Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2012
til mundtlig fremlæggelse på Medlemsmødet d. 080213.
Ved udgangen af 2012 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer.
Sekretær:
Materielforvalter:
Webredaktør:
Webmaster:

Jan Kofoed Nielsen, Station Amager
Erik Jakobsen, pensioneret
Bruno Stub, Rpch.s Afd. G
Kim Neubert Madsen, Station Amager
Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling
Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Jacob Furu, Station Amager

Ved Medlemsmødet d. 10. februar 2012 på Station Amager var der mødt 21
medlemmer, der genvalgte Jan Kofoed Nielsen som formand, Karsten Jørgensen som
materielforvalter, Jørn Lind som Webredaktør, samt Jacob Furu som Webmaster.
Opgaverne blev herved fordelt, så Jacob Furu fungerer som ”teknisk” webmaster, der
primært udvikler siden, lægger filer og oplysninger ind, m.v., mens Jørn Lind især
skriver, indsamler og koordinerer indlæg til både hjemmesiden, idrætsbladet, osv., idet
de derved sammen sikrer en levende hjemmeside og god information om
Orienteringsafdelingens aktiviteter.
Egne arrangementer.
Politimesterskaberne i Feltsport og Orienteringsløb d. 10-12. april i Skagen blev
Orienteringsafdelingens største opgave i år.
Torkil Hansen og Karsten Jørgensen mødtes mere end et år i forvejen med Erik Skriver,
Helsingør PI, der havde påtaget som opgaven som stævneleder for hele arrangementet i
et joint venture mellem Hjørring PI, Helsingør PI og PI-København.
Senere gennemførte de rekognosceringsture, hvor der blev udfundet og godkendt nogle
spændende terræner, stævneplads, feltskydebane, stævnecenter, m.v.
Et af politiorienteringsløbets fyrtårne og gentagne gange politimester, Erik Flarup fra
Skive, påtog sig at nytegne et kort over dele af Skagen by og omegn, samt lave baner, så
der tirsdag aften kunne ”varmes op” med 2 sprintløb med start og mål på
vandrerhjemmet.
Til Feltsportsmesterskabet om onsdagen stod Karsten for disciplinbanen (kortlæsning
og punktorientering), der gik gennem et meget svært, kuperet, afvekslende og smukt
terræn; Jens Carl Nielsen, Helsingør var ansvarlig for feltskydebanen, mens Svend
Brøns fra Hjørring var banelægger på orienteringsdelen af feltsportskonkurrencen.
Ole F. Thomsen fra Hjørring stod for banelægningen til mesterskabet i Orienteringsløb
på stævnets sidste dag, hvor alle igen fik fornøjelsen af klitplantagerne i Skagen og
omegn.
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Arrangementet var generelt en stor succes. Regn under punktorienteringen dog gav
problemer med tegning på de laminerede kort, som vi kan konkludere bør have pap
uden laminering på bagsiden.
Dele af forarbejdet, bl.a. udfærdigelse af program, trykning af definitioner og pakning af
kort kunne vi måske også have klargjort tidligere, men det er nemt at være bagklog, og
tidligere var der bare en masse andre ting, der skulle være færdige.
Torkil fungerede var kontrollant på stævnet, men var der ud over også her og der og alle
vegne og hjælpe til. Der ud over stillede både Hjørring og København med en del andre
officials, der alle var med til at få hele arrangementet afviklet smidigt og effektivt, samt
med en hurtig resultatformidling, som vi bl.a. kan takke vores næsten faste SportIdent
konsulent, Mogens Jørgensen, Søllerød OK for – både her ved DPM, men også ved
flere af vores andre løb, hvor han har været en stor hjælp.
Der deltog i alt ca. 115 løbere, men alligevel fik vi desværre et underskud på
arrangementet, idet både indkvarteringen og kammeratskabsaftenen blev dyrere end
beregnet – og var på noget mere, end vi havde oplevet med det tilsvarende stævne, som
vi arrangerede på Bornholm i 2010 (og så var det endda uden for sæsonen, at vi var i
Skagen).
KøbenhavnerCup.
Peter Sørensen har efterhånden fået oparbejdet en god rutine i at være stævneleder,
hvilket bl.a. ses i at han har udfærdiget nogle gode procedurer for at afvikler denne serie
