Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2014
til mundtlig fremlæggelse på Medlemsmødet d. 270215.
Ved udgangen af 2014 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer.
Sekretær:
Materielforvalter:
Webredaktør:
Webmaster:

Jan Kofoed Nielsen, Station Amager
Vakant
Bruno Stub, Rigspolitiet
Kim Neubert Madsen, Specialenheden, Færdselsafdelingen
Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling
Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Jacob Furu, Station Amager

Ved medlemsmødet d. 31. januar 2014 på Station Amager var der mødt 18 medlemmer,
der genvalgte Jan Kofoed Nielsen som formand, Karsten Jørgensen som
materielforvalter og Jørn Lind som webredaktør.
(Forsamlingen rejste sig)
D. 20. juni modtog vi desværre meddelelse om at vores næstformand Erik Jakobsen
var død, efter at han havde kæmpet mod kræften i lang tid.
Bente og jeg var oppe at besøge Erik dagen før hans 70 års fødselsdag, d. 21/5, idet han
på selve dagen skulle til Århus og fejre sin fødselsdag med børnene.
Trods den kraftige kemobehandling virkede han mere frisk, end jeg havde turdet håbe
på efter det lange forløb, og typisk for Erik var han mest ked af, at kemobehandlingen
tog så mange af hans kræfter, idet han faktisk havde det bedst, når han bare fik lov til at
træne så hårdt som muligt i motionsrummet.
Derfor blev jeg også endnu mere overrasket over, at det gik så hurtigt ned ad bakke den
sidste måned.
Tak til Erik for hans indsats for orienteringssporten og for Orienteringsafdelingen.
Æret være Eriks minde.
Egne arrangementer.
Orienteringsafdelingen havde især i foråret igen et lidt hektisk program:
Allerede to dage efter medlemsmødet, dvs. søndag d. 02.02.14 arrangerede
Orienteringsafdelingen mountainbike orienteringsløb (MTB O-løb) i Geel skov, hvor
stævneleder og banelægger Torkil Hansen havde lagt baner i den snedækkede skov.
Der var kun tilmeldt omkring 40 deltagere, og stævnet var lige ved at blive aflyst, da der
var glat pga. is og fastkørt sne, men de, der mødte frem, fik en god og flot tur i skoven.
Lørdag d. 15.03.14 havde vi gang i endnu et MTB O-løb, denne gang i Egedam,
Stenholts Vang og de mellemliggende villaområder i det østlige Hillerød.
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Igen var Torkil Hansen på som stævneleder, men han havde dog denne gang fået
assistance af Carsten Vad Mortensen som banelægger, og han havde nogle
udfordringer idet der ikke var skovstier, men derimod kun villaveje for at komme
hurtigst muligt imellem de to skovområder.
Der var tilmeldt 87 deltagere på forhånd, og på dagen dukkede der endnu flere op, som
alle fik en spændende tur i det østlige Hillerød og omegn.
Københavner Cuppen.
Jørn Lind påtog sig igen i år at være stævneleder på vores serie med tre o-løb hen over
foråret.
1. afd. af Københavner Cuppen blev afviklet i Aggebo-Græsted d. 01.04.14, hvor Anne
F. Jensen og Dan Frederiksen havde lavet nogle spændende baner til de 51 tilmeldte
løbere fra hele landet.
Der blev ikke afviklet noget karruselløb for civile løbere, da der i forvejen allerede var
planlagt to andre træningsløb samme aften i Nordsjælland.
Formanden havde heldigvis en del timer stående i Fridøgnsbanken til afvikling i foråret,
så han fik for første gang i ”karrieren” mulighed at udleve sine ambitioner som
banelægger, hvilket skete på 2. afd., der blev afviklet i Lille Hareskov d. 24.04.14.
Bl.a. takket være en rigtig god feedback på mine udkast til baner fra Torkil Hansen, der
fungerede som banekontrollant på alle tre løb, blev der (iflg. de løbere, som jeg talt
med) lagt nogle rimelige baner, og vi fik 52 politiløbere fint igennem banerne.
Der ud over mødte der 21 civile løbere op til træningsløbet om aftenen, idet vi også i
civilt regi gerne vil bidrage til, at så mange som muligt får mulighed for at komme ud på
vores baner i skoven.
Jeg kan for egen regning sige, at det har været en meget givtig og lærerig proces at være
banelægger for første gang.
