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Velkommen til de danske politimester-
skaber i orienteringsløb og sprint 2016 
på Bornholm. 

I midten af 1970’erne var politisporten 
på Bornholm for første gang nogensinde.
Senest var vi på Bornholm i 2010 med 
sprint i Gudhjem, feltsport på Bolsterbjerg 
og orienteringsløb på Rytterknægten/
Ekkodalen.

Siden 2008 har en gruppe bestående af 
Torkil Hansen, Karsten Jørgensen, Jan 
Kofoed, Henrik Wiberg og undertegnede 
med 2 års mellemrum brugt fritid og 
energi på at arrangere politi DM i feltsport 
og orienteringsløb.

Vi startede samarbejdet i 2008 med 
Tisvilde Hegn og fortsatte med Bornholm 
i 2010. 
I 2012 rykkede vi til Skagen og videre til 
Gribskov i 2014.

I bestræbelserne på at skabe udvikling 
har vi i samarbejde DPIF og især godt 
samarbejde med forbundskontoret fået  
lov til, dels at komme til Bornholm igen, 
men også at udfase feltsportsdisciplinen 
til fordel for sprint som et nyt dansk po-
litimesterskab.

Vi er utrolig taknemmelige  for forbun-
dets opbakning til at tegne et o-kort over 
Christiansø og at Erik Flarup fra Skive 
indvilligede i at tegne kortet.
Jeg er ikke i tvivl om, at deltagerne vil 
få en kæmpe oplevelse på Christiansø.

Med mere end 100 tilmeldte til dette 
mesterskab og med nye ansigter fra 
København og Odense og fin opbakning 
fra resten af landet og mange kollegaer 
fra udlandet er der grund til optimisme 
for O-sporten.

I 2016 kommer I på: Bornholms sydlig-
ste spids, Danmarks østligste punkt og 
et af de bedste orienteringsterræner i 
Dnamark. 

På vegne af arrangørgruppen ønskes I 
alle en god oplevelse på Bornholm 2016.  

Erik Skriver 
Stævneleder

Kære deltager
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STÆVNELEDER
Erik Skriver – Nordsjællands politi

KASSERER
Bruno Stub – Rigspolitiet

SEKRETÆR
Jan Kofoed – Københavns politi

BANELÆGGERE
Dueodde Christopher Wiberg – Sønderjyllands politi
  Henrik Wiberg – Københavns politi

Christiansø Erik Flarup – Skive politi

Hammeren Torkil Hansen – Midt- og Vestsjællands politi

Gudhjem Karsten Jørgensen – Rigspolitiet (reserveløb sprint)

BANEKONTROL
Dueodde Torkil Hansen

Christiansø Torkil Hansen

Hammeren Karsten Jørgensen

IT
Mogens Jørgensen – Søllerød OK

OFFICIALS
Michael Jensen – Københavns politi

APPELJURY
Medlemmer af DPIF’s feltsportsudvalg. 
Dog ikke i egne rækker. 

Officials
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Konkurrenceregler – Orientering

§ 1. UDSKRIVNING
Konkurrencen udskrives og foranstaltes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til 
forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i 
henhold til startretten.

§ 2. AFVIKLING OG DISCIPLIN
Mesterskabsstævnet afvikles over 2 dage.
Konkurrencen omfatter sprint på førstedagen og langdistance på andendagen.

§ 3. STÆVNELEDER
Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for konkur-
rencens tilrettelæggelse og afvikling.

§ 4. STÆVNE- OG BANEKONTROL
Den arrangerende forening udnævner en stævne- og banekontrollant, der skal god-
kendes af forbundets orienteringsudvalg.
Stævnekontrollanten skal sikre sig, at stævnet tilrettelægges og afvikles efter reg-
lementets regler og ånd.
Banekontrollanten skal uafhængig af banelæggeren foretage kontrol af og godkende 
banerne med hensyn til sværhedsgrad og længde, start og måls placering, posters 
placering, postbeskrivelse, kortprint m.v.
Stævne- og banekontrol kan være samme person.

§ 5. OVERDOMMER
Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktivt i 
en af mesterskabsklasserne og ikke må være medlem af den arrangerende forening.
Overdommeren skal påse, at reglementets bestemmelser overholdes, og skal træffe 
afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester.

