
1 
 

Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2013 
til mundtlig fremlæggelse på Medlemsmødet d. 310114. 

 
  
Ved udgangen af 2013 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:  Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand: Erik Jakobsen, pensioneret   
Kasserer.  Bruno Stub, Rigspolitiet  
Sekretær:  Kim Neubert Madsen, Station Amager 
Materielforvalter: Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling  
Webredaktør: Jørn Lind, Efterforskningsenheden 
Webmaster: Jacob Furu, Station Amager  
 
Ved Medlemsmødet d. 8. februar 2013 på Station Amager var der mødt 21 medlemmer, 
der genvalgte Erik Jacobsen som næstformand, Bruno Stub som kasserer og Jacob Furu 
som Webmaster. 
 
Årets største udfordringer i 2013 har uden sammenligning været følgerne af den nye 
kundgørelse, der giver færre muligheder for tjenestefri til mesterskaber og officials, 
samt forbuddet mod anvendelse af tjenestekøretøjer til idrætsformål.  
På det økonomiske område mærkes det især dels ved en øget brugerbetaling for løberne, 
der selv financierer kørslen, dels ved at O-afdelingen ved passage af Storebælt typisk nu 
skal betale for to personbilers passage hver vej i stedet for før blot en enkelt transit. 
På det idrætslige område har vi i år oplevet, at især flere af de mindre idrætsafdelinger 
rundt om i landet har haft svært ved at skaffe hjælpere nok til at arrangere deres o-løb, 
ligesom flere løbere ikke har haft mulighed ved at få samlet fridage nok til at komme 
med til alle løb, ligesom vi ved politimesterskaberne i Nymindegab sås et vigende 
deltagerantal pga. der skulle bruges 3 fridage.       
 
Egne arrangementer.  
 
Orienteringsafdelingen havde især i foråret et lidt hektisk program: 
Vi startede op d. 13. april, hvor vi som noget nyt på vores repertoire arrangerede et 
MTB O-løb (Mountainbike Orienteringsløb), hvor vi sendte 76 MTB’ere ud i 
Buresøskovene. 
Selv om det var nyt for alle at stå som arrangører af et MTB O-stævne, var der med 
Torkil Hansen som stævneleder og Carsten Vad Mortensen som banelægger lagt op 
til god oplevelse sammen med en masse entusiaster på cykel. 
Både Torkil og Carsten har de seneste par år brugt en del tid på deres MTB med kort og 
kompas på pladen foran sig, og vi andre skulle bare lige lære, at der var lidt længere 
mellem de poster, der skulle sættes ud, samt at der skal nogle advarselsskilte op til både 
rytterne og andre trafikanter, hvor de krydser hinandens ruter. 
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Eneste minus var at vores kiosk gav underskud, da MTB-O'ere er sjældne gæster der.  
I modsætning til almindelige O-løb, hvor løberne efterfølgende ofte går og hygger sig 
på stævnepladsen efter løbet, mens de diskuterer banerne, ser det ud til at alle MTB-
ryttere tilsyneladende skal være hjemme til frokost efter et løb.  
Det var en information som andre, tidligere arrangører godt kunne have givet os, men 
det var så de lærepenge, vi måtte betale for at finde ud af, at denne type arrangementer 
egentlig har en meget passende størrelse og sværhedsgrad. Det gør at vores afdeling kan 
gennemføre dem uden at dræne alle vores ressourcer, og vi har derfor allerede nu 
planlagt at arrangere to MTB O-løb i 2014. 
 
KøbenhavnerCup.  
Peter Sørensen har i de seneste år været stævneleder på vores traditionelle serie med 3 
løb i KøbenhavnerCuppen, men da han i år skulle ud i valgkamp op til kommunalvalget, 
påtog Jørn Lind sig at være stævneleder.  
Takket være Jørns lange erfaring som banelægger og løber - kombineret med Peters 
materiale fra de foregående år - satte Jørn tidligt en ramme og en tidsplan op, som alle 
tilknyttede banelæggere og hjælpere kunne planlæge efter, og han fik hurtigt tilsagn fra 
mange gode folk: 
 
Karsten Jørgensen stillede op som banelægger på 1. afd., der blev afviklet d. 300413 i 
Valby Hegn nord for Helsinge. Det er et forholdsvis lille skovområde, men det blev til 
gengæld udnyttet med nogle gode baner i den afvekslende skov, som 51 løbere fra nær 
og fjern havde fundet frem til. 
 