D. 27.05.14 var Peter Sørensen banelægger på 3. afdeling i Store Dyrehave, hvor han
sørgede for, at de 35 deltagende politiløbere kom ud på nogle gode baner, og i
forbindelse med afslutningen blev der i Blovstrødhallen arrangeret fælles spisning og
uddelt præmier til de samlede vindere af løbene og lodtrækningspræmierne.
Det eneste kritikpunkt fra løberne var, at efterårets orkan, ”Bodil”, havde lagt mange af
træerne ned, hvor der skulle løbes, og at de ikke var blevet rejst op igen ☺.
Om aftenen efter løbet blev der afviklet Karruselløb med 45 civile deltagere, hvilket var
mange flere, end vi havde forventet, og de måtte deles om de 30 planlagte blanke kort,
som de selv tegnede banerne ind på, plus overskydende trykte kort fra politiløbet samt
masterkortene og genbrug af løbskort, efter at de første løbere var kommet tilbage fra
skoven.
De danske Politi Mesterskaber (DPM) i Feltsport og Orientering blev afviklet d.
29/4 - 1/5 i Gribskov med stævnecenter i LM-lejren i Kagerup, og når vi selv skal sige
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det, var det med stor succes i kraft af gode baner, hurtig resultatformidling, god
forplejning og godt vejr.
Da De Nordiske Politimesterskaber, som i år skulle have været afviklet i Sverige, blev
aflyst, valgte DPIF’s Feltsportsudvalg, at vi samtidig kunne lægge en landskamp ind i
vores DPM, hvilket medførte deltagelse af løbere fra både Norge og Estland.
Hele arrangementet blev til i samarbejde mellem PI-København og Helsingør PI, hvor
vi begge steder trak på en masse gode kræfter; bl.a. Erik Skriver som stævneleder,
Christopher og Henrik Wiberg som banelæggere på sprintbanen, Jens Carl Nielsen
som skydebaneansvarlig, Karsten Jørgensen som banelægger på feltsportens
disciplinbane, Torkil Hansen som banelægger på feltsportens o-løb og Christopher
Wiberg som banelægger på det rene orienteringsmesterskab, samt en masse andre
engagerede hjælpere til både skydebane, postudsætning, beregning og ikke mindst
logistikken.
Der var tilmeldt 67 deltagere fra Danmark, Norge og Estland, men enkelte blev væk
pga. arbejde, og desuden deltog andre kun en enkelt dag.
Efterårets Pokalløb blev afviklet torsdag d.04.09.14 i Lystrup Skov, hvor rollerne nu
var byttet om, så Karsten Jørgensen påtog sig udfordringen som stævneleder, mens
Jørn Lind som banelægger havde været rundt i skoven og fundet nogle snedige
postplaceringer, der gav nogle gode og svære baner til de 31 tilmeldte løbere.
Mens vi var i gang med postudsætningen, traf Jørn nogle skovarbejdere, som ikke var
orienteret om, at vi havde fået lov til at løbe i skoven, men heldigvis var de villige til at
afbryde skovfældningen og holde en ekstra lang frokostpause, og efterhånden fik vi alle
løbere godt hjem trods både fysiske og orienteringsmæssige udfordringer.
I alt stod Orienteringsafdelingen i 2014 for 7 af de 15 gennemførte danske politiløb på
Dansk Politiidrætsforbunds Terminsliste (inkl. de tre DPM-løb i samarbejde med
Helsingør PI).
Ind i mellem politiløbene arrangerede vi også flere civile løb, bl.a. 2. afdeling af
Østkredsens SkovCup i Ermelunden onsdag d. 14.05.14, hvor Torkil Hansen var
stævneleder, og Karsten Jørgensen var banelægger.
Efter en regnvejrsperiode var der lidt parkeringspladsproblemer grundet en meget blød
græsplæne ved vandværket, hvor flere biler måtte trækkes fri, men jeg har heldigvis
ikke hørt nogen kritik fra vandværket.
Der ud over var det et fint stævne, hvor vi i år sendte omkring 138 børn og unge i
skoven, hvilket var flere end sidste år.
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SkovCup Finalen i Klosterris Hegn.
