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Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2015 
til mundtlig fremlæggelse på Medlemsmødet d. 220116. 

 
  
Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:  Jan Kofoed Nielsen, Station Amager 
Næstformand: Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling 
Kasserer.  Bruno Stub, Rigspolitiet  
Sekretær:  Kim Neubert Madsen, Specialenheden, Færdselssektionen 
Materielforvalter: Torkil Hansen, Tungvognscenter Øst  
Webredaktør: Jørn Lind, Efterforskningsenheden 
Webmaster: Jacob Furu, Station Amager  
 
 
Ved Medlemsmødet d. 27. februar 2015 på Station Amager mødte der 10 medlemmer 
op, som valgte den hidtidige materielforvalter Karsten Jørgensen som ny næstformand, 
hvor efter Torkil Hansen blev valgt til at overtage funktionen som materielforvalter, idet 
han jo de facto har passet depotet i flere år. 
Samtidig blev Bruno Stub genvalgt som kasserer, Kim Neubert Madsen som sekretær 
og Jacob Furu som webmaster. 
 
 
Egne arrangementer.  
Orienteringsafdelingen havde traditionen tro især i foråret et travlt program: 
 
Allerede i slutningen af januar, lørdag d. 240115 arrangerede Orienteringsafdelingen et 
civilt mountainbike orienteringsløb (MTB-O) i Grib Skov, hvor Torkil Hansen som 
både stævneleder og banelægger havde lagt banerne og styrede tropperne. 
  
Takket været vores faste hjælper til beregningen Mogens Jørgensen, der også står for alt 
udstyr til beregning i ØstKredsen (og salg af SI-udstyr til hele landet), fik deltagerne 
også mulighed for at afprøve de nye berøringsfrie SportIdent enheder. Det kan især ved 
MTB-O kan være praktisk, da man så ikke skal strække sig så langt fra cyklen og helt 
hen til postenheden, hvor der skal stemples. Her kan man nøjes med at have sin enhed 
på ca. 20 cm afstand.   
De 55 deltagere fik sig en god og flot tur i skoven, hvor de morgenfriske blev belønnet 
at have se vejrudsigten i forvejen, så de kunne komme tidligt til start.  
Da de sidste deltagere cyklede i mål, var der en del sne i luften, hvilket hurtigt tiltog i 
mængde, mens vi samlede posterne ind, og snart efter var skoven pænt dækket af sne. 
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Københavner Cuppen.  
Peter Sørensen, der oprindelig opfandt KøbenhavnerCuppen som en serie med 3 
orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane, påtog sig igen i år at 
være stævneleder på disse tilbagevendende stævner hen over foråret.  
 
Ved 1. afd. af Københavner Cuppen, som blev afviklet i Gadevang d. 090415, lagde 
Peter Sørensen oven i købet også selv ud som banelægger. 
 
Fra hele landet mødte der ca. 45 løbere, der havde et godt løb på nogle gode baner i et 
terræn, vi ikke har været i i mange år, og stævnelederen havde også sørget for godt vejr, 
så der var ikke et øje tørt. 
Ved det efterfølgende karruselløb om eftermiddagen/aftenen for civile løbere mødte der 
desværre kun 11 løbere op – formentlig fordi mange havde svært ved at nå fra 
Storkøbenhavn og til Nordsjælland efter arbejdstid. 
 
Da Jørn Lind i år ”slap” for at være stævneleder på KøbenhavnerCuppen, påtog han sig 
i stedet at være banelægger på 2. afd., der blev afviklet i Gl. Grønholt Vang d. 190515.  
 
Det var et næsten perfekt arrangement med god planlægning og gode baner, og samtidig 
er både stævneleder og banelægger jo nidkære med hensyn til at alt skal være i orden, så 
der var rigtig meget intern kontrol, hvilket blev afspejlet i at de selv fandt og rettede fejl, 
som banekontrollanten havde overset. 
Der var stor tilfredshed blandt de 48 fremmødte deltagerne, men de var selvfølgelig 
også glade for at de løb uden at blive generet af de heftige regnbyger, der dukkede op 
både før og efter løbets afvikling, men ikke under løbet hvor vi havde flot solskin. 
 