Christopher og Henrik Wiberg var igen i år gået sammen som banelæggere, og de 
sørgede i fællesskab for, at 51 politiløbere d. 160513 fik nogle svære og udfordrende 
baner i det kuperede terræn i Gribskov Vest, hvor efter 17 løbere fra forskellige klubber 
i ØstKredsen om aftenen også havde gavn af banerne til et civilt træningsløb.  
 
Ved den 3. og sidste afdeling havde Anne Fonnesbech Jensen og Dan Frederiksen d. 
300513 lagt nogle gode og spændende baner i Store Dyrehave. 
Uden vores viden – og formentlig også uden at Naturstyrelsen var orienteret - blev der 
samtidig afviklet et skoleorienteringsløb i skoven, og de havde endda valgt samme 
startpunkt, som Anne og Dan havde planlagt. Da vi dog altid er meget fleksible - og var 
knapt så mange løbere som alle børnene - rykkede vi vores startsted en smule, så alle 
kunne komme af sted i rimelig god ro og orden. 
I forbindelse med afslutningen, hvor der i Blovstrødhallen var arrangeret fælles spisning 
før præmieoverrækkelse, blev der bl.a. uddelt præmier til de samlede vindere af de tre 
løb, samt fine lodtrækningspræmier ud fra lodder i forhold til det antal gange, man 
havde deltaget.  
Der deltog 44 løbere i 3. afd. af KøbenhavnerCuppen, samt 18 civile løbere i det 
efterfølgende træningsløb. 
Det er åbenbart erfarne folk, der stiller op, idet vi ikke ved nogen af Kbh.Cup løbene var 
tilmeldt løbere på bane 6. 
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Som en udløber af Jørn Linds funktion som stævneleder, har han rent faktisk – efter et 
moderat pres fra Karsten Jørgensen - også talt om at fremstille en stævnelederdrejebog, 
så det bliver nemmere for de, der vil prøve kræfter med denne funktion til vores 
politiløb, men med alle de andre opgaver i løbet, nåede Jørn desværre ikke at udfærdige 
denne, hvilket medfører at han selv hænger på stævnelederfunktionen igen i år. 
 
Ind i mellem politiløbene arrangerede vi også flere civile løb, bl.a. 2. afdeling af 
SkovCup i Lystrup d. 080513, hvor der var 128 børn og unge i skoven.  
Teamet blev vanen tro ledet af Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen 
som banelægger, og med de to i spidsen er det nemt for os andre at komme som 
hjælpere hen på eftermiddagen og sende børnene i skoven på nogle spændende baner i 
gode omgivelser og med styr på logistikken. Det eneste, de to ikke havde styr på, var 
regnvejret, som stod ned i stænger, mens de om formiddagen satte poster ud i skoven og 
klargjorde stævnepladsen, mens det klarede op til vi andre og børnene kom til start hen 
på eftermiddagen. 
  
KUM (Kreds Ungdoms Match) d. 11-12/5-13. 
Allerede weekenden efter var Torkil Hansen stævneleder for KUM, hvor 60 unge 
mennesker i alderen fra 12-20 år fra hver af DOFs 3 kredse - dvs. i alt 180 O-løbere fra 
hele landet - blev sendt ud til henholdsvis individuelt løb lørdag og stafet søndag 
morgen.  
ØstKredsens hold vandt (naturligvis ) både lørdagens individuelle konkurrence og 
søndagens stafet. 
Mens løberne festede inde i hallen lørdag aften, var der formentlig ingen af dem, der 
opdagede den hektiske aktivitet, der foregik hele natten i beregnervognen, hvor 
banelæggeren og den IT-ansvalige fra to af de andre ØstKredsklubber ikke fik meget 
nattesøvn, idet de kæmpede for at få styr på nogle forkerte gaflinger og baneforløb til 
søndagens stafet, som først var blevet opdaget efter, at lørdagens løb var afviklet. 
 
