb med en samlet resultatliste og en stor lodtrækningspræmie til en af de løbere, 
der havde været med til alle 3 løb, hvis vi kunne finde tre andre, der ville påtage sig 
opgaven som banelæggere.  
 
Jørn Lind meldte sig hurtigt som banelægger på det første løb, der blev afviklet i 
Ravnsholt d. 220311 med 50 løbere til start. 
Der var sendt invitationer ud til alle de 3 københavnske uddannelsesstationer, men der 
stillede desværre kun løbere fra Station Amager, som dog havde 20 PG-2’ere med i 
skoven. 
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Ved det andet løb d. 070411 i Valby Hegn havde Karsten Jørgensens baner lokket 45 
løbere af huse, og i forlængelse af politiløbet arrangerede vi et ”karruselløb” (civilt 
træningsløb), idet vi syntes at det var rimeligt over for de andre civile klubber, at vi også 
ydede vores bidrag til at alle interesserede i Nordsjælland kunne komme ud til 
træningsløb, så det ikke altid kun er os, der ”nasser” på de andre klubbers aktiviteter.  
Desværre kom der kun 5 løbere – formentlig fordi mange syntes, at der var langt at køre 
til Helsinge for at løbe et træningsløb. 
 
 
D. 050511 rundede Erik Jacobsen serien af i Store Dyrehave, hvor der mødte 58 
løbere, som fik en god tur i skoven, og om aftenen blev banerne brugt af Allerød OK til 
deres torsdags træning, men pga. nogle misforståelser ved postindsamlingen gav det en 
del ekstra arbejde til stævnelederen, der sent om aftenen bl.a. skulle aflevere materiellet 
i ØstKredsens depot langt nordvest for Helsinge. 
  
Den gennemgående lodtrækningspræmie havde tilsyneladende ikke den ønskede effekt 
mht. at få løberne i skoven igen og igen, idet der var stor udskiftning blandt løberne, og 
kun få ud af de i alt 153 startende var med til alle 3 løb. 
 
Alligevel har Peter allerede nu givet tilsagn om, at han igen i 2012 vil være stævneleder 
for en serie af KøbenhavnerCuppen med 3 løb med ca. en måneds mellemrum, hvilket 
vi ser frem, og jeg håber at disse ekstra løb – som er to ud over hvad vi plejer at 
arrangere hvert år - kan få endnu flere løbere i skoven. 
 
 
D. 270411 stod PI i Nyrup Hegn for afviklingen af 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 og med 
en række gode hjælpere ved deres side var arrangementet i gode hænder, og de 136 børn 
blev sendt ud på nogle gode og fine baner, både de alm. børnebaner og de særlige 
sprintbaner med SportIdent, hvor der er fuld fart på hele vejen. 
 
 
Grundlovsdag (d. 050611) stillede PI med officials for at sætte poster i skoven, idet 
Torkil Hansen havde påtaget sig at være banelægger for en masse børn fra næsten alle 
ØstKredsens klubber, der i fællesskab arrangerede årets højdepunkt for O-sportens 
yngste deltagere, ØstKredsens ”SkovCup Finale” i Teglstrup Hegn.  
Her fik næsten 200 energisk børn i alderen 3-16 år en fin tur i skoven for at finde 
posterne i den rigtige rækkefølge.   
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Pokalløbet blev afviklet d. 250811 i Rude Skov, hvor Karsten Jørgensen som 
banelægger havde været godt rundt i skoven og lavet nogle fine baner, så de ca. 60 
deltagere fik et godt arrangement. Torkil Hansen havde som stævneleder lånt Rudegård 
Stadion som stævnecenter, hvor der var mål, omklædning og efterfølgende forplejning. 
Samtidig fik vi til beregningen assistance fra vores trofaste hjælper, Mogens Jørgensen 
fra Søllerød OK, der har til huse på Rudegård.   
 
 
Politiløbene. 
 