på de 3 løb, og han har efterhånden også fået opdraget os andre til at være klar med de
enkelte delopgaver i god tid.
Jørn Lind meldte sig som banelægger på det første løb, der blev afviklet i Farum
Lillevang d. 200312 med 68 løbere til start, hvilket var et flot deltagerantal så tidligt på
året.
Det afspejlede formentlig også dels at der var en berettiget forventning om at komme ud
og løbe på nogle gode baner, dels at det var her tidlig på foråret at grundlaget skulle
lægges, hvis der skulle være håb om placeringer til de kommende danske - og senere på
året også nordisk mesterskaber.
Forventningerne blev da også indfriet, idet Jørns baner gav nogle fine udfordringer, og
specielt kampen i toppen af bane 1 og 2 hos henholdsvis herrer og damer fortsatte til
DPM og til de nordiske mesterskaber.
Selv på herresiden på bane 2 oplevede vi et større internt fynsk opgør, idet Hvalsø
Hansen og Kurt Pedersen havde så travlt med at holde hinanden i skak, at de
fejlklippede og dermed blev overhalet af Søren Klingenberg.
Ved 2. afd. d. 170412 havde Bo Lindholm Pedersen lagt nogle gode baner i Tokkekøb
Hegn og lokket 56 politiløbere af huse, der fik en god oplevelse i skoven - trods små
korte snebyger, der mindede os om at det stadig var april.
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I forlængelse af politiløbet arrangerede vi et ”karruselløb” (civile træningsløb, der går
på omgang mellem klubberne – der af navnet). 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.
Fremmødet var over forventning, idet der mødte ca. 55 civile løbere, som også nød godt
af Bos fine baner, og vi måtte sælge både overskydende, fortrykte kort fra politiløbet,
blanke kort, som løberne selv tegnede banerne ind på - og masterkortene, før de sidste
kunne komme af sted, inkl. 4 af vores egne medlemmer, som ikke havde tid tidligere på
dagen.
Bo havde - ud over de normale 6 politi-baner - lavet 2 baner specielt efter konceptet for
karruselløbene, hvor der bl.a. er "krav" om både begynder- og korte, lette baner, og fra
alle sider var der ros til banerne, samt at der var så mange muligheder.
D. 150512 var Henrik og Christopher Wiberg banelæggere på KøbenhavnerCuppens 3.
og sidste afd., som blev afviklet i Gribskov Mårum, hvor der var 50 til politiløbet og ca.
25 betalende løbere til Karruselløb om aftenen. Også her var der stor tilfredshed med
banerne til både politi- og træningsløbet.
Efter alle løbene blev der hurtigt sørget for god resultatformidling og efter det 3 løb
også en samlet liste, så vi ved den samlede afslutning kunne uddele præmier til de
bedste løbere, der havde været med til alle 3 løb.
Vi har evalueret løbene og er selv opmærksomme på at vi bl.a. havde flere fejl
vedrørende kørselsvejledningerne.
Vi valgte i år at der ikke skulle være en stor præmie til den gennemgående vinder eller
nogen stor lodtrækningspræmie, da det tilsyneladende ikke gav flere gennemgående
løbere.
I år var der bl.a. stadig de gule ”førertrøjer”, der er et frisk indslag, som der blev lagt
mærke til, men det kan være, vi bliver nødt til at overveje om vi også skal spare dem
væk næste gang, da det kræver rigtig mange trøjer for at være forberedt på alle
størrelser, men omvendt er det jo sjovt at kunne lave nogle specielle markeringer, som
deltagerne sætter pris på.
I forlængelse af løbene d. 17/4 og 15/5 brugte vi jo banerne til træningsløb, og i år skal
vi (jeg) nok på forhånd huske at melde ud, at der også er SI-enheder opstillet under
træningsløbene, da dette måske kan lokke endnu flere ud til træningsløbene.
Stævneleder og banelæggerne fik til alle løbene god hjælp fra en trofast stab af
hjælpere, som altid stiller op og får tingene til at virke. Tak for det.
I 2013 har Peter desværre ikke tid til at stå som stævneleder til en ny serie på 3 løb, men
takket være erfaringer og materiel fra de foregående år er der sat en ramme og en