§ 6. PROTEST
Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurrencen 
vedrørende skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30 min. efter 
offentliggørelse af resultatet.
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§ 7. KLASSEINDDELING
Konkurrencen omfatter følgende klasser: D21 (mesterskabsklasse)
       D21B
       D21C
       D35
       H21 (mesterskabsklasse)
       H21K
       H21B
       H21C
       H35
       H45
       H55
       H65

Der konkurreres individuelt i alle klasser samt på hold for 3 personer i B-klasserne.

Individuelt gælder alene konkurrencen i klasse D21 og H21 politimesterskabet.
Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de to B- og/eller C-klasser, skal disse 
lægges sammen.

Såfremt der er mindre end 3 deltagere i D35, skal denne klasse lægges sammen 
med H65.

Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en klasse med svær banelægning, skal der 
foretages sammenlægning til nærmeste højere rangerende klasse.
Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse.

§ 8. KLASSEKRITERIER
Klasse D21, D21B og D21C:    Åben for alle damer.
Klasse D35:    Åben for damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
Klasse H21, H21K, H21B og H21C:    Åben for alle.
Klasse H35:    Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
Klasse H45:    Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 45 år.
Klasse H55:    Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år.
Klasse H65:   Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 65 år.
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§ 9. SEEDNING
For klasserne D21 og H21 skal der foretages seedning.
For øvrige klasser kan der foretages seedning.
Seedning sker i samarbejde med orienteringsudvalget.

§ 10. VINDERTIDER OG SVÆRHEDSGRADER
Følgende vindertider skal tilstræbes:

Vindertiden beregnes som den forventelige gennemsnitstid af klassens 3 hurtigste 
deltageres tider.

C-baner er let orientering, B-baner er mellemsvær orientering, mens resten er svær 
orientering. På D35- og H65-banen skal svært fremkommeligt terræn og vanskelige 
passager undgås.

SPRINT LANG

D21

20 min. for alle klasser

70 min.

D21B 70 min.

D21C 45 min.

D35 40 min.

H21 80 min.

H21K 65 min.

H21B 70 min.

H21C 45 min.

H35 70 min.

H45 60 min.

H55 50 min.

H65 40 min.
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§ 11. MAXTID OG STARTINTERVAL
Maxtid for alle baner er 60 min. for sprint og 150 min. for langdistance.
Startinterval skal være mindst 1 min. for sprint og mindst 2 min. for langdistance.

§ 12. KORTET
For sprint skal kortets målestok være 1:4000.
For langdistance skal kortets målestok være 1:10000 eller 1:7500. For klasser for 
ældre deltagere og med korte baner bør målestokken være 1:7500.
Printede kort er tilladt.

§ 13. PLACERING
Deltageren med bedste løbstid er vinder osv. Opnår 2 eller flere samme løbstid, 
opnås samme placering og den næstfølgende placering udgår.
I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede løbstider afgørende for placeringen. 
Opnår 2 eller flere hold sammenlagt samme løbstider, afgøres den indbyrdes placering 
efter bedste holddeltagers individuelle løbstid.

§ 14. ANDRE BESTEMMELSER
Hvor andet ikke er bestemt i disse konkurrenceregler, gælder Dansk Orienterings 
Forbunds til enhver tid gældende reglement.

§ 15. ÆNDRINGER
Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse.
Godkendt den 02.05.16.
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Øgruppen består af de to beboede øer 
Christiansø og Frederiksø, samt nogle 
ubeboede småøer og klippeskær. De to 
hovedøer er forbundet med en cirka 30 
m lang fodgængerbro.

Øgruppens samlede 
areal er 39 ha, hvoraf 
Christiansø er 22,3, Fre-
deriksø 4 og Græsholm 
9 ha.

Det samlede indbyg-
gertal er 91 (1. januar 
2016), der bor på Chri-
stiansø og Frederiksø. Ertholmene er ikke 
del af nogen kommune (til administrative 
formål anvendes dog kommunekode 411, 
Christiansø), men sorterer under For-
svarsministeriet. Ministeriet udpeger en 
administrator, der varetager de offentlige 
myndighedssfunktioner. Øgruppen udgør 
Christiansø Sogn og har egen læge samt 
en skole, hvor børnene kan gå til og med 
7. klasse. Derefter skal børnene gå i skole 
andetsteds i landet, men de fleste vælger 
Bornholms Efterskole

Da Ertholmene er uden for den kommu-
nale inddeling betaler beboerne ikke kom-
munale skatter, derudover er beboerne 
fritaget for at betale sundhedsbidrag.