SkovCup Finalen i Kosterris Hegn. 
Grundlovsdag (d. 050613) havde Torkil Hansen igen i år påtaget sig at være 
banelægger for en masse børn fra ØstKredsens klubber ved ”SkovCup Finale” i 
Klosterris ved Helsingør, hvor flere klubber går sammen om ungdomsarbejde, og fra PI 
stillede vi derfor også med 4-5 officials for at stå for postudsætning og –inddragelse. 
Der skal hermed samtidig lyde en opfordring til alle PI-forældre om at få deres børn (3-
16 år) nogle ture i skoven både til de alm. SkovCup løb på 6 onsdage i april/maj og til 
SkovCup Finalen (Grundlovsdag) – og om efteråret er der igen O-løb 6 onsdage 
eftermiddage/aftener i træk. 
 
Pokalløbet blev afviklet d. 250913 i Geel Skov, hvor Karsten Jørgensen (uden 
drejebog) for første gang prøvede kræfter som stævneleder og hvor Jørn Lind igen fik 
lejlighed til at vise sine evner som banelægger.   
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Om det var den fremskredne tid på året eller manglen på fridage vides ikke, men der var 
desværre kun 27 deltagere til start, hvilket er det laveste antal, vi har set til politiløbene. 
Vi valgte dog at gennemføre løbet, da en stor del af arbejdet jo var lavet, ligesom der 
også var lavet et program med reklamer med deraf følgende indtægt til løbet, hvilket 
også var en væsentlig faktor for vores beslutning om at afvikle løbet.  
Løberne kom i det flotte efterårsvejr godt rundt både i Geel Skov og i Ravnholm Skov 
(der pga. det kuperede terræn bliver kaldt ”Det Danske Schweiz”), og der var ros fra 
løberne, der bl.a. også syntes at det var sjovt med nogle ”bynære” poster i 
”Teknikerbyen” på transportstrækket mellem de to skovområder.  
Heldigvis havde vi også udbudt løbet som træningsløb sidst på eftermiddagen i 
ØstKredsens såkaldte Karruselliste for civile O-løbere, og det fik 24 løbere glæde af. 
Indtægten fra de deltagende løbere i Karruselløbet gav også et økonomisk tilskud til 
vores slunkne klubkasse, og om aftenen, efter at mørket havde sænket sig, og vi havde 
samlet posterne ind og pakket alt grejet sammen, kunne vi være godt tilfredse med et vel 
overstået arrangement. 
 
I alt stod Orienteringsafdelingen i 2013 for 4 ud af de 13 gennemførte danske politiløb 
på DPIFs Terminsliste. 
 
Kredsløb. 
Vi arrangerede et civil Kredsløb den 8/9-13 i Frederiksværkskovene, hvor Torkil 
Hansen var stævneleder, og han havde hyret Christopher Wiberg som banelægger 
med Henrik Wiberg som banekontrollant. 
Vi havde 194 løbere i skoven, hvilket i sig selv var positivt, selv om Torkil gerne havde 
set mindst 50 ekstra løbere i det fine vejr, da det samtidig var det sidste løb før det civile 
DM, og skoven var netop valgt for at give lidt bakketræning før DM på Møns Klint. 
 
Jeg var også (igen) i år til bl.a. Kbh.Cuppen imponeret over, hvor godt det fungerede 
med de tidligt fastsatte tidsterminer, deadlines, m.v. til de 3 løb, samt at vi var folk nok 
til at redde tingene på dagen, hvis der skulle ske noget uforudset - og at vi opdager det i 
tide, så det ikke går ud over løberne, hvis noget skulle svipse.  
 