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tidsplan, som den nye stævneleder kan bygge videre på. Det bliver i år Jørn Lind, som i
forvejen også selv har masser af erfaring, så vi regner med fortsat at kunne arrangere
nogle gode stævner med mange deltagere.
Rent faktisk har Jørn Lind også talt om at fremstille en stævnelederdrejebog, så det
bliver nemmere for de, der vil prøve kræfter med denne funktion til vores politiløb.
Med Karsten Jørgensen som banelægger, Torkil Hansen som stævneleder og 10-11
andre frivillige fra O-afd., stod PI d. 250412 i Ermelunden for en afdeling af SkovCup .
Vi sendte 125 børn og unge i skoven, hvilket var et relativt pænt deltagerantal, men der
havde sikkert være mange flere deltagere, hvis det ikke havde regnet så meget.
Flere af forældrenes biler satte sig i fast i parkeringsområdet og måtte trækkes fri, men
det ændrede dog ikke på indtrykket af at de løbere, der var kommet ud i skoven (og i
regnen), fik nogle fine ture på nogle gode baner.
Grundlovsdag (d. 050612) stillede PI med officials for at sætte poster i skoven, idet
Torkil Hansen – igen i år - havde påtaget sig at være banelægger for en masse børn fra
næsten alle ØstKredsens klubber ved ”SkovCup Finale” i Teglstrup Hegn.
Karsten blev i sidste øjeblik sendt på tjenesterejse, så Bente Dahl og Camilla Rath måtte
i skoven og finde manilamærkerne, hvor poster skulle placeres, mens Elin og Jesper
Kracht måtte ud og samle dem alle ind igen, da alle 170 ungdomsløbere var tilbage fra
skoven.
Pokalløbet blev afviklet d. 130912 i Jonstrup Vang og Lille Hareskov, hvor Jørn Lind
stod som stævneleder og havde lånt Hareskovhallen som stævnecenter.
Anne F. Jensen og Dan Frederiksen kom som et frisk pust som banelæggere, idet det
er længe siden, vi har set nogen af dem i denne funktion.
Det var imidlertid en god oplevelse for de 47 løbere fra hele landet, der kom godt rundt i
skoven og fik fornøjelsen af at banerne var blevet vendt og drejet, samt kringlet rundt
mellem jernbane, forbudte områder og bymæssig bebyggelse.
Mange benyttede sig også efterfølgende af Karsten Jørgensens gode tilbud om at træne
på en disciplinbane med både punktorientering og kortlæsningspunkter, da der kun var
knapt en uge til de nordiske politimesterskaber, og der var stor ros til denne mulighed,
som man ellers næsten kun får til de danske mesterskaber.
Jørn havde lånt hallen med de begrænsninger, at vi selv skulle stå for forplejning, m.v.
til afslutningen, og da løberne var sendt i skoven, sørgede Anne og Dan også for at
klargøre mad og drikke i stævnecentret, inden løberne var tilbage. Dette fungerede rigtig
godt, idet alle blev rigelig mætte, og der var stadig mad på bordet, da de sidste kørte
hjem over.
Alle funktionerne spillede godt sammen på kryds og tværs takket været en god
planlægning fra Jørns side, samt gode banelæggere og hjælpere.
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Flere nye medlemmer.
Som en anerkendelse fra Dansk orienteringsforbund (DOF) fik PI i efteråret et diplom
for største medlemsfremgang i august 2012, for klubber under 100 medlemmer.
Bl.a. i forbindelse med tilmeldingerne op til divisionsmatchen d. 020912 fik vi 4 ny (og
gamle) medlemmer ind i folden.
Til De nordiske Politimesterskaber d. 18-21/12 i Nyköping syd for Stockholm blev der
som sædvanligt udtaget et hold på 3 damer og 6 herrer fra Danmark, hvor af de 7 er
medlemmer af PI-Kbh. (selv om et par af dem er flyttet til kredse udenfor Kbh.).
Elin Kracht blev et stykke tid før mesterskabet desværre nødt til at melde afbud pga. en
hofteskade og i stedet blev Anne F. Jensen indkaldt. Ved Pokalløbet (ugen før turen til
Sverige) var Rita Breum så uheldig at komme til skade med sit knæ, at også hun måtte
melde afbud, her uden at der kunne indkaldes en reserve.
Det er altid svært at spå om hvilken indflydelse afbud har, og selv om der var flere
positive træk i det danske landsholds indsats, var overmagten fra de andre nordiske