Politimesterskaberne i Feltsport blev arrangeret af Odense PI og 
afviklet d. 120411 i Langesø på Nordfyn. Arrangementet forløb rigtig godt og PI-
København markerede sig på flere baner med fine resultater og tog dermed mange 
præmier med hjem:  
Jørn Lind havde ingen strafpoint i skydningen, kun 3 i punktorienteringen og han blev 
med over 8 minutters forspring i præmietiden en meget sikker dansk Politimester.  
I Damerækken blev Anne Fonnesbech med næsten 13 minutters forspring en lige så 
sikker vinder foran Rita Breum og Camilla Rath Nielsen, der var blevet overtalt til at 
stille op på den noget længere og sværere bane end hun oprindelig havde tilmeldt sig. 
Desværre var der dog stadig ikke nok kvindelige deltagere til at kunne kåre en 
politimester, idet det kræver min. 4 deltagere.  
I klasse A blev Carsten Vad Mortensen nummer 3, Jan Kofoed vandt C-43, og Karsten 
Jørgensen blev nr. 2 i C-50. 
I et stort, flot felt på 26 B-løbere vandt Kim Neubert Madsen B-klassen og da Martin 
Kusk blev nr. 2, var synd at vi ikke havde flere B-løbere med, idet PI-Kbh. derved 
formentlig også havde taget holdmesterskabet i B-klassen med sig hjem. Det bliver dog 
nok ikke aktuelt i 2012, da disse to gæve løbere snart må se at rykke op i A-klassen. 
 
De danske Politimesterskaber i Orienteringsløb, som d. 060911 blev afviklet i 
Svanninge Bjerge af Assens PI, var igen et godt arrangement på Fyn, og det gav bl.a. 
flg. fine københavnerrelevante resultater: 
 
I dameklassen blev Rita Breum Dansk Politimester, Camilla Rath Nielsen blev nr. 2 
og Anne Fonnesbech nr. 3.   
Thomas Jensen vandt B-klassen.  
Bruno Stub vandt C-43 foran Karsten Jørgensen.  
Bo Lindholm Pedersen (der stillede op for Vestegnen, men som civilt løber for PI-
Kbh.) vandt A-klassen. 
Der ud over fik flere PI’ere, som stiller op for både fra København, Vestegnen og 
Nordsjælland, også flere gode placeringer.  
Alt i alt en rigtig god efterårsdag på Fyn for O-afdelingen.  
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Samlet for årets politiløb. 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2011 op til 197 løb ved årets 16 
politiløb. 
Det er en tilbagegang i forhold til i 2010, hvor vi stillede op til 229 starter ved 14 
politiløb, men hvor mange af starterne i 2010 skyldes nok primært den store interesse, 
der var for at deltage i DPM på Bornholm.  
 
 
Civile løb. 
VinterCuppen forløber over 5 løb, hvor de 4 bedste løb tæller, og her vandt Mette Stub 
suverænt bane D-18 med 400 point, plus 99 p. i det 5. løb, mens Erik Olsen blev nr. 7 i 
det stærke H-19 klasse. 
Bruno Stub tog en 13. plads i det over 70 mands store H-40 felt, mens flere af os andre 
gemte os meget længere nede i rækkerne. 
 
Mette Stub blev desuden nr. 2 i D-16 klassens kamp om ØstKredsens Ungdomspokal 
2011, der består af en serie på 8 løb fordelt over hel året. 
 
Divisionsmatcherne. 
Årets første afdeling af 3. divisionsmatchen, som vi løb i Vestskoven d. 200311, forløb 
mindre godt for PI, da vores hurtigste løber havde fejlklip, og der var et par stykker, der 
tilmeldte sig for sent, hvilket alt i alt betød at vi kun blev nr. 4 (dog kun med 89 mod 87 
points til HSOK). 
Ved 2. afdeling af 3. divisionsmatchen i Rude Skov, d. 290511, led vi igen nederlag, 
men ved oprykningsmatchen i Tisvilde d. 250911, hvor vi løb mod oprykkerne fra 4. 
division, fik vi en meget sikker 2. plads, kun ét enkelt point efter HSOK og klart foran 
Køge OK og OK 73. 
 
Som et eksempel på kampgejsten så vi bl.a. Camilla Sønderby, der kæmpede sig 
gennem en bane 6, der på papiret kun skulle være mellemsvær, men som efter flere 
erfarne løberes mening var i den svære ende, kombineret med at Tisvilde Hegn ikke er 
lys, åben nordsjællandsk bøgeskov, men derimod en ustruktureret, kuperet nåletræsskov 
med mange muligheder for at miste orienteringen. 
Camilla tog heldigvis udfordringen op og trods mange forgæves forsøg på at finde 
enkelte poster, blev hun ihærdigt ved med at lede og løbe, indtil posterne blev fundet.  
Iflg. egne udsagn havde hun flere gange mest lyst til at sætte sig ned og græde, men 
forsatte heldigvis med en god portion stædighed - og selv om hun også nåede at tale 
med én, der bekymret ledte efter et barn i skoven - nåede hun i mål i tiden 2:29:58, 
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hvilket var kun 2 sekunder fra tidsgrænsen, og hvilket faktisk gav os et point mod hver 
af de tre andre klubber. Godt kæmpet, Camilla. 
 