Danmarks østligste 
punkt findes på Øster-
skær, cirka 300 m øst 
for Christiansø.

HISTORIE
Der var formentlig ikke 
fastboende befolkning 
på Ertholmene før i slut-
ningen af 1600-tallet. 

Inden da hed øerne Kierkeholmen (nu 
Christiansø) og Boeholmen (nu Frede-
riksø). I 1684 besluttede Christian 5. at 
bygge et fæstningsanlæg på øerne om-
kring den naturlige havn mellem Kirkehol-
men og Bodholmen. Anthon Coucheron 
fik opgaven og blev den første kom-
mandant. Fæstningen kom til at hedde 
"Christiansø", og de to hovedøer skiftede 
navn til Christiansø (efter Christian 5.) 
og Frederiksø (efter Frederik 4.). Fæst-
ningen bestod af to tårne, Store Tårn 

Christiansø
Ertholmene er en øgruppe cirka 20 km nordøst for Bornholm i Østersøen
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på Christiansø og Lille Tårn på Frede-
riksø, samt nogle bastioner og ringmure. 
Fæstningens andre bygninger blev opført 
omkring havnen. Fæstningen fungerede 
som militært anlæg indtil 1855.

Under Englandskrigene (1801-1814) d. 
24. oktober 1808 blev Christiansø an-
grebet af englænderne. Angrebet blev 
ført an af vice admiral William Lukin på 
linjeskibet Mars. William Lukin beslutter 
sig undervejs for at ændre planer og op-
giver dermed forsøget på at landsætte 
soldater, og dermed erobre øen. De nye 
planer går ud på at sende hovedeskadren 
tæt ind forbi fæstningens batterier for at 
kortlægge dem til senere brug for den 
engelske flåde. 

Selve angrebet varede 4 1/2 time og da 
angrebet på Christiansø d. 24. oktober 
1808  er ovre blev skaderne opgjort til en 
værdi af 3.100 rigsdaler, 6 svenske krigs-
fanger og en ældre kone fra Christiansø 
omkom af chok.

Indbyggertallet toppede ved folketællin-
gen i 1810 med 829 indbyggere. Siden 
faldt indbyggertallet drastisk, især da 
fæstningen blev nedlagt.

I 1821 blev anarkisten og teologen Jacob 
Jacobsen Dampe overført til fængsling 
på Christiansø under skarp bevogtning. 
Oprindelig var han idømt dødsstraf ved 
domstolene, men det blev ændret til 
livsvarigt fængsel af Frederik 6.

Efter fæstningstiden blev Ertholmene 
primært et fiskersamfund. Mange af de 
gamle militære anlæg er stadig bevaret, 
og alle bygninger og mure er i dag fredet. 
Turisme er blevet et stort erhverv på 
øerne, som årligt besøges af ca. 45.000 
turister.



12



13

Arkivfotos
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Leonora Christina (1621-1698) var dat-
ter af Kong Christian 4. og hans hustru 
til venstre hånd Kirsten Munk, som han 
fik 12 børn med. Kongen tog sig godt af 
sine børn og sørgede bl.a. for, at Leonora 
Christina fik en god uddannelse. Således 
talte hun flere sprog flydende, og som sin 
far havde hun gode kreative evner.

Allerede som 9-årig blev Leonora Chri-
stina trolovet og som 15-årig gift med 

den noget ældre Corfitz Ulfeldt. Han fik 
senere titel af rigshofmester og blev en 
af kongens nærmeste fortrolige. Leonora 
Christina og Corfitz Ulfeldt var flere gange 
stedfortrædere for kongen, når han var 
udenlands, og parret rejste selv flere 
gange på embedsrejser til udlandet, hvor 
de imponerede med deres stil.

Efter Christian 4.'s død i 1648 blev Leo-
nora Christinas halvbror Frederik den 3. 

Hvem var Villum Clausen?

KILDE: FÆRGEN.DK 
AF DR. PHIL EBBE GERT RASMUSSEN

Villum Clausen (ca. 1630-79) blev født i 
Rønne, hvor han levede hele sit liv. Han 
var købmand, og ved sit ægteskab kom 
Villum Clausen i tæt kontakt med byens 
rådsaristokrati. En af hans svogre var 
Jens Pedersen Kofoed.

Bornholm blev afstået til Sverige ved 
Roskildefreden i februar 1658, og senere 
samme år deltog begge svogre i sam-
mensværgelsen mod det svenske styre.