Torsdag d. 05.06.14 (Grundlovsdag) arrangerede flere klubber i Østkredsen i fællesskab
SkovCup Finale for i alt 304 børn på 3-16 år i Frederiksværkskovene, hvor PI med
Torkil Hansen i spidsen som banelægger sammen med nogle få af os andre som
hjælpere sørgede for både meget lette og svære baner, postudsætning og postindsamling
samt parkeringshjælp.
Jeg vil igen gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de ikke selv kan løbe o-løb)
til at give deres børn (3-16 år) nogle ture i skoven både til de alm. SkovCup-løb på seks
onsdage i april/maj og til SkovCup Finalen (Grundlovsdag) – og om efteråret er der igen
O-løb seks onsdag eftermiddage/aftener i træk.
Politiløbene, resultater.
Ved Danske Politi Mesterskaber i Gribskov d. 30/4 og 1/5 gjorde
Orienteringsafdelingen sig som sædvanlig godt bemærket, selv om vi også stillede en
masse officials:
Ved "prologen” (sprinten) tirsdag eftermiddag tog Mathilde og Elin Kracht, Camilla
Rath Nielsen og Susan Stub sig af de første fire pladser på damebanen, og på
herrebanen kom to af vores nye løbere, Tore Andersen og Emil Bang ind på 6.- og 9.pladserne blandt af 33 startende.
Ved Politimesterskabet i Feltsport kom Jacob Furu ind på en flot 5.-plads, og der ud
over var mange af vores normale herreløbere også med pænt fremme i flere klasser,
men desværre stiller de jo i politimesterskabet op for deres egne kredse (Vestegnen og
Nordsjælland).
I dameklassen vandt Elin Kracht foran Camilla Rath Nielsen med under fire
minutters forskel.
Ved Politimesterskabet i Orienteringsløb blev Elin Kracht vinder foran Camilla
Rath Nielsen, men kun med ca. 2½ min.s forspring.
På bane D-35 vandt Susan Stub sin klasse og i Herre-45 blev Jørn Lind nr. 2.
Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2014 kun op til 135 starter ved
årets 15 politiløb, hvilket desværre er en markant tilbagegang i forhold til 2013, hvor vi
stillede op til 190 starter ved 12 politiløb, men det relaterer sig formentlig lidt til
økonomien ved transport og mulighederne for at få fri.
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Ved de andre politiløb rundt omkring i landet, som de forskellige lokale
politiidrætsforeninger arrangerer, plejer vi - trods begrænsede hold - at være rigtig godt
med på resultatlisterne.
Civile løb.
Ved de civile Danmarksmesterskaber i stafet i Fovslet ved Kolding d. 13.09.14
stillede PI-København desværre kun få løbere til vores stafetsamarbejdet i "AllePiSk",
men bl.a. løb Elin Kracht på 3.-turen sit stafethold ind på en 2.-plads i Dame-35, og
ved DM Lang i Munkebjerg vest for Vejle dagen efter tog Elin Kracht individuelt en
flot 3.-plads i Dame-45.
Ved DM Mellem i orienteringsløb i Nørreskoven markerede PI København sig flot med
to medaljer:
Torkil Hansen vandt i klassen H 55 en sølvmedalje i et stærkt felt med tidligere
landsholdsløbere og en ellers suverænt godt løbende Rolf Lund, mens Elin Kracht
vandt en bronzemedalje i klassen D 45.
3.-divisionsmatch.
Orienteringsafdelingens største smertensbarn i 2014 blev divisionsmatcherne, da vi til
alle matcherne kun kunne stille med små hold.
Til gengæld havde vi bl.a. fornøjelsen af, at Niels Poulsen havde taget turen hele vejen
fra Bornholm og til Store Dyrehave bare for at løbe sin bane i divisionsmatchen for at
bakke klubben op, inden han igen satte kursen hjem over Østersøen. Det er sgu' da
klubånd, der vil noget.
Takket være en flot indsats fra de løbere, der var mødt op, hvor både vores "unge løver"
og den ældre (men absolut ikke tunge) ende af holdet gjorde en god indsats, tog vi pænt
mange rigtig gode individuelle placeringer med hjem. Desværre var overmagten for stor
fra de andre klubbers side, hvilket bl.a. skyldtes, at vi overhovedet ikke havde nogen
børne- og ungdomsløbere med, hvilket er lidt ironisk, når man tænker på, at vi tidligere
har haft rigtig mange ungdomsløbere og stadig selv arrangerer både SkovCup og
SkovCupfinale for børn og unge.