lande igen for stor - på samme måde som ved en del tidligere nordiske mesterskaber.
Politiløbene, Resultater.
Ud over at vi selv var med til at arrangere Politimesterskaberne i Feltsport og
Orienteringsløb i Skagen blev det på den resultatmæssige side forløb arrangementet
rigtig godt for PI-København, der markerede sig på flere baner med fine resultater og
tog mange præmier med hjem:
På damesiden vandt Rita Breum Feltsportsmesterskabet foran Anne F. Jensen og
Camilla Rath Nielsen som nr. 3, mens damernes politimesterskab i orienteringsløb gik
til Camilla Rath Nielsen, der blev politimester for første gang, mens Rita Breum og
Anne F. Jensen blev henholdsvis nr. 2 og 3.
Flere af Orienteringsafdelingens herreløbere er jo tjenestegørende i andre kredse, og
blandt dem vandt Bo Lindholm Pedersen, der stillede op for Vestegnen, bronze i
Orienteringsløb i H21, mens Erik Olsen, der stillede op for Nordsjælland, løb sig til en 4
plads.
I Feltsportskonkurrencen blev Thomas Lange (Nordsjælland) dansk politimester, mens
Erik Olsen (Nordsjælland) fik bronze og Jørn Lind (PI-København) blev nr. 4.
Kim Neubert Madsen blev nr. 2 i O-løbet, og han vandt Feltsportskonkurrencen i H 21kort i ensom majestæt, men han har så desværre heller ikke løbet så meget resten af
sæsonen pga. sine skader.
Samlet for årets politiløb.
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Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2012 op til 192 løb ved årets 15
politiløb, hvilket er en minimal tilbagegang i forhold til i 2011, hvor vi stillede op til
197 starter ved 16 politiløb.
Civile løb.
Vi løb årets første afdeling af 3. divisionsmatchen d. 290412 Gribskov Nord/Duemose,
hvor det var glædeligt at se alle de PI-løbere, der var taget i skoven for at bakke op om
O-afd.s kamp i 3. division. 31 PI'ere mødte op og sørgede i samlet flok for at vi fik
tilkæmpet os en 2. plads. Specielt på damesiden tog vi mange 1. pladser og på mange af
de øvrige baner var vi rigtig godt med fremme.
Ved 2. afdeling af 3. divisionsmatchen d. 020912 i Grønholt Hegn havde Bruno
traditionen tro sat det stærkest mulige hold med de 32 tilmeldte løbere. Flere at vores
"sikre kort" var på forhånd blevet forhindret, og op til og på selve dagen indløb flere
afbud pga. overarbejde, tilkald, skader, m.v., så vi "kun" stillede med 29 løbere til start.
Alligevel så det da på forhånd lovende ud i forhold til mange andre tidligere matcher,
som vi har deltaget i med meget færre løbere. Vi kunne også med glæde konstatere at
løbere, som vi ikke havde set i skoven i mange år, meldte sig til matchen.
Vi fik igen en 2 plads, kun løbet over ende af Ballerup OK, mens vi henviste FSK
Orientering og Helsingør SOK til 3. og 4. pladserne, hvilket betød at vi skulle løbe om
en evt. oprykning til 2. division, hvilket PI ikke har prøvet siden 1994!
Vi havde ikke forventet at vi kunne slå alle vores konkurrenter, men taktikken med at
have overskydende løbere - især på de baner, der giver rigtig mange points - viste sig
igen at være givtig.
Oprykningsmatchen om hvem der skulle rykke op i 2. division eller blive i 3. div. løb af
stablen d. 230912 i Gribskov/Søskoven. Der var kun tilmeldt ca. 26 løbere, 4 kunne ikke
møde ikke op pga. skader, m.v., og PI var samtidig oppe imod stærke modstandere fra
2. division, så resultatet blev – næsten som forventet – at vi ikke rykkede op. Vi løber
derfor i 2013 fortsat i 3. division, hvor vi med vores størrelse og styrke nok reelt hører
til.
Ud over divisionsmatcherne har vi i O-afd. også deltaget i mange andre civile løb, og
tallene afspejler at vi ud over et flot deltagerantal til divisionsmatcherne også har flere,
der er begyndt at køre MTB-O, samt at familien Kracht, incl. 2 meget aktive juniorer, er
tilbage i skovene i det sydlige Danmark.
Samlet stillede Orienteringsafdelingen i 2012 til start i 322 civile løb, hvilket er en
pæn fremgang i forhold til i 2011, hvor der var 256 til start.