D. 040615 var Christopher og Henrik Wiberg banelæggere på 3. afdeling af  
Københavner Cup, der løb af stablen i den sydøstlige del af Gribskov, hvor de 48 
deltagere kom rundt i skoven på nogle spændende baner.  
 
Ud over at de sædvanlige, trofaste og erfarne løbere fik nogle gode udfordringer, så vi 
heldigvis også en del nye og yngre løbere, der oplevede o-sporten fra sin gode side med 
interessante baner og gode postplaceringer. 
 
Samlet var der en fin planlægning og afvikling af alle de 3 løb i serien, hvilket gør det 
sjovt både at deltage som løber, men også at hjælpe til med postudsætning og afvikling 
af stævnet.   
 
 
Efterårets Pokalløb blev afviklet torsdag d. 270815 i Nørreskoven, hvor Jørn Lind 
påtog sig opgaven som stævneleder, og da den oprindelige banelægger fik travlt med 
andre ting, sprang Peter Sørensen til som banelægger. 
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Det gav imidlertid nogle udfordringer at skoven har været lukket for orienteringsløb i 
mange år, og at den var noget mindre end Peter havde forventet.  
Banerne måtte derfor snoes flere gange rundt, og Peter havde som banelægger været 
rundt i skoven og fundet nogle snedige postplaceringer, der gav nogle gode og svære 
baner.  
Efterfølgende var der præmieoverrækkelse og samlet afslutning med smør-selv-frokost, 
som var en succes - og en nødvendighed, da Hareskovhallen til dagligt ikke er 
bemandet. 
 
I forlængelse af politiløbet blev der afvikler træningsløb for civile løbere på banerne, 
men pga. DHL-stafetten samme aften og det heftigt regnvejr i løbet af dagen, deltog der 
desværre kun 34 løbere til politiløbet og 9 til Karruselløbet.  
 
SkovCup.    
Selv om vi for tiden næsten ikke selv har nogen børne- og ungdomsløbere i O-afd., 
arrangerer vi stadig hvert år en afdeling af SkovCup, idet det er en passene størrelse 
arrangement for os, og det giver samtidig goodwill i de civile klubber, at vi også 
arrangerer civile o-løb.      
I år var vores afdeling af SkovCuppen onsdag d. 200515 henlagt til i Sperrestrup Skov 
ved Ølstykke, hvor Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen som 
banelægger stod i spidsen for at sende ca. 130 deltagere i skoven.  
Det var færre end forventet, men måske var der for langt fra København og 
Nordøstsjælland til at ”kernekundernes” forældre kunne nå fra arbejde, hente børnene 
og køre videre til skoven?  
Men det gjorde ikke at det var mindre hyggeligt at hjælpe til med at arrangere. 
 
I relation til SkovCuppen deltog Torkil Hansen fra PI og Betty Folino fra FIF Hillerød i 
marts ved Dansk Orienteringsforbunds repræsentantskabsmøde, hvor de på vegne af 
SkovCup gruppen (som er sammensat af deltagere fra flere klubber i ØstKredsen) 
modtog prisen ”Silva Blokken” som en påskønnelse af gruppens arbejde med 
SkovCuppen, for at udvist en ”selvfornyelse og livskraft, som vi alle kan misunde”.  
 
PI har som nævnt pt. desværre næsten ikke nogen børne- og ungdomsløbere, men vi 
deltager alligevel i arbejdet med at få flere børn ud og løbe med kort og kompas i 
skoven.  
Jeg vil derfor stadig gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de ikke selv kan løbe 
o-løb) til at give deres børn eller børnebørn muligheden for at prøve nogle ture i skoven.  
 
Året sluttede næsten som det startede på arrangementssiden: I den første weekend i 
december var Torkil Hansen igen klar som banelægger og stævneleder, idet han på O-
afdelingens vegne have påtaget sig at få en frisk flok på 71 MTB-O'ere sendt rundt på 
forskellige baner i Tokkekøb Hegn.  
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I morgenens kulde, fugt og mørke cyklede vi ud med de første postenheder, der blev sat 
ud i pandelampernes skær, så banerne var klar til at de første, friske deltagere kunne 
kommer af sted lidt før kl. 0900. 
Igen var det en passende arrangementstype for vores afdeling, idet det ikke kræver 
voldsomt mange officials til at arrangere.  
De fleste af deltagere er som regel rutinerede ryttere, der kigger mere på om det er gode, 
spændende og udfordrende baner, samt godt rugbrød til smør-selv-frokosten, når de 
kommer våde og trætte i mål, end om der er en lækker kiosk, mange toiletvogne og en 
mobil sportsbutik med fancy udstyr.      
Desværre var Torkil noget presset med opgaven, idet vi var nogle stykker, der også 
skulle nå andre ting senere den dag, ligesom der generelt ikke var særlig mange, der 
havde meldt sig som hjælpere.  
Så en klart opfordring herfra om at melde sig som officials, når vi har nogle 
arrangementer. 
 
