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Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2017. 
 
  
Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:  Jan Kofoed Nielsen, Uddannelsessektionen 
Næstformand: Karsten Jørgensen, Udlændinge Center Nordsjælland 
Kasserer.  Bruno Stub, Rigspolitiet  
Sekretær:  Ea Busch Nielsen, Uddannelsessektionen 
Materielforvalter: Torkil Hansen, Tungvognscenter Øst  
Webredaktør: Jørn Lind, Efterforskningsenheden 
Webmaster: Jacob Furu, Udrykningssektionen  
 
Ved Medlemsmødet d. 20. januar 2017 på Station Amager mødte der 18 medlemmer op, 
som genvalgte Karsten Jørgensen som næstformand, Bruno Stub som kasserer og Jacob 
Furu som webmaster, samt valgte Ea Busch Nielsen som ny sekretær i stedet for Kim 
Neubert Madsen, der desværre er flyttet til Syd- og Sønderjylland. 
 
Egne arrangementer.  
Mountainbike orienteringsløb. 
Allerede ugen efter Orienteringsafdelingens medlemsmøde lagde vi igen hårdt fra land 
med en tidlig start på forårets program: 
 
D. 280117 arrangerede Orienteringsafdelingen et civilt mountainbike orienteringsløb 
(MTB-O) i Aggebo-Græsted, hvor Torkil Hansen som både stævneleder og 
banelægger havde lavet banerne og styrede tropperne, der på dagen sørgede for at 
servicere de ca. 70 deltager med start, mål, beregning, m.v.  
Det var fint vejr og god, tør skovbund, men der var en del problemer med at få 
skovtilladelse, idet det tog lang tid at få svar, og der var utrolig mange rettelser igen og 
igen fra skovens side.  
 
Københavner Cuppen.  
Peter Sørensen påtog sig igen i år at være stævneleder på Københavner Cuppen, der er 
en serie med 3 orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane. 
Ved den første afdeling d. 250417 i Kårup Skov for enden af Lammefjorden var han 
også selv banelægger, da han allerede havde lavet et udkast til baner forrige år, men 
hvor kortmaterialet imidlertid var for gammelt og for dårligt til, at Peter ville være 
bekendt at bruge det på det tidspunkt. 
Til gengældt gengæld fik de 34 deltagere i år nu glæde af et godt stævne i Kårup Skov 
med nogle fine baner på et opdateret kort.  
 
Til den anden afdeling af cuppen, tirsdag d. 160517 i Risby Hegn og Horserød Hegn var 
der mødt 35 løbere, der fik glæde af Karsten Jørgensen gode baner.      
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Desværre havde banelæggeren ikke kunne se på kortmaterialet og på skovtilladelsen, at 
et lille område i udkanten af kortet ikke lå inden for statsskovens område, men derimod 
i en privat skov, hvor der samme dag var bukkejagt.  
Jægerne var naturligvis kede af, at der var uvedkomne tobenede "bukke" i skoven, når 
de nu sad musestille og ventede på de firbenede, men takket være Karstens gode 
diplomatiske evner, lod jægerne være med at skyde efter løberne, mod at vi fjernede 
posten fra deres jagtområde.  
 
Ved den 3. afd. og sidste afdeling af Københavner Cuppen d. 010617 i Danstrup - 
Krogenberg Hegn var der desværre kun mødt 28 løbere, men til gengæld nød de godt af 
et godt stævne på Christopher og Henrik Wibergs fine baner, hvor efter alle løbere og 
officials kunne samles til den fælles afslutning og præmieoverrækkelse i Tikøb 
Idrætscenter. 
 
SkovCup. 
Selv om vi i O-afd. ikke selv længere har nogen børne- og ungdomsløbere op til 16 år, 
arrangerer vi alligevel stadig hvert år en afdeling af Skov Cup, idet det giver noget 
goodwill i de civile klubber, at vi også arrangerer civile o-løb.      
 
I år afviklede vi vores Skov Cup onsdag d. 130917 i Ganløse Ore nær Farum, hvor 
Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen som banelægger gav 53 glade 
unge mennesker en sjov tur i skoven på nogle gode baner.  
Der var masser af regn før og efter, men ikke så meget under selve løbet, hvilket betød 
at det "kun" var os officials, det gik ud over. 
På samme måde kom der ikke så meget blæst som forudsagt og frygtet, men det var nok 
sammen med regnen desværre medvirkende til at mange af børnenes forældre på 
forhånd valgte ikke at køre deres poder i skoven.  
Jeg vil igen gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de måske ikke selv kan/vil 
løbe o-løb) til at give deres børn/børnebørn, m.fl. muligheden for at prøve nogle ture i 
skoven, idet der bl.a. er O-løb på 6 onsdage i april/maj og 6 nye løb om efteråret. 
 