6

Hjemmesiden, piorientering.dk har i løbet af året ændret udseende, så den er mere
tilgængeligt og funktionel.
Før, under og efter DPM i Skagen fungerede hjemmesiden som platform for
informationer og nyheder vedr. stævnet, her under resultatformidlingen.
Jacob havde under løbene monteret et lille kamera på siden af hovedet, hvor han optog
sit løb og herunder hovedbevægelserne, når det kørte på kuglelejer for at finde posterne.
Senere har han lagt videoen af sprinten ud på hjemmesiden, kombineret med et
kortudsnit, hvor man ud fra date fra GPS’en i hans pulsur kan se hans reelle, samtidige
position. Det er virkelig anskuelighedsundervisning - og meget underholdende.
Desværre var optagelserne fra feltsportskonkurrencen og fra orienteringsløbet så
langvarige at de ikke kunne lægges på hjemmesiden, men de kan ses her afdelingens
medlemsmøde.
Hjemmesiden blev hacket på et tidspunkt ultimo november og igen i december, men var
hurtig operativ igen. Jacob har arbejdet og har forhåbentlig nu fundet en løsning på
problemet, så vi undgår disse irriterende nedbrud, som vi dog på ingen måde er ene om i
cyberspace.
Ud over på vores egen hjemmeside er mange af vores nyheder også kommet på PIKøbenhavns hjemmeside, hvor webmaster Mogens Voigts er meget flink til at hente de
nyheder, der også har interesse for andre brugere af ”Store PIs” hjemmeside, så der er
mulighed for at nyhederne bliver set af endnu flere potentielle løbere.
Materiel.
Efter at vi med kort varsel var nødt til at flytte vores materieldepot fra Hørsholm
Politistation, er indholdet flyttet ind i Torkils garage, hvilket er meget gæstfrit, men en
uholdbar situation i det lange løb. Vi søger stadig med lys og lygte efter et nyt depot i et
lokale i Nordsjælland, så Torkil kan få lov til at benytte sin egen garage igen.
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.
Opfyldelse af mål for 2012:
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at
- Vi ikke fik arrangeret nogle særlige aktiviteter for nye løbere, men en del var ude
og løbe til Karruselløbene rundt om i Nordsjælland,
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- Hjemmesiden er blevet bedre og bedre med nye tiltag og ideer, så der er god og
aktuel information om, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen,
- Vi arrangerede som nævnt 3 afdelinger af Københavner Cup, en afdeling af
SkovCup og i efteråret et Pokalløb, og alle løb med højt kvalitetsniveau,
- Vi afviklede sammen med Helsingør PI og Hjørring PI et samlet
Politimesterskabsstævne i Skagen i april 2012, hvor Feltsports- og
Orienteringsløbsmesterskaberne var slået sammen, ligesom der blev arrangeret en
prolog i form af et sprint O-løb i Skagen By før selve løbet. Samtidige levede vi
op til de store krav til os selv med hensyn til at løberne fik en fair konkurrence og
en rigtig god oplevelse i det nordjyske,
- Og sidst, men ikke mindst, så fastholdt vi vores placering i 3. division, idet vi
endda var ude og løbe om evt. oprykning til 2. div.
Målsætningen for 2013 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 et mountainbike O-løb, 3 afdelinger af
KøbenhavnerCup, en afdeling af SkovCup og til efteråret et Pokalløb, samt et
civilt kredsløb, men selv om det er mange aktiviteter skal de stadig være på
samme høje niveau,
- Og sidst, men ikke mindst, så skal vi skal fastholde vores placering i 3. division.
Hvis der skulle være nogen, der ikke har hørt om Rigspolitiets nye kundgørelse, kan jeg
fortælle at der nu ikke gives tjenestefrihed til hverken arrangører eller aktive
idrætsudøvere, ligesom der er lukket for al lån af tjenestekøretøjer (både til DM’er, alm.
politiløb og civile løb), men det kommer vi tilbage til under debatten.
Jeg vil gerne vente til senere på aftenen med at uddele div. præmier og gaver, og da
fordelingen af dem alligevel ikke er til diskussion som resten af min beretning, 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.
----
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Præmier og hædersbevisninger.
Klubmesterskabet 2012 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 DPM i Orientering d. 12/4 i
Skagen, Baskuldløbet d. 26/4 i Nymindegab, Cimbrerløbet d. 8/5 i Rebild og
Gudenåløbet d. 28/8 i Silkeborg Nordskov.
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 300 points ud af 300 mulige, Carsten
Vad Mortensen på 2. pl. Med 247 p. og Torkil Hansen på 3. pl. Med 186 p.
Klubmesterskabet i Dameklassen, som uddeles efter næsten de samme præmisser som
herrernes, blot på bane 2, kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og den
tilfalder i år Camilla Rath Nielsen med 200 points, foran Rita Breum, med 196 points
og Anne F. Jensen med 159 p.
”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 det særlige feltsportsmesterskab, 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 2012 til Jørn Lind med 1055 points foran Carsten
Vad Mortensen med 514 p. og Torkil Hansen på 3. pladsen med 481 p.
Flidspræmien.
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og
når vi ser på 2012, er der da en del, der har været ude og sikre sig nogle gode
placeringer, og de der i år markerer sig mest tydeligt er hele Familien Kracht (Elin og
Jesper, Agnes og Mathilde), der er vendt stærkt hjem fra de nordlige og koldere egne af
landet og ser ud til at nyde de danske bøgeskove.
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”.
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Efter et længere tids votering faldt valget på Torkil Hansen, der på et af vores stævner
var stævnekontollant og derfor kendte alle postplaceringer bedre end de fleste andre,
men ved postindsamlingen glemte at tage en af sine poster med hjem ude i skoven, så
andre måtte ud og finde den i nattens mulm og mørke. Der ud over forventede han at få
en ”ANTI-klipfiskerpris”, idet han til et Mountainbike Orienteringsstævne (MTB-O) var
kørt alt for langt frem i terrænet, hvor efter han måtte cykle 3-4 poster baglæns for at
klippe posterne i rigtig rækkefølge, men den største fejl var nok at fremkomme med
dette ønske ved en festlig sammenkomst med en del O-løbere fra PI, der sad og
overvejede, hvem der skulle have denne ”eftertragtede” Klipfiskerpris.
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
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PLANER FOR 2013.
a.

Lørdag d. 130413 arr. O-afd. MTB-Orientering i Buresø

b.

Søndag d. 140413, 3. Div.match.

c.

Københavner Cup, forår 2013, sidst på foråret af hensyn til sen solnedgang pga.
Karruselløb og at Jørn Lind er på ferie (23/2 – 29/3).
SL: Jørn Lind, og der lægges op til flg. skove og banelæggere:
BL 1. Cup i Brødeskov, d. 300413
: Karsten Jørgensen.
BL 2. Cup i Gribskov, d. 160513
: Christopher og Henrik Wiberg.
BL 3. Cup i Store Dyrehave, d. 300513 : Anne F. Jensen og Dan Frederiksen.
BK: Evt. spørge Torkil Hansen eller de andre BL’ere – evt. friholde Anne og Dan.
Der planlægges Karruselløb efter de 2 sidste løb (d. 30/4 var der 2 i forvejen).

d.