Resultater fra Politiløbene. 
Ved De danske Politi Mesterskaber i Feltsport og Orientering i Stråsø var PI-
København igen med godt fremme:  
 
I Feltsporten blev Christopher Wiberg Dansk Politimester og Jørn Lind vandt 
bronze.     
Christopher er i forbindelse med sin politiuddannelse godt nok blevet stationeret i Syd- 
og Sønderjyllands Politi, hvorfor han stillede op for Sønderborg PI.   
Vi føler imidlertid stadigvæk at Christopher er "vores" løber, da han har løbet i PI-
København helt fra barnsben (og næsten før), ligesom han også stadig løber for PI-
København til alle vores civile løb, samt skal være banelægger på mellemdistanceløbet 
på Dueodde til prologen ved politimesterskaberne, som vi arrangere på Bornholm til 
sommer. 
 
I dameklassen vandt Rita Breum foran Camilla Rath Nielsen med under 2 min.s 
forskel. Desværre var der ikke nok deltagere i klassen til at det kunne anerkendes som et 
politimesterskab. 
 
I Herre-45 blev Henrik Wiberg nr. 2, bl.a. funderet på et fornemt skyderesultat, idet 
han som den eneste dansker fik fuld score på pistolskydningen, der ellers straffes med 1 
minut pr. fejl. 
 
Ved DPM i Orienteringsløb blev Rita Breum vinder af dameklassen foran Camilla 
Rath Nielsen.  
På herresiden fik Christopher Wiberg sølv og Jørn Lind blev nr. 4, mens Bruno Stub på 
bane H-45 fik en 3. plads.  
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Samlet for årets politiløb. 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2015 op til 143 starter ved årets 
14 politiløb, hvilket er en lille fremgang i forhold til i 2014, hvor vi stillede op til 135 
starter ved 15 politiløb, men stadig en markant tilbagegang i forhold til 2013, hvor vi 
stillede op til 190 starter ved 12 politiløb, men det var i de glade dage med bedre 
muligheder for fælles transport.  
 
Trods det lidt begrænsede antal deltagere ved nogle af politiløbene rundt omkring i 
landet, plejer PI-København dog stadig at være rigtig godt med på resultatlisterne. 
 
Resultater fra de civile o-løb. 
Ved de civile Danmarksmesterskaber i Langdistance blev både Elin Kracht i D-45 
og Torkil Hansen i H-60 placeret på flotte 5.-pladser i deres felter på henholdsvis 24 og 
37 startende og begge kun ca. 5½ min. efter vinderen af klasserne. 
 
3. Divisionsmatch. 
Vi startede sæsonen med meget ringe deltagelse til den første afdeling af 4. 
divisionsmatchen, hvilket gav os en foreløbig sidsteplads i turneringen.  
Ved 2. runde kom vi op og fik en kneben 2. plads, så vi samlet lå nr. 3, hvilket betød at 
vi sidst på året skulle løbe om at få lov til at blive i 4. - eller om vi skulle rykke ned i 5. 
division. 
Selv om det er forholdsvis få medlemmer, der har haft mulighed for at deltage i 
divisionsmatcherne i weekender, er det trods alt meget opmuntrende at der kommer 
løbere tilrejsende fra både Sønderborg og Bornholm som forstærkning til de lokale 
løbere og alle tager gode point.  
Det er også bemærkelsesværdigt at de fleste af de løbere, der så møder op til løbene, får 
gode point med hjem. Der kommer desværre bare ofte lidt for få løbere med PI-
København på ryggen over mållinjen. 
Vi blev ved nedrykningsmatchen samlet nr. 2 ud af de 4 klubber, så vi i det mindste kan 
blive i 4. division i 2016.  
Vi satser dog på at komme stærkt igen, så vi forhåbentlig atter kan rykke op i 3. division 
til efteråret, men det kræver at alle reserverer datoerne til divisionsmatchern, 
henholdsvis d. 17/4, d. 21/8 og d. 25/9 i 2016.  
 