Pokalløbet. 
Efterårets sidste politiløb fra vores siden blev afviklet d. 050917 i Tokkekøb Hegn, hvor 
Jørn Lind som stævneleder samlede alle trådene i forbindelse med afviklingen for de 
44 deltagere, hvilket var årets højeste antal til vores politiløb. 
Elin Kracht havde som banelægger sørget for nogle gode og svære baner, hvor det 
klart skinnede igennem, at de var lagt af en af vores bedste dameløbere.  
Til gengæld var sværhedsgraden på bane 5 nok lidt i overkanten for de nye og uøvede 
løbere, og det er jo en ingen hemmelighed, at det altid er sværest at lave lette og 
mellemsvære baner, da vi som erfarne løbere ikke kan se, at det kan være så svært. 
 
Det skinner faktisk også igennem i Dansk Orienteringsforbunds kurser, at de bruger 
mest energi på at lære banelægger at lave børnebaner, og det er utrolig svært at omstille 
sig til det lette niveau, når man selv bare kan det der med at finde rundt i skoven.  
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I alt stod Orienteringsafdelingen i 2017 for 4 ud af de 16 gennemførte danske 
politiløb på Dansk Politiidrætsforbunds Terminsliste, så vi tager stadig vores andel som 
arrangører på landplan. 
 
 
Höst Open Sprint. 
Dagene blev kortere og sæsonen begyndte at lakke mod enden, men fredag d. 27/10 
arrangerede vi - på opfordring fra Viking Atletiks Orienteringsudvalg - et sprint 
orienteringsløb i Gudhjem som optakt til Vikings Bornholm Höst Opens 2-dages 
arrangement. 
Vi var 14 medlemmer, der rykkede til Gudhjem, hvor vi efter Peter Sørensens grundige 
forhåndsplanlægning oprettede start, mål, henvisninger til parkering, stævneplads med 
informationstelt, salg af åbne baner til ikke-tilmeldte, kiosk, m.m., hvor efter andre 
fulgte Jørn Linds anvisninger og drønede rundt i Gudhjem og tilstødende skovområder, 
hvor vi satte poster op i smøger og baggårde, bag klipper og i slugter, så alle, der troede 
de havde set Gudhjem og kunne finde rundt der, blev meget klogere og mere trætte. 
I alt deltog ca. 370 løbere fra ind- og udland i løbet. 
    
 
Politiløbene, Resultater. 
Ved Danske Politi Mesterskaber på Fyn var der rigtig mange af O-afd.s medlemmer, 
der tog fine placeringer, men da mange af vores medlemmer stiller op for den kreds, de 
gør tjeneste i, kunne vi ikke hjemføre nogen egentlig politimesterskaber (i klasserne 
H21 og D21) til PI-København. 
 
Der bør dog nævnes nogle af de mange flotte resultater: 
 
I DPM i Langdistance O-løb blev Jørn Lind nr. 3 i H21, mens Tore Sten Andersen 
besatte 4. pladsen. 
 
Camilla Rath Nielsen (der stillede op for Ndr. Birk) vandt D21, Rita Breum blev nr. 2 
og Ea Bush Nielsen besatte 3. pladsen, mens Anne Fonnesbech Jensen vandt D35.  
 
H45 blev vundet af Bruno Stub, og i H55 blev Karsten Jørgensen nr. 3 med Torkil 
Hansen på 4. pladsen.  
 
Ved DPM i Sprint vandt Camilla Rath Nielsen D21med Ea Bush Nielsen på 2. 
pladsen, mens Rita Breum vandt i D35 med Anne Fonnesbech Jensen på 2. pladsen. 
 
Bruno Stub vandt i H45, mens Peter Sørensen vandt i H55 med Karsten Jørgensen på 3. 
pladsen. 
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Samlet for årets politiløb. 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2017 op til 181 løb ved årets 15 
politiløb, hvilket er en pæn fremgang i forhold til i 2016, hvor vi stillede op til 144 
starter ved 16 politiløb, og noget af den store fremgang relaterer sig formentlig bl.a. 
mest til muligheden for at deltage i 3 spændende O-løb oppe på Færøerne.  
 
København er med ved næsten alle politiløbene rundt omkring i landet, og trods et lidt 
svingende deltagerantal er vi som det ses bl.a. ved DPM altid godt med på 
resultatlisterne, og det mest positive er faktisk, at vi heldigvis samtidig også ser en del 
nyere løbere i skoven.  
 
 
Civile løb. 
SM-Stafet. 
 
Ved Sjællandsmesterskabet i Stafet d. 210517 i Store Dyrehave stillede Mette Stub og 
Camilla Rath Nielsen op sammen med Vera Mullerova fra Amager OK og som et godt 
eksempel på vores stafetsamarbejde i PiSkAmOK vandt de sammen sølvmedaljerne i 
Dame 21, hvilket er et meget flot resultat. 
Samtidig vandt Jørn Lind, Susan Stub og Bruno Stub som et rent PI-hold den åbne 
klasse i stafetten. 
 
 
4. Divisionsmatcherne. 
 
Igen i år startede vi ud i 4. division, og ved forårets 4.-divisionsmatch i Asserbo 
Plantage d. 300418 kunne vi mønstre 31 PI-løbere, der i det kuperede og sandede terræn 
løb en flot 2. plads hjem.  
 