SkovCup (børn op til 16 år) d. 080513i Lystrup
SL: Torkil Hansen. BL: Karsten Jørgensen.

e.

KUM (Kreds Ungdoms Match) d. 11-12/5-2013.
SL: Torkil Hansen.
- Torkil er som udgangspunkt pt. den eneste fra PI, som skal deltage.

f.

EPM (International Championship for European Police Officers 2013 Foot orientering
d. 7-9/6-2013 i Ceske Budejovice, Czech Republic).
- Ikke klubtur i denne forbindelse pga. begrænset mulighed for hvor mange der kan
deltage. Vi forventede oprindeligt at kunne køre derned i transitter og i den forbindelse
bl.a. besøge Prag, men nu er der desværre lukket for brug af politiets køretøjer.
Interesserede kan kontakte Jørn Lind mhp. at samle en flok interesserede, der samlet kan
køre der ned i private køretøjer.

g.

Søndag d. 010913, 3. Div.match.

h.

Søndag d. 220913, Oprykning i 1-2-3. division
(evt. d. 6/10, hvis nedrykningsmatch – og så samtidig med E-løb)

i.

14-15/9-13, civilt DM (stafet og lang i Klinteskoven)

j.

Pokalløbet i efteråret, ONSDAG d. 250913 Geel Skov.
SL: Karsten Jørgensen.
BL: Jørn Lind

i.

Kredsløb den 27/10-13 i Store Dyrehave.
SL: Torkil Hansen.
BL: Christopher Wiberg.
Torkil får brug for en del hjælpere til opgaven.
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Uddeling af Præmier og hædersbevisninger,
samt tak for godt arbejde i 2012.
Klubmesterskabet 2012 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 DPM i Orientering d. 12/4 i
Skagen, Baskuldløbet d. 26/4 i Nymindegab, Cimbrerløbet d. 8/5 i Rebild og
Gudenåløbet d. 28/8 i Silkeborg Nordskov.
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 300 points ud af 300 mulige, Carsten
Vad Mortensen på 2. pl. Med 247 p. og Torkil Hansen på 3. pl. Med 186 p.
”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens
medlemmer ud fra resultaterne i både civile og politiløb og for alle løbere – både herrer
og damer - 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 2012 til Jørn Lind med 1055 points foran Carsten
Vad Mortensen med 514 p. og Torkil Hansen på 3. pladsen med 481 p.

Jørn Lind:
Du skal have Jørgen Sandholt Pokalen
+ en aktie i P. Sørensens Mindepræmie
+ en tak for at du var banelægger til 1. afd. af KøbenhavnerCuppen, og
Stævneleder på Pokalløbet.
Jørgen Sandholdt Pokal (150+150+150+150 = 500 kr. + 2 fl. vin).
Opgørelse over ”aktier” i P. Sørensens Mindepræmie:
2012:
1) Jørn Lind: 275 civile + 780 politi = 1055 p. / 2) Carsten Vad Mortensen: 136 civile og 378 politiløb = 514 p.
3) Torkil: 295 civile + 186 politiløb = 481 p. / 4) Rita Breum: 172 civile + 296 politiløb = 468 p.
5) Bo Lindholm Pedersen: 98 civile + 366 politiløb = 464 p. / 6) Anne Fonnesbech: 200 civile + 244 politiløb = 444 p.
7) Camilla Rath Nielsen: 174 civile + 200 politiløb = 374 p. / 8) Thomas Lange: 162 civile + 184 politiløb = 343 p.
9) Erik Olsen: 100 civile + 192 politiløb = 292 p. / 10) Mette Stub: 280 civile + 0 politiløb = 280 p.
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.
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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.

Camilla Rath Nielsen:
Klubmesterskabet i Dameklassen uddeles efter næsten de samme præmisser og løb
som herrernes, dvs. divisionsmatcherne og 3 udvalgte politiløb, her dog med
resultaterne fra bane 2 og vinderen kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og
den tilfalder i år
Camilla Rath Nielsen med 200 points, foran Rita Breum, med 196 points og Anne F.
Jensen med 159 p.

Vinder af Damernes Klubmesterskab,
Fl. Christensen Pokal og (150 kr. = 150 kr. + 2 fl. vin).
Flidspræmien.
Alle de folk, der bliver nævnt det næste stykke tid – og flere til - er jo faktisk
kvalificerede som modtagere af flidspræmien, og når vi ser på 2012, har de alle lagt et
stort arbejde for at andre kunne komme ud og løbe, så der er mange potentielle
modtagere:

Karsten Jørgensen:
Du har igen i år lavet rigtig meget for klubben, men her i efteråret fik du din Lene – og
den præmie kan vi alligevel ikke hamle op med.
Men som sagt har du lavet rigtig meget, så kom her op. Du har både været
Banelægger på disciplinbanen til DPM i Skagen,
du var banelægger på vores afd. af børnenes SkovCup i Ermelunden og
banelægger på disciplinbanen til Pokalløbet i Hareskovene.
Og selv om du har hyret Torkil som midlertidig ”depotbestyrer” har du som
materielforvalter også haft en del at se til.