Ud over deltagelse i De danske Mesterskaber kan vi se, at Torkil Hansen tager sin 
kommende opgave som banelægger på De danske Politi Mesterskaber (DPM) i 2016 på 
Bornholm meget seriøst. 
I weekenden d. 5-6. september knoklede Torkil rundt på Hammeren, hvor han 
præsterede at vinde Bornholmsmesterskabet i Orienteringsløb foran andre stærke, 
lokalkendte bornholmske o-løbere, så også her er der gode kræfter klar til at skabe nogle 
meget spændende langdistancebaner til DPM 2016 på Bornholm. 
 
O-løberne fra PI stillede i alt op til 343 stater i løbet af året, hvilket er ca. 10 % flere end 
sidste år, hvor vi var af sted til i alt 310 løb. 
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”AllePiSk” bliver til ”PiSkAmOK”. 
Som følge af DOFs regler om stafetsamarbejde, er den ene af vores tidligere 
samarbejdspartnere, nemlig Allerød OK, pt. ”for gode” til at måtte stille hold sammen 
med andre klubber, hvorfor PI i 2015 kun løb i stafetsamarbejde med OK Skærmen, og 
derfor blev navnet sidste år ændret til de ”PiSk”.  
Umiddelbart før årsskiftet aftalte vi imidlertid at udvidet samarbejde til også at omfatte 
Amager OK, da vi skønnede at alders-, struktur- og ambitionsniveauerne i PI, OK 
Skærmen og Amager OK passede godt sammen, så vi igen kan danne nogle rimelige 
stafethold, der frem over vil løbe under navnet ”PiSkAmOK”.  
 
Information. 
Hjemmesiden, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, resultatlister, 
billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter, selv om vores webmaster også har travlt 
med mange andre ting for tiden. 
Ligeledes udsender vi jævnligt nyhedsmails til alle medlemmer for at informere om 
vigtige, kommende arrangementer og anden aktuel information. 
 
Materiel.   
Vi forsøger stadig at reducere vores mængde af materiel, da meget af det gamle grej 
bliver afløst af elektronisk tidtagningsudstyr, som vi lejer af ØstKredsen, men der er 
stadig behov for plads til telte, startur, vanddunke, markeringspæle, m.m.  
Alt dette bliver stadig opbevaret i Torkils garage, så det er meget belejligt at Torkil nu 
også på papir er blevet materielforvalter. 
 
Opfyldelse af mål for 2015: 
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, 
og så er der altid muligheden for at løbe til de åbne karruselløb rundt om i 
Nordsjælland. 

- Selv om vores webmaster er presset på tiden, kommer der stadig nye tiltag og 
ideer, så der er basis for en god og aktuel information på Hjemmesiden om hvad 
der rører sig i Orienteringsafdelingen.  
Da vi gerne vil høre om andres gode oplevelser rundt om i skovene, savner vi dog 
stadig at flere af medlemmerne uden for bestyrelsen husker at sende aktuelle 
informationer og sjove historier til vores webmaster og -redaktør, så det ikke altid 
er de samme, der skriver på hjemmesiden og idrætsbladet.  

- Vi arrangerede i 2015 både 2 civile MTB O-løb, 3 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 højt kvalitetsniveau.  
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- 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. 

- Den ringe deltagelse til divisionsmatcherne gav os kun en 3. plads i turneringen 
og vi blev nr. 2 ud af de 4 klubber i nedrykningsmatchen, men vi kunne i det 
mindste blive i 4. division i 2016.  
 

Målsætningen for 2016 læner sig meget op ad tidligere års planer: 
- Vi skal arbejde på at få flere og bedre træningsmuligheder, så specielt de nye 

løbere bliver motiveret til at komme i skoven.  
- 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 webmaster og redaktør. 

- Vi skal i foråret bl.a. arrangere et 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.  

- Der ud over skal vi i 2016 i samarbejde med Helsingør PI arrangere Danske 
Politimesterskaber (DPM) i Sprint på Christians Ø og i Orienteringsløb (lang 
distance) på Hammeren, samt et mellemdistanceløb på Dueodde.  