Efter vores nederlag i både forårets og efterårets 3.-divisionsmatcher skulle vi søndag d.
21/9 i Gribskov Syd ud i en op-/nedrykningsmatch, men allerede før tilmeldingsfristen
kunne vi se, at vi ikke ville kunne stille i stærkeste opstilling, da flere løbere på forhånd
måtte melde afbud pga. arbejde (bl.a. FCK mod BIF i Parken), familiebegivenheder og
andre idrætsaktiviteter, således at vi ved den normale frist kun kunne stille med 21
løbere - og selv om der op til frisen for tilmelding heldigvis kom endnu tre mand til, så
vi på dagen samlet kunne stille med 24 løbere, var det dog langt under det normale – og
nødvendige – antal for at kunne gøre os gældende, idet vi normalt regner med at skulle
være godt 30 løbere for at dække et passende antal baner for at have en fair chance.
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Efter længere tids flot efterårsvejr oprandt morgenen med regnbyger, så vi kunne se
frem til en våd tur i skoven, hvor alle grene, bregner og græs var mættet af væde, hvilket
gjorde banerne tunge og mentalt længere, end de virkelig var.
For en gangs skyld var alle tilmeldte mødt op på dagen, og gensynsglæden var stor, da
flere løbere havde holdt længere pauser og på andre måder været forhindret, ligesom en
hel del nye ansigter var dukket op for at supplere dem, der var forhindret.
Det bemærkelsesværdige er, at 23 af 24 gennemførende løbere fra PI tog points med sig
hjem, så alle bidrog til vores høst af point. Dette skyldtes dels Brunos gode planlægning
i tilmeldingen med hensyn til at udnytte de sparsomme ressourcer på så mange baner
som muligt, men naturligvis også at vores løbere er rigtig godt med fremme i rækkerne,
når de bare har mulighed for at komme med i skoven.
Desværre var overmagten fra de klubber, der er på vej op fra 4. division, igen for stor,
idet vi måtte se os slået af alle de tre andre klubber, og vi er derfor i 2015 henvist til 4.
division. Men vi kommer tilbage snarest muligt.
Det viser desværre endnu en gang, at vi både mangler en del løbere over de 60 år, nogle
børne- og ungdomsløbere, samt naturligvis at alle, der til daglig løber og er rutinerede i
o-løb, har tid og mulighed for at deltage i divisionsløbene, så vi kan få så mange som
overhovedet muligt med i skoven og hente point.
Der var så altså denne dag igen noget meget symbolsk over regnbygerne, der trak op
over os helt fra starten - og gav slip på de tunge dråber, da vi efter løbet var ved at
pakke teltet sammen.
Specielt i disse divisionsmatcher, hvor pointene fordeles på mange forskellige baner og
sværhedsgrader, er det utrolig vigtigt at have hele bredden med (både alder og
sværhedsgrad), og vi må desværre se i øjnene at der går en del år, før de nuværende
medlemmer er ”leveringsdygtige” i et tilstrækkeligt antal alderssvarende børne- og
ungdomsløbere.
Næste år skal vi simpelthen have alle løbere i skoven for at kunne stille op på alle baner
og med så mange som muligt, så vi kan få point nok med hjem til at rykke op i 3.
division igen.
Der skal derfor til alle medlemmer i PI lyde en opfordring til at komme nogle ture ud i
skoven med kort i hånden, så tag gerne børn, far, mor, bedstemødre, m.fl. med, ligesom
det er oplagt at alle forældre giver deres børn en mulighed for at deltage i
SkovCuppen (en serie af træningsløb for alle børn mellem 3 og 16 år), som er en rigtig
god optakt til at komme i skoven på egen hånd.

”AllePiSk” bliver - i hvert fald midlertidigt - til ”PiSk”.
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Som følge af reglerne om stafetsamarbejde, er en af vores samarbejdspartnere, nemlig
Allerød OK, pt. blevet ”for gode” til at måtte være med, hvorfor vi fra PI i 2014 kun
løber i stafetsamarbejde med OK Skærmen. Derfor det ændrede navn.
Klubtur.