Den svenske kommandant Johan Print-
zensköld søgte at undslippe arrestation 
og blev dræbt af Villum Clausen ved et 
pistolskud ud for dennes købmandsgård 
på hjørnet af Storegade og Pistolstræde.

Dagen efter medvirkede Villum Clausen 

ved fremtvingelsen af Hammerhus´ kapi-
tulation. For sin indsats under opstanden 
belønnede kong Frederik III ham med 
den årlige kongsskat af Rabækkegård i 
Knudsker.

Rønnes råd valgte i 1668 Villum Clausen 
til byens kæmner (vore dages kommunal-
direktør), men efter tre år blev han afsat 
fra posten, fordi han nægtede at aflevere 
regnskab.

I 1677 blev han ved en landstingsdom 
straffet for denne forseelse med en stor 
pengebøde og pålagt at udrede mang-
lerne dobbelt. Hvorvidt Villum Clausen 
nåede at udsone sin straf vides ikke. 
Han døde i 1679 og efterlod sig enke 
og tre døtre.

Hvem var Leonora Christina?

Færgerne
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ny konge af Danmark, og deres modsæt-
ningsforhold brød ud i lys lue. Frederik 
den 3.́ s dronning Sophie Amalie skulle 
efter sigende have hadet Leonora Chri-
stina indædt, og et magtspil mellem det 
nye kongepar og de hidtil så indflydel-
sesrige Ulfeldt ér udspillede sig. Corfitz 
Ulfeldt blev anklaget for underslæb, og 
for at undgå rettergang flygtede han med 
Leonora Christina til Sverige, hvor han 
sluttede sig til svenskerne. Med sin store 
viden om danske interne forhold var han 
medvirkende til, at Danmark i 1658 blev 
tvunget til at afgive Halland, Skåne, Ble-
kinge og Bornholm til den svenske trone. 
Af den grund er Corfitz Ulfeldt kendt som 
Danmarks gennem tiderne nok største 
landsforræder.
Et par år senere, i 1660, forsøgte Leonora 
Christina at forsone sig med sin halvbror 
Frederik den 3., men han lod i stedet Leo-
nora Christina og Corfitz Ulfeldt arrestere. 
De blev fængslet på Hammershus, hvor 
de sad indespærret i 17 måneder. På 
dramatisk vis forsøgte de at flygte, men 
flugten mislykkedes. I 1661 blev de dog 
løsladt, bl.a. mod at de eftergav kongen 
nogle af hans store lån og størsteparten 
af deres ejendomme.

I 1663 tog Leonora Christina til London 
for at inddrive gamle tilgodehavender hos 
den engelske kong Charles 2. Det skulle 
hun ikke have gjort, hun blev lokket i 

baghold, arresteret og anklaget for at 
være medskyldig i sin mands forræderi, 
hvilket hun pure nægtede at have kend-
skab til. Hun blev hun sendt til København, 
indespærret i Blåtårn de følgende 22 år 
uden rettergang. Først umiddelbart efter 
dronning Sophie Amalies død i 1685, blev 
Leonora Christina omsider sat fri.

Det var i Blåtårn, at Leonora Christina til 
sine børn skrev en del af bogen "Jam-
merminde", hvor hun skildrer sit liv i 
fangenskab, og da manuskriptet til "Jam-
mersminde" kom for dagen i 1867 skabte 
det intet mindre end sensation. Bogen 
beskrives som en skarp og velskrevet 
skildring af menneskelig fornedrelse og 
sjælelig storhed, og i 2006 blev værket 
indlemmet i den danske kulturkanon som 
værende blandt de 10 mest uomgænge-
lige litterære værker i vores fælles danske 
kulturarv.

Den bornholmske maler Kristian Zahrt-
mann (1843-1917) var stærkt fascineret 
af Leonora Christina liv og skæbne. Han 
så hende som stærk, udholdende og 
trofast, og fra sin debut som maler til 
sin død malede han hele 20 skildringer 
af hendes liv. Tre dem kan i dag ses på 
Bornholms Kunstmuseum.
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Stranden er kendt for sit meget fine 
hvide sand. Området omkring Dueodde 
var oprindelig et stort sandflugtsområde, 
men det blev i 1800-tallet beplantet med 
fyrretræer, hjælme og marehalm for at 
begrænse sandflugten.

I dag er Dueodde fredet.