- Og sidst, men ikke mindst, så satser vi på at komme stærkt igen, så vi 
forhåbentlig i efteråret kan løbe os tilbage i 3. division. 

 
 
Fremtiden. 
Ved et af ØstKredsens klubledermøder blev der fremlagt en opgørelse af, hvor mange 
løb de enkelte klubber arrangerer (antal startende løbere) contra hvor meget løbere, der 
deltager i andre klubbers løb.  
 
Statistikken var fra 2014, og den viste at PIs medlemmer løb meget mere, end vi selv 
arrangerede - Faktisk en faktor 0,36, dvs. vi har 3 gange så mange løbere hos andre 
klubber end som vi selv arrangere for.    
Det ændrer sig måske og forhåbentlig en smule i 2016, hvor vi bl.a. skal arrangere 1. og 
3. divisionsmatch, men mønsteret er stadig det samme.  
 
Bestyrelsen har så i forlængelse af dette diskuteret, at der også internt i O-afd. er meget 
store forskelle på, hvor mange udgifter vi har til medlemmernes startafgifter - i forhold 
til den indsats, de samme medlemmer yder i klubben med bl.a. at hjælpe til med at 
arrangere løb, m.v.     
Vi har en del store startudgifter, som bl.a. bliver brugt af løbere, som vi ikke ser ret 
meget til, når vi skal arrangere de forskellige løb, og dvs. at vi kan bruge hjælpere både 
til politiløb, MTB-O, SkovCup, osv. 
 



8 
 

Bestyrelsen besluttede at dialog er den indledende vej frem i denne problemstilling, så 
igen skal der her fra lyde en stor opfordring til at hjælpe til, når vi arrangerer løb, idet 
det næsten er de eneste ekstraindtægter, vi skal skaffe til afdelingen. 
Så længe vi ikke har noget særkontingent, må vi selv sørge for at arrangere 
tilstrækkeligt med løb af forskellige afskygninger, men det kræver også at der er flere, 
der hjælper til med at arrangere.  
 
Bruno kommer tilbage til regnskabet bagefter, men jeg kan godt allerede nu afsløre, at 
vi lægger op til at fremtidige indkøb af klubtøj bliver for egen regning, dvs. med et evt. 
samlet indkøb, men formentlig uden tilskud fra O-afdelingen. 
 
 
Ændring af proportionerne for klubmesterskaberne. 
Det har været nogle forslag fremme om at ændre proportionerne for klubmesterskaberne 
for at øge gruppen af mulige deltagere.  
 
 
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.   
 
- - - - 
Præmier og hædersbevisninger. 

 
Klubmesterskabet 2015 i Herreklassen, der afgøres mellem løbere, som er fast 
tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af Rpch.s. afd., blev i år afgjort ud 
fra de 3 bedste resultater ved de 4 planlagte løb på bane 1, henholdsvis Esbjergs 
Baksuldløb d. 23/4, DPM i Orientering d. 7/5 i Stråsø, Horsensløbet d. 15/9 og ved 
Antvorskovløbet d. 30/9.    
Jørgen Sandholdt Pokalen går til Jørn Lind med 275 points ud af 300 mulige og med 
Christopher Wiberg på 2. pl. med 98 p., samt Jacob Furu på 3. pl. med 85 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. 
 
Pointene fra politiløbene kommer hentes på 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 i løb, der trækker på mange af 
O-afd.s egne medlemmer som officials. 
De civile points hentes i løbetider efter første løber på hver bane i de 3 
divisionsmatcher, her hentes de til gengæld på alle baner og sværhedsgrader. 
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”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2015 til Jørn Lind med 1.022 points foran Rita 
Breum med 796 p. og Jacob Spange Mortensen med 415 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 298 points foran Camilla Rath Nielsen med 93 points. 
Flemming Christensen Pokalen og 2. plads P. Sørensens Mindepræmie.  
 
 
Flidspræmien. 
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og 
når vi ser på 2015, har der også været mange løbere ude til en del arrangementer, 
samtidig med at vi også selv har arrangeret rigtig mange stævner, hvor vi har trukket 
meget på mange gode kræfter.  
 