(150+150+150 +150 = 500 Kr. + 2 fl. vin)
Peter Sørensen:
Du gav den igen en skalle for at få flere løbere i skoven, idet du som tidligere
nævnt var SL på alle KøbenhavnerCuppens 3 afdelinger. (300 kr. + 2 fl. vin)
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Anne Fonnesbech:
Nr. 3 i damernes klubmesterskab (det i sig selv giver ikke nogen
præmier), men du var især
Banelægger til 3. afd. af Kbh.Cup (150,- kr. + 2 fl. vin)
Dan Fredriksen:
Også Banelægger til 3. afd. af Kbh.Cup (150,- kr. + 2 fl. vin)
Bo Lindholm Pedersen:
Banelægger til 2. afd. af Kbh.Cup (150,- kr. + 2 fl. vin)
Carsten Vad Mortensen:
Nr. 2 i klubmesterskabet (det giver ikke nogen præmie), men
Nr. 2 i P. Sørensens Mindepræmie (100,- kr. + 2 fl. vin)
Torkil Hansen:
Nr. 3 til klubmesterskabet (giver ikke nogen præmie), nr. 3 til P.
Sørensens Mindepræmie, og så var du ikke mindst ophavsmand og
stævnekontrollant, med meget mere til DPM i Skagen – og det gav dig jo
nogle store udfordringer, både internt og eksternt,
ligesom du var stævneleder på vores SkovCup og
ligeledes stævneleder på ØstKredsens SkovCup Finale, samt i øvrigt
stadig gæstfri ”vicevært” for vores depot
(50+150+150+150 = 500 kr. + 2 fl. Vin)
Henrik og Christopher Wiberg:
Stævneledere sammen på KøbenhavnerCup 3. og sidste afdeling.
(150 kr. = 150 kr. + 2 fl. vin)

Flidspræmien.
Flidspræmien kunne være givet til mange af de ovenstående, men i år vil jeg gå tilbage
til dens oprindelse, idet den var tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet,
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og når vi ser på 2012, er der da en del løbere, der har været ude og sikre sig nogle gode
placeringer, men de der i år markerer sig mest tydeligt er hele Familien Kracht (Elin
og Jesper, Agnes og Mathilde).
De er vendt stærkt hjem fra de nordlige og koldere egne af landet og ser ud til at nyde
varmen i de danske bøgeskove, hvilket bl.a. ses af at Agnes har løbet xxxxxxxxx.,
Mathilde , Elin har - trods en længere skade – løbet løb og Jesper har løbet xxxx
Flidspræmien for 2012 tilfalder derfor i år hele Familien Kracht.

Elin: (2 x Bodyshampoo + 2 fl. vin)