Dueoddes sand er såkaldt flyvesand og 
anses for at være verdens fineste. I gamle 
dage blev det brugt som såkaldt skrive-
sand. Når man med 
blæk havde skre-
vet f.eks. et brev 
blev sand strøet 
ud over brevet for 
at det skulle blive 
tørt. Dueodde sand 
kan endvidere an-
vendes i timeglas. 
Sandet flyver som 
navnet siger let for 
vinden og danner 
klitter, der flytter sig. Det vældige klito-
mråde ved Dueodde knytter sig til sand-
strandområdet, der starter ved Hasle, 
fortsætter til Rønne og går via Arnager, 
Sose, Boderne og Dueodde sønden om 
øen og via den flotte Balka Strand til 
Nexø – et næsten ubrudt sandområde 
på omkring 30 kilometer.

Under hele Den Kolde Krig spillede ind-
hentning af efterretninger en vigtig rolle 
for såvel danske som vesteuropæiske sik-
kerhedsvurderinger. Omdrejningspunktet 
i indhentningerne var de lyttestationer, 
som Forsvarets Efterretningstjeneste 
etablerede, og en af de vigtigste og 
mest i øjenfaldende installationer var lyt-
teposten på Dueodde. Anlægget kunne 
følge med i civile og militære aktiviteter 
bag jerntæppet og gjorde således FE 
i stand til at følge den militære og tek-

nologiske udvikling i 
de østeuropæiske 
lande. Takket være 
Dueodde-anlægget 
var danskerne nogle 
af de første til at 
opdage Warszawa-
pagtens invasion i 
Tjekkoslovakiet i 
august 1968. Må-
neder forud for det-
te havde de danske 

analytikere - måske på baggrund af de 
hemmelige aflytninger - vurderet, at for-
året i Prag kunne føre til en militær reak-
tion fra sovjetisk side. Det blev imidlertid 
ikke kun Sovjetunionen, men Warszawa-
pagten, som rykkede ind og stoppede 
det tjekkoslovakiske forsøg på at skabe 
socialisme med et menneskelig ansigt, 
som det blev kaldt.

Dueodde er navnet på stranden 

der ligger på Bornholms sydligste spids

KILDER: WIKIPEDIA OG 1001 SJOVE FORTÆLLINGER
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Hammerhavnen

HAMMERHAVNEN VAR 
ANLØBSSTED FOR HAMMERSHUS
Lige syd for Hammerknuden kommer 
du til den helt specielle Hammerhavn, 
som oprindelig var anløbssted for Ham-
mershus. Havnen blev anlagt i 1891 for 
udskibning af granit fra Hammerværket 
og den fungerede som sådan til 1974.

HAMMERHAVNEN OG 
MULIGHEDERNES LAND
I forbindelse med projektet ”Mulighe-
dernes Land” på Bornholm - et projekt 
mellem Realdania og Bornholms Regi-
onskommune - blev der i 2012 opført 
tre mindre træhuse på Hammerhavnen, 
der giver nye og bedre muligheder for 
havnens gæster og dermed også mere liv. 
I bygningerne finder du en kiosk, et fæl-
leshus for foreninger samt en servicebyg-
ning. Træhusene er meget karakteristiske 
med særligt spidse og skæve tage, der 
refererer til de nærliggende højdedrag, 
nemlig Hammerknuden og Hammershus.

HAMMERHAVNENS 
GRANITHISTORIE
Hammerhavnens særlige historie som 
udskibningshavn for granit fra granit-
brydningen på Hammerknuden bliver 
også synliggjort i forbindelse med pro-
jektet "Mulighedernes Land". Store dele 
af det oprindelige havneanlæg er blevet 
genskabt, og en vigtig del af den born-
holmske granithistorie på Nordbornholm 
er igen blevet gjort synlig.

STRAND OG BÅDFART 
VED HAMMERHAVNEN
Ved Hammerhavnen finder du også en 
skøn lille sandstrand inderst i havnen 
samt en bådebro, hvorfra du med små 
både kan opleve spændende ture langs 
klippekysten neden for Hammershus. 
Hvis havet er stille, sejler du med de små 
både ind i den smalle klippehule, Våde 
Ovn. En guidet havkajak- eller SUP-surf-
tur med Eastwind kunne måske også 
friste.

Lige syd for Hammerknuden finder du den helt specielle Hammerhavn, 
der virkelig er et besøg værd. 
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En aktiv stævneleders 
mange opgaver
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