Hermed har jeg så antydet at det også er vigtigt at organisationen bag ved fungerer, og 
det kræver også ofte et stort arbejde at få alt til at gå op i en højere enhed. 
Vi har en bestyrelse, der klarer alle de dagligdags forretninger og beslutninger, ligesom 
mange andre også fungere som banelæggere, stævneledere og hjælpere til div. løb. 
 
 
Vi har bl.a. en Peter Sørensen, der heldigvis for os har fået lidt mere fritid, så han både 
var stævnleder på de 3. afd. af KøbenhavnerCup, var ude og hjælpe til ved SkovCuppen 
og så var han banelægger på både 1. afd. af Kbh.Cup og endelig var han banelægger på 
Pokalløbet. 
 
Blandt de mange, der også hjælper rigtig meget til er faktisk også den, som i år selv har 
løbet flest løb (samlet for både civile og politiløb), nemlig vores kasserer Bruno Stub, 
som jo bekendt også er mand for at presse de sidste point ud af de løbere, der tilmelder 
sig til divisionsmatcherne takket være sin taktiske snilde og gode kendskab til 
reglementet. 
Bruno har samlet løbet 51 civile og 11 politiløb, dvs. 62 løb i alt.   
 
Flidspræmien for 2015 går til Bruno Stub.   
 
Jeg kan lige nævne at Elin Kracht samlet løb 44 løb, men det vender vi lige tilbage til.  
 
Mette Stub havde samlet 3. flest løb med 40 i alt (lige som Elin var her af ingen 
politiløb, da de kolliderer med arbejde og skole), så man må nok sige at far og datter 
holder hinanden til ilden.  
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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”. 
 
Jeg vil dog her starte med lidt Citater fra 2014: 
Ved De Norske Politimesterskaber tog Jørn Lind et løbskort 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, hvorfor han så desværre blev diskvalificeret. 
Jørn, det er næsten ved at være en tradition, men … 
 
I forbindelse med en 3. divisionsmatch skulle Torkil have det lette klubtelt med til 
stævnepladsen, men efter at han forgæves havde spurgt hos bl.a. Peter Sørensen 
om han stadig havde det efter at vi selv havde arrangeret Københavner Cup, måtte 
Torkil slæbe det gamle og noget tungere telt med til løbet, hvor efter Karsten 
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.  
 
Man kunne godt overveje igen at give Torkil Hansen prisen, men som vi plejer at 
sige i politiet: Hvis man ikke laver nogle fejl, laver man sikkert for lidt – og der 
havde godt nok været tryk på i 2014. 
 
Som nævnt ved sidste års medlemsmøde var Bruno Stub d.. 170115 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, om det var en fejl ved SportIdent eller om det bare var 
som han skulle hente Susan og pigerne hos hestene, så vi lod jo nåde gå for ret. 
 
Det var dog bemærkelsesværdigt at Jesper Kracht på samme afdeling også havde 
fejl på post 10, så light banen må have været sværere end hvad de lover. 
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Jeg havde igen overvejet om alle, der ikke deltagere i divisionsmatcherne, burde 
have en aktie i Klipfiskerpokalen, specielt i år 2014, hvor vi rykkede ned i 4. 
division, men vi prøvede 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 rent faktisk mødte op bl.a. til 3. 
divisionsmatchen d. 310814, 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 sædvanligt ville ligge i toppen af listen og tage en masse points. 
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 rigtig meget, så undlod jeg at 
nævne alt for meget om en forsvunden postenhed ved indsamlingen efter at Elin 
var oppe og hjælpe til ved SkovCup-finalen i Frederiksværkskovene. 
 
Men det er dog mere kritisk, at uvanen tilsyneladende fortsatte sidst på året, idet 
Elin 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 derfor gik  
Klipfiskerprisen for 2014 til Elin Kracht.  
 
Elin vil du komme her op. 
Jeg synes derfor, at Elin skal prøve at holde og mærke, hvordan det føles at have den i 
hånden, da Elin ikke mente at det var nødvendigt at få den hjem, efter jeg endelig havde 
fået graveret den.  
Du skal lige blive stående lidt med den, da du får den helt specielle ære at give den 
videre til en værdig arvtager. 
 