Vedr. alle vores løb kan (og skal) vi altid blive klogere for hver gang, og så er det vel i 
bund og grund et spørgsmål om at vi "bare" skal holde fast i de gode rutiner, som vi 
plejer at køre det efter - samt evt. suppleret med nye og gode ideer. 
 
 
Politiløbene, Resultater. 
 
Danske Politi Mesterskaber i Nymindegab, d. 10-12/9-13. 
Ved DPM gjorde Orienteringsafdelingen sig som sædvanlig godt bemærket: 
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Vi var flinke til "prologen" (Spinten) tirsdag eftermiddag, idet vi overlod alle de 
væsentlige placeringer til jyder og fynboer på den korte bane, men på den lange 
bane satte Jørn Lind sig på 3. pladsen og Camilla Rath Nielsen på 4. pladsen. 
Ved Politimesterskabet i Feltsport viste Jørn Lind sin gamle styrke, og med 0 
strafpoints i skydningen og 6 i punktorienteringen havde han et godt udgangspunkt før 
O-løbet, hvor han kun satte lidt tid til i forhold til nr. 2, Peter Wihan, Slagelse, som til 
gengæld havde en del strafpoints med fra skydningen. 
Jørn Lind blev dermed en overbevisende Dansk Politimester med 3½ minut ned til nr. 
2, mens Carsten Mortensen besatte en delt 4/5 plads - nøjagtig på sekundet samtidig 
med Hans Henrik Juda fra Køge. 
Camilla Rath Nielsen vandt Dameklassen foran Rita Breum, med overbevisende 22 
min., hvilket primært blev grundlagt ved Camillas hurtige O-løb.  
I Herre 45 blev Dan Frederiksen nr. 4 og Jan Kofoed nr. 5. 
 
Ved Politimesterskabet i Orienteringsløb tog Rita Breum revanche, idet hun med  
6 minutter forspring blev Dansk Politimester foran Camilla Rath Nielsen, der fik 
sølv.  
 
I Herreklassen vandt Jørn Lind bronze, mens Carsten Mortensen blev nr. 7. 
I Dame-35 blev Anne Fonnesbech vinder, mens Susan Stub blev nr. 2. 
Bruno Stub vandt Herre-45, mens Dan Frederiksen blev nr. 3    
 
Samlet for årets politiløb. 
 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2013 op til 190 løb ved årets 12 
politiløb, hvilket er en minimal tilbagegang i forhold til i 2012, hvor vi stillede op til 
192 starter ved 15 politiløb. 
 
 
Civile løb. 
 
De civile Danmarks Mesterskaber (DM) på Møn d. 14-15/09-13. 
PI-København stillede ikke ret mange løbere til stafetsamarbejdet i "AllePiSk", men 
Elin Kracht løb på 3. turen sit stafethold ind på en flot 1. plads i Dame-35. 
 
Ved DM Lang var der også meget begrænset deltagelse fra PI, men Agnes og Mathilde 
Nørgaard Kracht tog henholdsvis en flot 3. plads i Dame-14, og en 5. plads i Dame-
18, mens Jesper Kracht tog en 4. plads i Åben-5.  
Pigerne løb ind til sommerferien for PI, hvor efter de fra 2. halvår skiftede til Tisvilde 
Hegn OK pga. den større mulighed for at løbe sammen med jævnaldrende unge, hvilket 
desværre er symptomatisk, da vi pt. har færre og færre juniorløbere i afdelingen. 
 
 



6 
 

3. Divisionsmatch. 
Vi løb årets første afdeling af 3. divisionsmatchen d. 140413 i Tokkekøb ved Allerød, 
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 en delt 2. plads i den 1. 
afdeling. Specielt på damesiden tog vi mange 1. pladser og på mange af de øvrige baner 
var vi også rigtig godt med fremme.  
 
2. afdeling d. 010913 var desværre præget af, at vi har stadig færre børn og unge i O-
afdelingen, samt at 3 af vores tilmeldte H21 løbere var skadede eller syge, hvilket kom 
oven i at der i forvejen var tilmeldt rekord få løbere, da mange af vores normalt faste 
deltagere til divisionsmatcherne var forhindrede af mange forskellige årsager.    
  