14 medlemmer deltog i efterårets klubtur d. 25-26/10-14 til HöstOpen på Bornholm,
som var en succes pga. hyggelig indkvartering, gode terræner og baner, samt et flot
sensommervejr, der gav gode oplevelser til både løbene og til udflugter.
Bornholmerne havde for første gang i 30 år fået lov til at tegne og anvende de skønne
områder ved Hammerknuden og Slotslyngen, hvilket gav mulighed for nogle både flotte
og eminente baner i områderne, der gav sved på panden - både fysisk og mentalt.
Tak til Torkil og Karin for indkvartering og god forplejning.
Samlet antal løb i 2014.
I løbet af året mødte O-løberne fra PI i alt op til 310 civile starter i løbet af året, hvilket
er lidt mindre end sidste år, men på linje med de foregående år.
Information.
Hjemmesiden, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, resultatlister,
billeder 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.
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 i Orienteringsafdelingen meget gerne om det.
Et af Østkredsens igangværende projekter er en form for elektronisk resultatformidling
med såkaldte ”resultat-skærme”, idet der er indkøbt tre 48” skærme, som kan lejes af
Østkredsens klubber til evt. stævner.
Skærmene kan evt. være relevante for os under afholdelse af DPM’er, eller hvis vi skal
arrangere andre store stævner.
Opfyldelse af mål for 2014:
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Ud fra sidste års 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 bl.a. Amager OK’s
træningsløb, ligesom vi bl.a. havde to løbere med til Østkredsens Voksenkursus i
foråret (som tilfældigvis også blev arrangeret af Amager OK), mens der var fem
m/k på efterårets kursus i Farum d. 25/10, samtidig med, at vi andre var til
HöstOpen på Bornholm.
- Der ud over har en del medlemmer også været ude at løbe til de åbne Karruselløb
rundt om i Nordsjælland, hvilket også giver god træning.
- Vi afviklede sammen med Helsingør PI et samlet Politimesterskab, hvor
Feltsports- og Orienteringsløbsmesterskaberne var slået sammen, og inden det
blev der tirsdag arrangeret en prolog i form af et sprint O-løb som optakt til
mesterskabet, ligesom der var indlagt en landskamp mod Norge og Estland i
stævnet.
(Både dette og resten af Feltsportsudvalgets store arbejde i DPIF er også blevet
bemærket til DPIF’s HB-møde).
- Hjemmesiden er blevet bedre og bedre med nye tiltag og ideer, så der er basis for
en god og aktuel information om, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen,
ligesom det går fremad for fotografen med at få afleveret billedfiler fra de
forskellige stævner rundt om i landet (også i en så passende lav opløsning at de
kan håndteres på hjemmesiden).
Vi savner dog stadig at flere af medlemmerne husker at sende aktuelle
informationer og sjove historier til vores webmaster og redaktør, så det ikke altid
er de samme, der skriver på siden. Vi vil gerne høre om andres gode oplevelser
rundt om i skovene.
- Vi arrangerede som nævnt både to civile MTB O-løb, tre afdelinger af
Københavner Cup og en afdeling af SkovCup. Vi deltog med officials til flere
andre O-løb, og i efteråret arrangerede vi Pokalløbet - og alle løb var med et
rimelig højt kvalitetsniveau.
- Vi kan (og skal) dog altid blive klogere for hver gang, vi arrangerer et løb, idet vi
dels holder fast i de gode rutiner og koncepter, som vi plejer at køre det efter, dels
suppleret med nye og endnu bedre ideer.
- Og sidst, men næsten det værste var, at vi ikke kunne fastholde vores placering
i 3. division. Men vi kommer stærkt igen.
Målsætningen for 2015 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, bl.a. pga. AKS, der
angiveligt har varslet, at man gerne ser, at ansøgerne kan finde rundt efter kort og
kompas, inden de søger ind.
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- 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 webredaktør.
- Vi skal i foråret bl.a. arrangere et mountainbike O-løb, tre afdelinger af
Københavner Cup, 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 løbe os tilbage i 3. division.

----

Præmier og hædersbevisninger, d. 27.02.15.
(uddelt under spisningen efter generalforsamlingen)
Klubmesterskabet 2014 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 tre bedste resultater ved de fire planlagte løb på bane 1, henholdsvis
Albaniløbet d. 8/4, DPM i Orientering d. 1/5 i Gribskov, Cimbrerløbet d. 21/5 og ved
Antvorskovløbet d. 30/9.