Derfor skal vi tilbage til 2015:  
 
Vi har jo fx Jakob Spange Mortensen, der står noteret for nogle fejlklip til bl.a. 
VinterCup, men jeg har ikke været inde og nærstudere og krydsforhøre, om det er 
egentlige fejlklip eller om han er udgået fra de lange baner, idet han efter starten på sin 
o-karriere hurtigt har valgt stadig stigende sværhedsgrader, så jeg vil ikke slå på en 
mand, der forhåbentlig bare har fundet ud af at der både skal hastighed og fin-
orientering til at komme gennem banen.  
 
Så er der Bruno Stub, der som nævnt sidste år startede 2015 med fejlklip i 
VinterCuppen, ligesom han jo bl.a. havde fejlklip til op- og nedrykningsmatchen og et 
løb mere, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, idet flere af fejlene egentlig skyldes 
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dårlige, duggede eller ingen briller, så i stedet for at straffe dig, vil jeg forære dig nogle 
kontaktlinser, selv om jeg ikke ved hvilken styrke du bruger. 
Så da jeg nu giver dig nogle af mine kontaktlinser med min styrke, kan du garanteret se 
alt i en al for høj opløsning - og så løber du endnu mere fra mig, end du plejer at gøre, 
hvor min eneste chance ellers har været, at du ikke kan se kortet tydeligt nok. 
 
Så jeg vil lige starte med at give Bruno et par kontaktlinser - og selv om det ikke ser 
sådan ud, er det faktisk givet i bedste mening, idet jeg endelig selv har overvundet 
ubehaget ved at rode mig i øjnene, og dermed set lyset: Duggede briller  gavner ikke. 
 
Men der er jo flere kandidater: 
 
Via en rimelig pålidelig informatør (når jeg siger sådan er det fordi pgl. som regel  selv 
er i søgelyset til denne hæder, eller hvordan er status i år, Jørn?), men jeg har altså hørt 
dette og har fået det fået bekræftet fra en meget pålidelig kilde, nemlig vores faste 
hjælper og reservebetjent Mogens Jørgensen, at banerne til Pokalløbet af banelæggeren 
Peter Sørensen (af alle banelæggere?) blev afleveret til trykning uden sidsteposten på 
bane 5 !!! - og det blev faktisk kun opdaget fordi Mogens tilfældigvis skulle tilrette 
placeringen af nogle af IOF-symbolerne på kortet. 
Nu ved vi jo godt at Peter har haft travlt - især i hele foråret, hvor han både var 
stævneleder tre gange og også banelægger på den ene bane. 
Og måske især her om efteråret til Pokalløbet, var der lidt pres på med at få snoet 
banerne på en begrænset plads, så han bl.a. fik nedsat antallet af gange, de stakkels 
løbere skulle krydse landevejen. Jeg må jo så nok også trække lidt i land med det jeg 
sagde om nidkærhed mht. kontrol i min beretning, men vi lader nåde gå for ret.  
 
Det skyldes jo at især at banekontrollanten, Torkil Hansen vel også her får en stor aktie 
i at denne post blev overset. Bare fordi man er bange for sin gamle formand og nestor, 
samt tror at han er ufejlbarlig, behøver man jo ikke selv at undlade at passe sin 
funktion. 
Det blev så også kun værre, da Torkil her efter glemte Post 43, da han var ude og sætte 
postenheder ud, og da han endelig kom der ud, manglede der både et stativ og en 
postskærm, hvilket han godt vidste. Herefter måtte Torkil hjem efter stativ og 
postskærm, før banerne kunne meldes klar.  
 
Og selv om jeg desværre må skuffe både Line og Mette, at det ikke bliver Bruno, der får 
denne hæderspris i år, så må jeg sige, at ihukommende Torkils mange tvivlsomme 
meritter sidste år, hvor vi bar lidt over med hans mange forglemmelser pga. mange jern 
i ilden - sammenholdt med dette års "præstationer" - må det da vist være på tide, at 
Torkil igen passer rigtig godt på denne hæderspris i et års tid.  
Klipfiskerprisen for 2015 går til Torkil Hansen.  
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Jeg vil gerne her opfordre til at man husker at informere mig om diverse eskapader i 
løbet af året, da jeg næppe når at opdage alt, og vi skulle jo nødig gå glip af nogle gode 
historier fra skoven. 
 
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 

 
 
 