Normalt regner vi med at skulle være godt 30 løbere for at dække et passende antal 
baner for at have en fair chance, men denne gang var vi kun 21 tilmeldte. Af dem mødte 
vi 18 løbere op, og de 17 gennemførte, idet én løber desværre måtte udgå med en 
fiberskade, der brød op igen.  
Til gengæld var der heldigvis også flere af de fremmødte løbere, der kunne gennemføre 
til trods for div. skader - og for alle de gennemførende løbere gælder det, at vi alle fik 
point med hjem. 
  
Vi manglede en del løbere på mange af banerne, ligesom vi var alt for få på de baner, 
hvor vi stillede op, så resultatet blev desværre, at vi i de interne matcher tabte 99 - 70 til 
Herlufsholm OK, 100 - 71 til Sorø OK og 119 - 66 til FSK Orientering, hvilket betød 
at vi slet ikke fik nogen matchpoint med hjem fra Tisvilde. 
Sammenholdt med pointfordelingen i forårets matcher, blev der vendt meget op og ned 
på stillingen - og desværre til ugunst for os, da vi samlet kun fik 3 points, mens Sorø 
OK fik 8 p., FSK 7 p. og Herlufsholm fik 6 points. 
 
Det samlede resultat gjorde at vi blev sidst i divisionen og med kort varsel måtte 
omstille os, idet vi søndag d. 6/10 måtte ud i ”omkamp”, dvs. løbe op-
/nedrykningsmatch om hvem, der i 2014 skulle løbe i 3. division, hvilket indebar at vi 
som en af de to nederst placerede klubber i 3. div. skulle løbe mod de 2 bedst placerede 
i 4. division.  
  
Som dagen nærmede sig, steg nervøsiteten pga. relativ få tilmeldte løbere. Mange havde 
for længe siden tilmeldt sig til at skulle deltage i Eremitageløbet, mange var fortsat 
skadede, og det eneste vi kunne håbe på var, at de andre klubber også havde mange 
afbud, samt at Bruno Stub som sædvanligt havde udnyttet vore ressourcer optimalt. 
Mange, gode indsatser fra de relativ få fremmødte PI-løbere bevirkende dog, at vi ved 
dagens afslutning kun var besejret af en enkelt klub, mens vi til gengæld havde vundet 
over de to andre, men hvor vi dog kun slog Helsingør SOK med 82 mod 79 løbspoint. 
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Igen så vi her, hvor vigtigt det var at alle gode kræfter mødte op i skoven, idet alle 
fremmødte løbere tog et større eller mindre antal point med hjem og med den nævnte, 
minimale margin på kun 3 point, kunne vi ikke undvære nogen, men alt gik op i en 
højere enhed, og PI-København løber i 2014 fortsat i 3. division. 
Tak til alle der var med til at sikre vores fortsatte placering. 
Jeg kunne sige endnu mere om specielt divisionsmatcherne, men jeg vil henvise på til 
artiklerne i PolitiIdræt og de nyhedsmail, jeg udsender. 
 
 
Information. 
 
Hjemmesiden, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, resultatlister 
og nyheder om afdelingens aktiviteter, men vi savner stadig flere indlæg fra 
medlemmerne om deres oplevelser, da siden bliver mere spændende, jo flere forskellige 
input vi modtager. 
 
Mange af nyhederne fra O-afd. kan også ses på PI-Københavns hjemmeside, idet 
webmaster Mogens Voigts selv er god til at finde nyheder, der også har interesse for 
andre brugere af ”Store PIs” hjemmeside, hvilket gør at informationerne kommer ud til 
endnu flere potentielle o-løbere. 
Der ud over forsøger jeg jævnligt at udsende nyhedsmails til alle medlemmer for at 
informere om vigtige, kommende arrangementer, bemærkelsesværdige resultater og 
anden aktuel information. 
 