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 193 points ud af 300 mulige og
Carsten Vad Mortensen på 2. pl. med 190 p. og Jacob Furu med 83 p.
(Der er desværre ikke flere herrer fra København eller Rigspolitiet, der har taget points i
politi-løbene – og derfor er der kun præmie til nr. 1.
Selv om f.eks. Torkil slet ikke løb på bane 1 i år, er han jo desværre nu også rykket fra
Rigspolitiet og til Midt- og Vestsjælland, så nu må vi snart have nogle flere unge løver
til komme ud på bane 1, så Jørn og Carsten kan få lidt mere konkurrence).
Jørn Lind: Jørgen Sandholt Pokalen,
Her ud over er der også:
”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 forhold til tid efter bedste løber på bane 1/H 21 i civile løb og
de tre divisionsmatcher og politi-pointene fra bane 1 (henholdsvis bane 2 for damerne).
”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2014 til Jørn Lind med 854 point foran Carsten
Vad Mortensen med 541 p. og Camilla Rath Nielsen med 483 p.
Jørn Lind: Ud over Jørgen Sandholt Pokalen skal du derfor også have
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en aktie i P. Sørensens Mindepræmie (ingen pokal), samt en stor tak for at du var
stævneleder til alle de tre afdelinger af Københavner Cuppen og banelægger på
Pokalløbet.
Carsten Vad Mortensen:
Nr. 2 i kampen om ”P. Sørensens Mindepræmie” og banelægger på MTB-O i Stenholt
Vang.
Så går vi over til damerne:
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 198 points foran Elin Kracht med 100 points.
Camilla: Flemming Christensen Pokalen og en 3.-plads i P. Sørensens Mindepræmie.
Flidspræmien.
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og
når vi ser på 2014, er der da også flere, der har været ude til en del løb til trods for, at vi
også selv har arrangeret rigtig mange stævner, hvor vi har trukket meget på mange gode
kræfter.
Susan og Bruno:
Blandt de ihærdige løbere så vi bl.a. Susan Stub, der fra starten af vores op- og
nedrykningsmatch mente, at hun helt burde være blevet hjemme på grund af forkølelse,
men når man er gift med den ihærdige civile tilmelder, slipper man ikke så let.
Desværre havde hun en relativ sen start og oven i købet fik hun store problemer med at
finde de sidste poster, da hun søgte efter dem samtidig med at "Syndfloden" brød løs
over Store Dyrehave, så hun var helt gennemblødt fra yderst til inderst, da hun nåede i
mål.
Som jeg skrev i nyhederne, håbede jeg, at Bruno sørgede for masser af varm kakao med
rom i, da de kom hjem, men det kan jeg dog godt være lidt i tvivl om, hun har fået, så
nu må hun nøjes med at varme sig på lidt rødvin, som jeg håber hun vil dele med Bruno,
der jo hver uge sørger for, at vores tilmeldinger bliver sendt af sted og bliver afregnet
med arrangørerne, sørger for at stille de optimale hold til divisionsmatcherne samt
sørger for at holde styr på alle financerne.
Karsten Jørgensen:
Stævneleder på Pokalløbet og banelægger på SkovCup.
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Der ud over var du banelægger på feltsportens disciplinbane, men vi, der var med til at
arrangere politimesterskaberne, er jo på anden måde blevet honoreret af PI-København
for at bruge vores fritid på det, så jeg vil i år primært holde mig til at belønne dem, der
har trukket læsset til vores egne stævner.
Anne Fonnesbech: Banelægger på Kbh. Cup
Dan Frederiksen: Banelægger på Kbh. Cup
Peter Sørensen: Banelægger på Kbh. Cup
Christopher og Henrik Wiberg: De var ved DPM banelæggere på sprintbanen og
på orienteringsbane.
Som det forhåbentlig fremgår af min beretning og det ovenstående, har vi en god
bestyrelse, der klarer alle de dagligdags forretninger og beslutninger, ligesom mange
også fungerer som banelæggere, stævneledere og hjælpere til div. løb, ligesom vi har
mange andre gode folk, der tager en tørn med at lave baner, m.m., men et af de navne,
som igen i år vist trådte frem flest gange i min beretning, har både været stævneleder,
stævnekontrollant, banelægger, banekontrollant og meget andet.