Det svære terræn betød at mange af løberne godt nok brugte lang tid, men fandt alle 
poster, gennemførte deres baner og tog nogle gode og vigtige points med hjem, og vi 
jubler stadigvæk, idet vi således fortsat løber i 3. division i 2012.  
Det viser endnu en gang vigtigheden af at vi har fyldt op - og har reserver - på alle 
baner, så vi kan få det maksimale antal points med hjem. 
 
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2011 til start i 256 civile løb, men til trods 
for at vi heldigvis har haft en flot deltagelse i divisionsmatcherne, var det dog en stor 
tilbagegang i forhold til i 2010, hvor der var 337 til start i civile løb.   
 
 
Hjemmesiden, piorientering.dk var indtil sidste år afdelingens smertensbarn, da der 
ikke var nogen af os, der havde tid og indsigt nok i teknikken til at få den gamle side op 
og køre igen – eller ændre den til et nyere program. 
Kort før sidste års medlemsmøde tilbød Jacob Furu at oprette en ny hjemmeside og få 
den op og køre, hvilket lykkedes meget hurtigt. 
Herefter fandt han og vores webmaster, Jørn Lind frem til hvad der skulle være på siden 
og hvordan det skulle præsenteres, og det har været til stor glæde for både nuværende 
og måske kommende medlemmer, samt andre interesserede gæster på vores 
hjemmeside, at vi igen kan gå ind og finde de oplysninger og de historier, vi har brug 
for. 
 
Vores andre administrative funktioner bliver stadig forsøgt holdt på et lavt blus, idet 
vi hellere vil bruge kræfterne på at arrangere div. løb og stævner, end at flytte papirer.  
 
 
Materiel.   
I sommers måtte vi med kort varsel flytte vores materieldepot fra Hørsholm 
Politistation, da den del, hvor vi havde vores depot, skulle sælges fra. 
Vi har haft følere ude flere steder for at finde andre lokaler til vores depot et sted i 
Nordsjælland, men ind til nu er indholdet af depotet flyttet ind i Torkils garage, hvilket 
er meget gæstfrit, men en uholdbar situation i det lange løb. Vi håber at der snart viser 
sig en mulighed for at få mere permanent husly til vores depot et sted i Nordøstsjælland. 
 
Vi har stadig et lager af løbedragter, der kan erhverves mod en vis egenbetaling, idet vi 
stadig yder et pænt tilskud, når medlemmerne køber dragter, så vi i endnu højere grad 
kan være præsentable og stadig let genkendelige, når vi stiller op til div. konkurrencer.  
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Opfyldelse af mål for 2011. 
 
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at  

- Vi har ikke haft så meget ekstra træning for nye løbere eller speciel støtte dem i 
skoven. 

- Hjemmesiden er til gengæld virkelig kommet op og køre, er blevet opdateret med 
aktuel og god information om alt, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen, og 
vi ser en tendens til at flere politiere rundt om i landet bruger den for at hente 
informationer om O-løb. Desuden kom der gang i at indsende nogle små artikler 
om, hvad der rører sig i afdelingen. 

- Vi fik i vinterens og forårets løb både arrangeret en afdeling af det civile 
Sjællands Mesterskab i natløb og af SkovCup (O-løb for børn) til alles 
tilfredsstillelse, ligesom efterårets Pokalløb (politiløb) blev afviklet på det 
sædvanlige høje niveau.  

- Vi fik i foråret arrangeret en god serie på 3 afdelinger af Københavner Cup, idet 
vi håbede at en samlet præmie og samlet afslutning vil trække flere i skoven. 
Desværre var der ikke særlig mange flere gengangere end normalt til andre løb, 
men vi så heldigvis flere nye ansigter i skoven ved de ekstra løb, og dem håber vi 
at se igen i 2012.  

- Vi fastholdt vores placering i 3. division og vi har stadig ikke fået armene ned, 
takket være at vi havde en del løbere ”i overskud” med til divisionsmatcherne, 
hvilket gjorde at vi sikrede os at ”sikre point” ikke forsvinder op i den blå luft ved 
fejlklip, afbud, skader, m.v. 
 

 
Målsætningen for 2012 læner sig meget op ad tidligere års planer. 
 

- Vi skal stadig øge vores træningsindsats specielt for de nye løbere med at støtte 
dem i skoven – og vi har faktisk flere nye løbere på trapperne. 

- Hjemmesiden skal fortsat give aktuel og god information om alt, hvad der rører 
sig i Orienteringsafdelingen, hvilket dog kræver at medlemmerne husker at 
sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmastere. 