 
Materiel.   
 
Vores materiel bliver stadig opbevaret i Torkils garage, og vi søger stadig efter en mere 
langsigtet løsning, så hvis nogen har kendskab til et ledigt depotlokale i Nordsjælland, 
hører vi meget gerne om det. 
 
 
Opfyldelse af mål for 2013: 
 
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at  

 
- Vi arrangerede ikke selv ekstra, særskilte træningsløb for vores egne, nye løbere, 

men vi har nydt godt af muligheden for at løbe med til Amager OKs træningsløb, 
ligesom vi havde 2 løbere med til ØstKredsens Voksenkursus (som også blev 
arrangeret af Amager OK), og så har en del medlemmer været ude og løbe til 
Karruselløbene rundt om i Nordsjælland,  

- 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,  
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- Vi arrangerede som nævnt både et civil MTB O-løb, 3 afdelinger af Københavner 
Cup, en afdeling af SkovCup, vi deltog med officials til flere andre O-løb, og i 
efteråret arrangerede vi både Pokalløb, samt et kredsløb - og alle løb var med et 
rimelig højt kvalitetsniveau.  

- Vi kan (og skal) altid blive klogere for hver gang, vi arrangerer et løb, og så er 
det vel i bund og grund et spørgsmål om at vi "bare" skal holde fast i de gode 
rutiner og koncepter, som vi plejer at køre det efter – samt evt. suppleret med nye 
og endnu bedre ideer. 

- Og sidst, men ikke mindst, så fastholdt vi igen i år vores placering i 3. division, 
selv om vi måtte ud og løbe om en evt. nedrykning til 4. div. 

 
Målsætningen for 2014 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. 

- Vi skal sammen med Helsingør PI afvikle et samlet Politimesterskabsstævne i 
Gribskov i 2014, hvor Feltsports- og Orienteringsløbsmesterskaberne slås 
sammen, ligesom der bliver arrangeret en prolog i form af et sprint O-løb som 
optakt til mesterskabet.  

- 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 bl.a. arrangere to mountainbike O-løb, 3 afdelinger af 
KøbenhavnerCup, en afdeling af SkovCup og til efteråret et Pokalløb, 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. 
 
  
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 2013 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 ved de 4 planlagte løb på bane 1, henholdsvis 
Albaniløbet d. 11/4, DPM i Orientering d. 12/9 i Nymindegab, Antvorskovløbet d. 1/10 
og ved Teglstrupløbet d. 10/10 (idet Gudenåløbet d. 20/8 blev aflyst pga. for få 
tilmeldte).  
 
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 297 points ud af 300 mulige og 
Carsten Vad Mortensen på 2. pl. med 177 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 Rita Breum, med 200 points foran Camilla Rath Nielsen med 95 points. 
 
”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 574 points foran Rita 
Breum med 475 og Carsten Vad Mortensen med 344 p. 
 
Flidspræmien. 
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og 
når vi ser på 2013, er der heldigvis mange, der har været ude til mange løb, samt sikret 
sig nogle gode placeringer.  
Igen i år var hele Familien Kracht rigtig meget i skoven, idet Elin startede til 43 løb og 
Jesper til 20, mens pigerne, Agnes og Mathilde, i løbet af årets første 6 måneder løb 
henholdsvis 28 og 19 løb.  
Imidlertid er det som tidligere nævnt også vigtigt at organisationen bag ved fungerer, og 
det kræver også flid, fedt og ”lidt snyd”, når fx en stævneleder eller en banelægger skal 
ud og skaffe skove til O-baner, arealer til stævneplads og parkering, lokaliteter til 
omklædning og stævnecenter, præmier og meget andet.  
Et af de navne, som gik igen mange gange i min beretning, har både været stævneleder, 
banelægger, banekontrollant, m.m. Han har - trods et par meget usamarbejdsvillige og 
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måske overbelastede ben - selv været lidt ude og løbe/lunte, men især køre meget på 
mountainbike. Han har samtidig de facto fungeret som depotbestyrer, da han stadig har 
alt vores grej liggende i sin garage, og har dermed delvis overtaget materielforvalterens 
job.  
Der ud over fungerer han stadig som O-afd.s grå eminence, som trækker i en masse 
tråde for os, altid kan spørges til råds, samt ikke kan lade være med at være opsøgende, 
så vi altid er på forkant.     
Flidspræmien 2013 går til Torkil Hansen.   
 