Der var nemlig én, der absolut skulle have det optimale ud af sin tvungne afspadsering,
og så var det jo heldigt, at der var så mange arrangementer i foråret at rive i – selv om
der måske på et tidspunkt var lidt rigeligt med opgaver, men det vender vi tilbage til.
Flidspræmien for 2014 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”, men vi kan lige så godt gå lige på:
Ved De Norske Politimesterskaber tog Jørn Lind et løbskort, drønede af sted og først
efter at han lystigt havde pisket ca. 500 meter op ad fjeldet, fandt han ud af at han havde
taget et kort til den forkerte bane.
Han valgte dog at fortsætte sit løb på den længere bane.
Jørn, det er næsten ved at være en tradition, men … nej, der flere kandidater:
I forbindelse med en 3.-divisionsmatch skulle Torkil Hansen have det lette klubtelt
med til stævnepladsen, men efter at han forgæves havde spurgt hos bl.a. Peter Sørensen,
om han stadig havde det stående - efter at vi selv havde arrangeret Københavner Cup,
måtte Torkil slæbe det gamle og noget tungere telt med til løbet, hvor til Karsten
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undrende spurgte, hvorfor Torkil ikke havde taget det nye telt med, når Karsten nu
havde kørt helt til Kokkedal og afleveret det i Torkils garage.
Og ved 3. afdeling af Københavner Cuppen i Store Dyrehave mødte Torkil som
banekontrollant op på stævnepladsen, hvor vi var ved at gøre klar til at sætte posterne ud
i skoven, og først da vi skulle bruge noget materiel fra depotet, fandt Torkil ud af, at han
havde glemt en hel trailer med materiel hjemme i Kokkedal.
Torkil kørte meget hurtigt hjem for at hente traileren, men for at føje spot til skade var
der asfaltarbejde på vejen gennem skoven, så Torkil havde noget svært ved at komme
tilbage igen, så vi kunne få oprettet stævnepladsen i sædvanlig god tid. Det huede ikke
hr. Hansen.
Man kunne godt overveje igen i år at give Torkil prisen, men som vi plejer at sige i
politiet: Hvis man ikke laver nogen fejl, laver man sikkert for lidt – og der har godt nok
været tryk på i år.
D. 17.01.15 var Bruno Stub til VinterCup, hvor han pga. skader løb på Light-banen, og
hvor han på de tidligere etaper havde taget 2.- og 3.-pladser, men på 4. afd. havde Bruno
flere fejlklip. Jeg ved ikke, om det var ”rigtige” fejlklip, en fejl ved SportIdent eller om
det bare var på rund af tidsnød, fordi han skulle hente Susan og pigerne hos hestene, så
vi lader nåde gå for ret.
Det var dog bemærkelsesværdigt at også Jesper Kracht ved samme løb også havde fejl
på post 10.
Jeg har igen overvejet om alle, der ikke deltager i divisionsmatcherne, burde have en
aktie i Klipfiskerpokalen, specielt i år, hvor vi rykkede ned i 4. division, men nu prøver
vi endnu en gang med gulerod i stedet for pisk for at få flere løbere med i skoven ☺.
Elin Kracht var faktisk en af dem, der mødte op bl.a. til 3.-divisionsmatchen d.
31.08.14, og da hun næsten altid er et meget sikkert trumfkort, når hun bare har
mulighed for at deltage i et løb, havde vi satset på, at Elin Kracht som sædvanlig ville
ligge i toppen af listen og tage en masse point.
Desværre gik det lidt for hurtigt, så hun ved en fejl klippede en post, der godt nok
stod tæt på den rigtige, men den klippede post havde det forkerte kontrolnummer,
hvilket medførte diskvalifikation.
Og lidt i relation til det at lave fejl, når man laver meget, så vil jeg undlade at nævne alt
for meget om en forsvunden postenhed ved postindsamlingen, da Elin var oppe at
hjælpe til ved SkovCup-finalen i Frederiksværkskovene.
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Men det er dog mere kritisk, at uvanen tilsyneladende fortsatte sidst på året, idet hun
også ved den første afdeling af VinterCuppen i starten af december blev noteret for
(endnu) et fejlklip.
Det er altid interessant med nye navne på pokalerne, så
Klipfiskerprisen for 2014 går til Elin Kracht.
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
PI’s farver i skoven.
Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand
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