Pause - Skål
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”.
Apropos vinderen af Flidspræmien fik jeg først på året en venlig henvendelse om at det
af resultatlisten fra Allerøds løb i Grønholt Hegn i weekenden 22/4-12 fremgik, at hele
familien Kracht var mødt op, men hvor døtrene, Agnes og Mathilde godt kunne finde
frem til div. poster, så fejlklippede både mor og far på deres baner !!!
Nåh, OK: Den der laver meget, laver også fejl – I kan fx bare spørge Jørn Lind i de
sidste mange år. Det vender vi tilbage til.
Bente blev efter afbud fra Karsten bedt om at hjælpe Torkil med at sætte poster ud i
Tisvilde Hegn til SkovCup Finale d. 050512.
Da Bente var på vej til at sætte den sidste post ud, satte hun SI-enheden fast på
poststativet, mens hun løb det sidste stykke, som dog noget længere end forventet, da
manillemærket ikke sad lige der, hvor Bente ledte, og da hun endelig med hjælp fra
Camilla fandt mærket et andet sted, var enheden væk.
Bente vidste dog ca. hvor hun havde ledt, så da hun fandt den knold, hun var ved at
falde over, lå enheden og grinede til hende.
Meget heldigt, da ØstKredsens SportIdent mand, Mogens Jørgensen fra Søllerød OK
kunne oplyse at der ikke var flere disponible enheder. Godt fundet, Bente.
Så kommer vi til et større kompleks af muligheder:
I forlængelse af 2. afd. af KøbenhavnerCup genbrugte vi om aftenen posterne til et
karruselløb for alle civile løbere i ØstKredsen.
Jeg havde lovet Peter Sørensen, at jeg nok skulle stå for afviklingen af karruselløbet,
inkl. at sørge for folk til postindsamlingen bag efter. Men igen må jeg indrømme at
Peters erfaring viste sig at holde bedre stik end min, idet jeg ikke havde ikke forudset at
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Bo skulle bruge 70 poster til løbet, og at jeg havde været alt for optimistisk mht. hvor
lang tid det ville tage at samle posterne ind efter løbet.
Heldigvis tilbød både Mogens Køhler, Torkil, Jørn, Karsten og Peter at komme tilbage
om aftenen og hjælpe med at samle poster ind.
Stor i slaget satte jeg mig ud til at tage mange poster, længst væk i skoven, men selv om
jeg tog min cykel rundt i skoven, måtte jeg dog finde en pandelampe frem og begyndte
på min nye kombination af MTB-O og natløb, for at finde de sidste poster, og jeg havde
da også fået et par bekymrede og utålmodige opkald, før jeg var tilbage – men med alle
poster og enheder.
Der skal dog herfra lyde en stor tak til alle de andre, der havde hentet deres poster lang
tid, før jeg nåede tilbage til samlingspunktet.
Et moralsk plaster på mit sår var dog, at ikke alle andre havde fået alt med hjem fra
skoven, men det var dog ved at give Peter Sørensen en noget opgivende attitude,
Ved optælling af materiellet viste det sig at Jørn havde mistet en af sine SI-enheder,
hvilket igen fik Peters puls lidt op, men næste dag kunne Jørn dog køre i skoven, hvor
han nemt fandt enheden, der var gået løs fra stativet, da han løb med det på vej ud fra
posten.
Jeg ved så ikke om Bente og Jørn vil nedsætte en lille ”Erfa-gruppe” herhenne bagefter.
Jørn Lind gjorde sig igen i år bemærket endnu en gang, idet han ved 3. afd. af Ballerup
OKs Sommer Cup glemte at klippe startposten – det var dog en ny variant. Men med
sine bedende øjne og store overtalelsesevner lykkedes det dog Jørn at få godkendt
løbetiden alligevel.
Med tanke på Jørns fortid i Brandafdelingen er det naturligvis også suspekt at
graveringen af vores Klipfiskerpris er blevet udskudt i meget, meget lang tid – langt hen
på sommeren - pga. et ”brandattentat” mod vores gravør på Bellahøjvej – men jeg kan
ikke bevise noget.
Ved den lejlighed blev vores fisk på toppen af Klipfiskerpokalen røget lidt for meget, og
den måtte derfor udskiftes til en ”frisk” fisk, som forhåbentlig kan holde mange år
endnu.
Men Jørn: Det bliver desværre ikke i år du får Klipfiskerprisen til ejendom.
Vi skal endnu længere ind:
Torkil Hansen var stævnekontollant til bl.a. KøbenhavnerCuppens 2. afd., og han
kendte derfor alle postplaceringer bedre end de fleste andre, så han tilbød meget venligt
at deltage i postindsamlingen, da jeg som tidligere nævnt havde overvurderet mine
evner.
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Selv om han kendte placeringerne glemte Torkil at tage en af sine poster med hjem ude
fra skoven, og da han – meget velfortjent - var kørt hjem for at sove, måtte vi andre ud
og lede efter den i nattens mulm og mørke.
På vejen hjem kørte vi derfor ud for at finde posten tæt ved Kongevejen.
Karsten lånte min lygte, ledte efter posten i et stykke tid, men kom tomhændet tilbage
og erklærede at den var væk, hvilket ikke just fik Peter Sørensen blodtryk længere ned.
Det hjalp til gengæld lidt på at genoprette min selvtillid, at jeg kunne gå over vejen, lidt
ind til højre og finde posten i første hug!
Jeg havde jo også i aftenens løb fået en vis erfaring i at finde dagslysposter, der var
gemt i mørket.
Så er der en anden sag: Det holdt i flere år hårdt, men det lykkedes på et tidspunkt for
Frank Davidsen at finde en fysisk pokal til Klipfiskeren, men i år kom det frem, at
Torkil faktisk forventede at få en ”ANTI-klipfiskerpris”.
Sådan én har vi ikke, men begrundelsen skulle være, at han til et Mountainbike
Orienteringsstævne (MTB-O) var kørt alt for langt frem i terrænet, hvor efter han måtte
cykle 3-4 poster baglæns for at klippe posterne i rigtig rækkefølge, men den største fejl
var nok at fremkomme med ønsket om en ”ANTI-klipfiskerpris” ved en festlig
sammenkomst med en del O-løbere fra PI, der faktisk sad og overvejede, hvem der
skulle have denne ”eftertragtede” Klipfiskerpris, og det er jo næsten selvmord ☺.
Efter et længere tids votering faldt valget derfor på Torkil, og han har jo heller aldrig
selv fået den, da han jo var formand i en del år? XXXXXXXXXX gul liste???
Klipfiskerprisen for 2012 går til Torkil Hansen. Den som ingenting laver, lavet
ingen fejl – den, der laver meget, laver flere fejl.

Klipfiskerpokalen og 2 fl. vin.
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
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