 
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”. 
 
Jan Kofoed, som af uvisse grunde var den eneste deltager fra PI til SM-stafet i Tisvilde 
Hegn, overså en enkelt post på kortet, hvilket gav et meget mere besværligt forløb til 
næste post, da kompasretningen af gode grunde var forkert og kortet derfor ikke passede 
med virkeligheden.  
Den næste post var derfor svært at finde og den mellemliggende blev ikke klippet.  
 
Egentlig burde alle tilmeldte, der ikke dukkede op til op-/nedrykningsmatchen, have en 
aktie i Klipfiskerpokalen, da det kun var på et hængende hår at vi blev i 3. division, men 
nu straffer vi jo ikke engang folk økonomisk for udeblivelse, så jeg vil også her undlade 
at udstille nogen ved navns nævnelse. 
 
Mogens Køhler var til sprint i Køge, hvor 1. etape blev løbet i en nyere skov, der er 
anlagt ovenpå en gammel losseplads. 
På transportstrækket på vej tilbage fra mål til aflæsningen af chippen passerede 
Mogens ”Check” og ”Clear”-enhederne, der var beregnet til at blive klippet inden løbet, 
men autoritetstro som Mogens er, klippede han begge poster, hvorved oplysningerne på 
chippen blev slettet.  
Det var så godt at Mogens faktisk på forhånd havde planlagt kun at løbe den første 
etape af sprintløbet.  
 
Ved DPM i Feltsport i Nymindegab stod Camilla Rath Nielsen klar på startlinjen og 
havde fået kontrolleret sin pistol, da hun pludselig kom i tanke om, at hun faktisk ikke 
havde husket at få nogen patroner med til skydningen. Hun løb rundt i små cirkler og 
ledte forgæves efter min taske, hvor der lå ammunition, men hun fandt heldigvis en 
anden god kollega, der ofrede sig og gav Camilla nogle patroner, så hun kunne vinde 
Dameklassen. 
 
Også ved DPM tog Bruno Stub et kort fra sin ”egen” normale klasse (H-55), men han 
glemte at han havde tilmeldt sig i H-45 for at få mere løb for pengene. Det medførte 
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desværre at han blev disket. Det mest tragikomiske var, at hvis han havde været tilmeldt 
i H-55, havde han faktisk vundet sin klasse! 
 
Jørn Lind ville sidst på sæson sætte en trumf ind, så i 1. afdeling af Mountainbike 
Orienterernes Vinterturnering d. 161113 i Tokkekøb Hegn, hvor han var ude på 18 km 
ruten, fejlklippede han 3 poster i træk midt på banen. 
Jørns argumentation: Det var altså ikke et ”fejlklip”, men jeg fik bare ikke alle posterne 
med – det er ikke så nemt at overskue kortet, når det hopper og danser på styret, og 
banen er lavet med flere stjerneposter, og postnumre og kontrolnumre står i en lang 
række, og den røde farve er lidt svag, og kortet ikke er plastlamineret, og der ikke er 
plads i holderen, og det regner, og – og – og ………………, så først når man kommer 
hjem og får tørret mudder af kortet og kigget på banen, kan man se, at der lige var et par 
poster, man slet ikke kunne huske !  
Og så Jørns undskyldning: Torkil lavede den samme fejl, men han opdagede det. 
Mht. fejlklippet så lyder det som en ren tilståelsessag – Nægter, men erkender de 
faktiske omstændigheder.   
 
Klipfiskerprisen for 2013 går til Jørn Lind. 
 
 
Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak for samarbejdet til både bestyrelsen og 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 O-AFD. i 2014. 
 