- Vi skal i foråret igen bl.a. arrangere 3 afdelinger af Københavner Cup som en 
serie for få flere politiere i skoven, en afdeling af SkovCup og til efteråret et 
Pokalløb, men selv om det er mange aktiviteter skal de stadig være på samme 
høje niveau, idet vi håber at de ekstra muligheder for at komme i skoven, vil 
trække flere løbere ud til O-løb. 

- Der ud over har vi fra DPIF igen fået tilladelse til at lægge Feltsports- og O-løbs- 
mesterskaberne sammen, så vi planlægger pt. i samarbejde med Helsingør PI og 
Hjørring PI et samlet Politimesterskabsstævne i Skagen i april 2012, hvor vi vil 
krydre det med en prolog i form af et O-løb i Skagen By.  
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Efter succesen på Bornholm i 2010 stiller vi jo store krav til os selv med hensyn 
til at løberne får en fair konkurrence og en rigtig god oplevelse i det nordjyske, og 
derfor har flere af nøglepersonerne allerede været i Skagen og fundet 
overnatning, egnede løbeområder, skydebane, m.v. 

- Og sidst, men ikke mindst, så skal vi skal fastholde vores placering i 3. division. 
 
 
Præmier og hædersbevisninger. 
 
Da vores webmaster desværre skal hurtigt videre, vil jeg gerne uddele en enkelt præmie 
allerede nu. 
 
Flidspræmien. 
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og 
når vi ser på 2011, er der da en del, der har været ude og sikre sig nogle gode 
placeringer, men igen i år er der lagt et stort arbejde for at andre kunne komme ud og 
løbe:    
 
Peter Sørensen gav den en skalle for at få flere løbere i skoven, idet han som tidligere 
nævnt lancerede en serie på 3 løb i foråret,   
 
Bruno Stub har som sædvanlig lagt et stort arbejde i at administrere pengekassen, sætte 
holdt til divisionsmatcherne, så vi stadig kan løbe i 3. division, ligesom han hver fredag 
aften sørger for at vi er tilmeldt og får betalt for alle de civile løb. 
 
I år er der dog én administrativ funktion som (endelig) springer i øjnene, og det er vores 
hjemmesiden, der takket være Jacob Furus indsigt, hans mod på at påtage sig et ansvar 
og hans tekniske snilde er kommet op og køre. 
Der efter har Jørn Lind og Jacob i fællesskab redigeret og opdateret nyhederne, så det 
nu efterhånden langt mere er bestyrelsens og medlemmernes aktivitet, skrivelyst og 
kreativitet, der bestemmer hvor mange nyheder, der skal på hjemmesiden.  
En mail til Jacob og et øjeblik efter er filen lagt ind, en ny fane oprettet, eller et 
dokument rettet til.  
Senest er der bl.a. oprettet en særskilt fane til årets orienteringsoplevelse, DPM i 
Feltsport og orientering 2012 i Skagen, så alle landets løbere kan følge med.    
 
Flidspræmien for 2011 tilfalder derfor i år Jacob Furu.  
Tak for din store indsats både som løber, som hjælper i skoven og ved pc’en i løbet 
af året. 
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Jeg vil gerne vente til senere på aftenen med at uddele de andre præmier og gaver, og da 
fordelingen af dem alligevel ikke er til diskussion, vil jeg i første omgang 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, samt tak for godt arbejde i 2011. 
 
Klubmesterskabet 2011 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 af resultaterne på bane 1 ved Cimbrerløbet d. 31/3 i 
Bulbjerg, Gudenåløbet d. 26/5 i Rebild, Niels Juel løbet d. 30/8 i Skjoldenæsholm og 
PM i Orientering d. 6/9 i Svanninge Bjerge. 
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 291 points ud af 300 mulige. 
 
Hvis de havde været tjenestegørende i København, var Erik Olsen med 100 p. blevet nr. 2 og Thomas 
Lange nr. 3 med 88 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 fx bl.a. ikke de særlige feltsportsarrangementer, der dels er fordelt over 
flere specielle løbskategorier, og dels løb, der trækker på mange af O-afd.s egne 
medlemmer som officials. 
 
”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2011 til Jørn Lind med 1531 points foran Anne 
Fonnesbech med 1038 p. og Rita Breum på 3. pladsen med 680 p. 
 
