
Til	  alle	  med	  interesse	  i	  politi-‐o-‐løb	  på	  lidt	  højere	  niveau.	  

	  

For	  snart	  meeeget	  lang	  tid	  siden	  skrev	  jeg	  ud	  til	  alle	  dem,	  der	  måske	  kunne	  være	  interesseret	  i	  at	  løbe	  sig	  
på	  politilandsholdet	  til	  et	  Nordisk	  Mesterskab	  i	  efteråret	  2014.	  

Jeg	  fik	  rigtig	  mange	  positive	  tilbagesvar,	  hvorfor	  Danmark	  meldte	  sig	  klar	  til	  at	  deltage	  i	  et	  sådant	  mester-‐
skab	  i	  Norge.	  	  

Men	  ak!	  –	  Hverken	  Finland	  eller	  Sverige	  syntes,	  det	  var	  en	  god	  ide,	  og	  så	  nyttede	  det	  jo	  ikke	  så	  meget.	  

I	   stedet	  gik	  Norge	  og	  Danmark	   sammen	  om	  at	   lave	  en	   landskamp,	  der	   skulle	   være	   indlagt	   i	  de	  nationale	  
mesterskaber,	  således	  at	  der	   ikke	  skulle	  bruges	  ekstra	  ressourcer	  på	  at	  arrangere	   landskampen.	  Først	  var	  
det	  tanken,	  at	  landskampen	  skulle	  bestå	  af	  to	  halvlege:	  én	  i	  Danmark	  og	  én	  i	  Norge,	  men	  pludselig	  sprang	  
nordmændene	   fra	  denne	   ide,	   således	  at	  det	  nu	  kun	  er	   ved	  de	  danske	  politimesterskaber	   i	  Nordsjælland,	  
29/4	  –	  1/5,	  at	  der	  skal	  være	  landskamp.	  Først	  til	  næste	  år	  bliver	  det	  så	  nordmændenes	  tur.	  

	  

Velvidende	  at	  både	  Norge	  og	  Danmark	  har	  problemer	  med	  tilgang	  af	  nye	  unge	  hurtigløbere,	  og	  at	  der	  også	  i	  
begge	   lande	  er	  temmelig	  mange	  ældre,	  som	  fortsat	  gerne	  vil	  være	  med,	   foreslog	  vi,	  at	   landsholdet	  skulle	  
bestå	  af	  fire	  H21-‐løbere,	  én	  H35-‐løber,	  én	  H45-‐løber,	  én	  H55-‐løber,	  to	  D21-‐løbere	  og	  én	  D35-‐løber,	  dvs.	  10	  
løbere	  i	  alt	  på	  hver	  side.	  

Det	  faldt	  i	  god	  jord	  alle	  steder,	  hvorfor	  det	  nu	  ligger	  fast,	  at	  der	  bliver	  en	  landskamp,	  og	  at	  hvert	  hold	  kom-‐
mer	  til	  at	  bestå	  af	  10	  løbere	  som	  beskrevet.	  Landskampen	  forløbet	  over	  to	  dage,	  således	  at	  både	  feltspor-‐
ten	  og	  o-‐løbet	  tæller,	  mens	  kortdistancen	  på	  førstedagen	  blot	  er	  opvarmning.	  

Regler	  for	  afviklingen	  er	  udfærdiget	  og	  vedtaget	  –	  og	  vedhæftes	  til	  orientering.	  

	  

I	  øvrigt	  kan	  det	  være,	  at	  også	  Estland	  stiller	  med	  et	  landshold.	  	  

	  

For	  ikke	  at	  have	  en	  fordel	  i	  forhold	  til	  vores	  gæster,	  skal	  også	  Danmark	  på	  forhånd	  udtage	  et	  landshold.	  	  

Det	  har	  trange	  kår,	  idet	  der	  kun	  er	  Albaniløbet	  og	  1.	  afd.	  af	  Københavnercuppen	  til	  at	  tage	  eventuelle	  kan-‐
didater	  i	  øjesyn.	  

Feltsportsudvalget	  foreslår,	  at	  begge	  disse	  to	  løb	  bruges	  som	  iagttagelsesløb,	  og	  at	  det	  endelige	  hold	  udta-‐
ges	  efter,	  hvem	  der	  har	  tilmeldt	  sig	  PM	  i	  hvilke	  klasser.	  	  

Har	  en	  ældre	  løber	  tilmeldt	  sig	  i	  H21	  for	  at	  løbe	  med	  om	  det	  danske	  politimesterskab,	  vil	  han	  således	  kun	  
kunne	  blive	  udtaget	  til	  landsholdet	  i	  denne	  klasse.	  Tilsvarende	  i	  de	  øvrige	  klasser.	  Er	  der	  klasser	  uden	  brug-‐



bare	  emner,	  forbeholder	  udvalget	  sig	  ret	  til	  at	  tage	  kontakt	  til	  mulige	  emner	  for	  at	  få	  dem	  til	  at	  stille	  op	  i	  
den	  aktuelle	  klasse.	  

Udgangspunktet	  for	  tilmelding	  til	  PM	  bør	  dog	  fortsat	  være,	  at	  man	  tilmelder	  sig	  den	  klasse,	  man	  har	  lyst	  til	  
at	  stille	  op	  i	  til	  PM	  –	  uden	  tanke	  for	  landskampen.	  

Hvilken	  klasse,	  man	  stiller	  op	  i	   i	  de	  to	   iagttagelsesløb,	  betyder	   ikke	  noget.	  Her	  skal	  man	  bare	  vise,	  hvilken	  
form	  man	  er	  i,	  og	  om	  man	  kan	  slå	  de	  sædvanlige	  konkurrenter.	  

Vi	  kan	  godt	  love,	  at	  hvis	  man	  -‐	  ung	  som	  gammel	  -‐	  viser	  god	  form	  i	  disse	  to	  løb,	  er	  der	  ikke	  langt	  til	  en	  lands-‐
holdsplads!	  Vi	  kan	  derfor	  kun	  opfordre	  alle	  til	  så	  vidt	  muligt	  at	  deltage	  i	  disse	  to	  løb,	  således	  at	  vi	  kan	  stille	  
med	  det	  stærkest	  mulige	  hold,	  når	  nordmænd	  og	  estere	  skal	  have	  klø	  i	  Grib	  Skov.	  

	  

p.u.v.	  

	  

Torkil.	  