1.  a.  Søndag d. 020214 arr. O-afd. MTB-Orientering i Geel skov m.fl. 
 Stævneleder og banelægger: Torkil Hansen.  
  
b. Lørdag d. 150314 arr. O-afd. MTB-Orientering i Stenholt Vang og 
 Egedam. 
 Stævneleder: Torkil Hansen.  
 Banelægger: Carsten Vad Mortensen.      
 
 

2.   O-afd. arr. KøbenhavnerCup med Jørn Lind som stævneleder til alle 3 løb 
 i flg. skove og med flg. banelæggere: 

 a.  Kbh.Cup-1 i Aggebo-Græsted Hegn,d. 010414: Anne F. Jensen og  
         Dan Frederiksen 
 
 b. Kbh.Cup-2 i Lille Hareskov, d. 240414 : Jan Kofoed. 
 
 c. Kbh.Cup-3 i Store Dyrehave, d. 270514 : Peter Sørensen. 
 
 d. Banekontrol: Torkil og evt. internt mellem banelæggerne.  
 
 e. Der planlægges pt. med Karruselløb efter alle de 3 løb i Københavner 

 Cuppen.   
  
 

3.  DPM 2014 i Feltsport og Orientering TIR/300414 – TOR/010514 i Grib 
 Skov med stævnecenter i LM-lejren i Kagerup.  

Arrangeres i samarbejde mellem PI-Kbh. og Helsingør PI 
 Stævneleder: Erik Skriver 
  Stævnesekretær/foto: Jan Kofoed 
  Info/materiel: ??? 
  Stævnekasserer: Bruno Stub  
  Stævneberegning: Helsingør PI 

 
     Banelæggere /Banekontrol: 
 Sprintbane (29/4):  Team Wiberg /Torkil Hansen 
  Feltsport/disciplin (30/4): Karsten Jørgensen /Torkil Hansen 
  Feltsport/ O-løb:  Team Wiberg  /Torkil Hansen 
  Skydebaneansvarlig:  Jens Carl Nielsen – Helsingør PI 
  Orienteringsløb (1/5):   Torkil Hansen /  
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4.  Onsdag d. 140514 arr. O-afd. SkovCup i Ermelunden. 

  Stævneleder: Torkil Hansen.       
 Banelægger: Karsten Jørgensen. 
 Ca. 5 m/k til at hjælpe til. 
 
    

5.  Torsdag d. 050614 (Grundlovsdag) arr. flere klubber i ØstKredsen SkovCup 
 finale for ca. 200 børn (3-16 år) i Frederiksværkskovene. 

  Banelægger: Torkil og ca. 3 m/k til udsætning og indsamling af poster. 
 
 
6.  O-afd. skal arrangere Pokalløbet 
  ??? dag d. XX 0914 (fx en tirsdag i uge 37, 38 el. 39 ?)  i ??? (Skov)  
  Stævneleder: Karsten Jørgensen 
  Banelægger: Jørn Lind.  
 
 
7.  Det er vigtigt at alle løbere i O-afdelingen deltager i flg. løb: 
 a.  Søndag d. 250514, 3. Div.match. i Ravnsholt Skov   
 b. Søndag d. 310814, 3. Div.match. i ???, arr. ??? 
 c. Hvis vi bliver nummer 3 eller 4 i 3. division (mest sandsynligt): 
  Søndag d. 210914, Divisionsmatch Op/Ned 3-6 division, Grib Skov, eller  

d. Hvis vi er rigtig gode (dvs. hvis vi bliver nr. 1 eller 2 i de to første løb):  
 Søndag d. 051014, Divisionsmatch Op/Ned 1-3 division.  
 (– og så er det desværre samtidig med Eremitageløbet ! ). 
 
 

8.  Evt. deltage i fx: 
 a. SM i Stafet (sammen med de andre i AllePiSk) torsdag d. 290514 (Kr. 

 himmelfartsdag), Skov er pt. ikke oplyst fra FIF. 
 b.      
 
   
 
 
 
 

       