Jørn Lind:  
Du skal have Jørgen Sandholt Pokalen + P. Sørensens Mindepræmie + 
en tak for at du var banelægger til 1. afd. af KøbenhavnerCuppen. 
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2011: 
1) Jørn Lind: 289 civile + 1242  politi = 1531  p. / 2) Anne: 298 civile + 740 politi = 1038 p. 
3) Rita: 0 civile + 680 politi = 680 p./  4) Erik: 174 civile + 392  politi = 566 p. 
5) Bruno: 273 civile + 266 politi = 539 p. / 6) Thomas Lange: 0 civile + 462 politi = 462 p. 
7) Mette Stub: 298 civile + 100 politi = 398 p.  / 8) Sebastian Bang: 247 civile + 87 politi = 334 p. 
9) Camilla Rath: 100 civile + 173 politi = 273 p. /  
10) Anders Diekmann: 268 civile + 0 politi = 268 p. 
 
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. 
 
 
Anne Fonnesbech: Nr. 2 i P Sørensens Minde 
 
 
Rita Breum:  
 
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 197 points, foran Mette Stub med 100 p. og Camilla Rath Nielsen med 88 
points.   
 
Damernes Klubmesterskab og 3.pl. P Sørensens Mindepræmie. 
Fl. Christensen Pokal.  
 
 
Torkil Hansen:  
 
Du har været en del skadet i løbet af sæsonen, men alligevel var du  
banelægger på SM-nat i Egebæksvang, stævneleder på PIs afdeling af SkovCup og 
stævneleder på ØstKredsens SkovCup finale, samt sidst men ikke mindst stævneleder 
på vores Pokalløb i Rude Skov, samt i øvrigt gæstfri ”vicevært” for vores depot        
 
 
Peter Sørensen: 
Stævneleder på alle KøbenhavnerCuppens 3 afdelinger       
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Karsten Jørgensen: 
Stævneleder sammen med Wiberg på SM-nat i Egebæksvang, og du var banelægger på 
vores afd. af børnenes SkovCup i Nyrup Hegn, banelægger på 2. afd. af Københavner 
Cuppen og også banelægger på Pokalløbet i Rude Skov. 
Der ud over er du materielforvalter, og har ved siden af fungeret som ad hoc sekretær, 
når Kim har haft overarbejde.  
 
 
Erik Jacobsen: 
Du har været forhindret i at løbe igennem næsten hele året, men du var alligevel 
banelægger på 2. afd. af Københavner Cuppen, hvor du var i skoven og sætte 
manilamærker og poster ud, og så håber vi at du nu snart er ved at være på benene igen. 
 
 
Henrik Wiberg:    
Stævneleder sammen med Karsten på SM-nat i Egebæksvang. 
 
 
Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig uheldigt 
bemærket i løbet af året, og traditionen tro er der mange, der vil være med i kampen om 
”hæderen”. 
 
Vores (lidt for) hurtige løber ved divisionsmatchen d. 200311, Thomas Lind fandt og 
klippede en post, som han godt kom alt for hurtigt frem til, men først efter han var 
kommet i mål erkendte han, at den rigtige post nok stod noget længere fremme i 
terrænet!   
Kim Neubert havde fejlklip ved divisionsmatchen d. 290511, men han er blevet tilgivet, 
idet han til op-/ nedrykningsmatchen d. 250911 gjorde skaden god igen ved at løbe 
nogle meget vigtige point hjem - efter at Thomas Lange havde lavet et fejlklip på deres 
lange (og ”dyrebare”) bane! 
 
Det var dog heller ikke nødvendigt at sørge for så mange kandidaturer til prisen, når de 
garvede løbere gør det rigtig overbevisende tidligt på sæsonen:       
 
Allerede til Ringkøbings løb ”Den gyldne Helt” i Præstbjerg Plantage d. 26/5 
præsterede Jørn Lind et fejlklip - formentlig fordi han allerede først på sæsonen ville 
være sikker på at sætte sig på ”hæderen”.  
Jeg ved ikke om han tror, at han kan få den til ejendom?  
 
Det bliver dog en delt hæder i år, idet  
Klipfiskerprisen for 2011 går til far og søn, Jørn og Thomas Lind.   
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Og for at sætte trumf på, så undlod Jørn at møde op til VinterCuppen d. 7. januar pga. 
lidt forkølelse, men til gengæld mødte Thomas glad op og annoncerede at han ”mødte 
om som repræsentant for familien Lind”. 
Her efter spurtede Thomas ud i skoven, hvor både Bente og jeg uafhængigt af hinanden 
så ham i fuldt firspring. Vi havde desværre ikke luft nok til at råbe efter Thomas, at han 
skulle huske at kontrollere postnumrene – og da vi endelig kom i mål stod Thomas 
(igen) med fejlklip på resultattavlen – Jørn: Er det det, man kalder den sociale arv?  
 
 