Værre gik det til efterårets match d. 030918 i Geelskov og Ravneholm (endnu mere 
kuperet), hvor der kun mødte 16 deltager, og vi fik desværre som forventet tærsk af de 3 
andre klubber.  
Det bedste der kan siges om den dag var, at Elin Kracht efter hurtigt og hårdt arbejde 
havde designet, bestilt og skaffet os nogle flotte nye klubdragter, så vi nu endnu mere 
kan være bekendte at vise PI-Københavns farver i skoven. Godt arbejde. 
 
Som nævnt fik vi i 2. afd. bank - over i købet så meget, at vi samlet kun blev nr. 3 og 
derfor måtte vi d. 240918 i Ravnsholt ud i en nedrykningsmatch for at kæmpe for vores 
forbliven i 4. division. 
Til gengæld havde 32 deltagere denne gang set og hørt formandens mail og bønner om 
at møde op og vise PI's fine farver i skoven, og i samlet flok lykkedes det os i 
overbevisende stil at vinde oprykningsmatchen over de tre andre klubber, så vi i 2018 
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stadigvæk løber i 4. division - nu bl.a. mod vores gode stafetsamarbejdspartnere fra 
Amager OK. 
 
Generelt kan vi sige at vi både på herre- og damesiden tager mange gode placeringer i 
de fleste af grupperne, bl.a. flere 1. og 2. pladser, men som tidligere nævnt er vores 
udfordring, at alle “vores børn” nu alle er blevet voksne, at vi har en meget stor gruppe 
herreløbere mellem 50 og 65, men til gengæld kun få “rigtig gamle” herre- og især 
dameløbere.  
Derfor er det også vigtig, at vi kan stille mange løbere til hvert løb, og dermed tage en 
masse point i de grupper, hvor vi er repræsenteret, mens vi i andre grupper desværre må 
acceptere, at vi slet ikke kan stille løbere. 
 
Vi mangler stadig børn, samt "ældre" kvinder og mænd, så alle PI-medlemmer, der har 
et ønske om lidt frisk luft og en løbetur, hvor man også gerne må tænke sig lidt om, er 
meget velkomne i skoven sammen med os andre.  
 
 
Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”. 
 
Vores udvidede stafetsamarbejde, der omfatter både PI, OK Skærmen og Amager OK, 
fortsatte i 2017, og vi har aftalt at det også skal køre videre i 2018, så vi igen kan danne 
nogle rimelige gode stafethold, hvilket vi bl.a. så til SM-stafet. 
I 2018 startede vi ud allerede til Nytårsstafetten, og der bliver endnu flere muligheder 
for at løbe stafet sammen i løbet af året. Nu er vi ligesom ved at finde ind i rytmen med 
at trække på hinandens løbere fra de tre deltagende klubber.  
 
 
Information. 
 
Afdelingens hjemmeside, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, 
resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter, ligesom vi jævnligt 
udsender nyhedsmails til alle medlemmer for at informere om vigtige, kommende 
arrangementer og anden aktuel information. 
 
Vi ser jo redaktøren, Jørn Lind deltager til næsten alle politiløb, og både fra dem og fra 
andre løb sørger han enten selv for at skrive artikler - eller overtaler andre løbere til at 
videregive deres oplevelser til glæde for hele landet.      
 
Samtidig kommer mange af vores nyheder også på vores fane på PI-Københavns 
hjemmeside, www.politiidraet.dk  
 
I forlængelse af medlemsmødet i januar oprettede Jacob Furu og Ea Busch Nielsen også 
en lukket Facebookside for Orienteringsafdelingens medlemmer, så der nu er endnu en 
kommunikationsplatform.  
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Ea gjorde straks en stort indsats med at få så mange som muligt tilknyttet gruppen, selv 
om vi kan se, at der stadig er en del medlemmer, som endnu ikke har ønsket at træde ind 
i denne nye "tidsalder".   
Siden bliver bl.a. brugt til at informere om kommende løb, hvem der kan køre og anden 
relevant information, som skal hurtigt ud. 
Dette bliver også understøttet af at Peter Wihan fra Slagelse PI har oprettet en anden 
Facebookgruppe "Politi Orientering", hvor alle indbydelser til politiløb og andre 
nyheder i den relation fra i hele landet lægges op. 
 
Alt sammen er et godt supplement til vores hjemmeside, men samtidig mener vores 
webmaster, at vi måske skal begrænse vores hjemmeside til primært at indeholde 
informationer om vores egne arrangementer og ikke slå en masse andre løb op, som 
man kan findes på andre sider.      
 
 
Materiel.   
Vores beholdning af materiel bliver flittigt brugt til alle vores stævner plus lidt udlån til 
andre klubber, der mangler lidt hist og her. 
 
Ud over Torkils jævnlige "revision" af behovet for gammelt materiel er den store 
oprydning i år gået ud på at afskaffe vores våbenbeholdning: 
Feltsporten er udgået som en disciplin til de danske politimesterskaber, og da det også 
gælder på nordisk plan, har man valgt at udfase disciplinerne med våben, idet man så 
slipper for problemer med ud- og indførsel, bære- og transporttilladelser, m.v. 
 
PI-Kbh.s Skytteafdeling har i mange år været vores trofaste samarbejdspartner, som 
tidligere opbevarede, kontrollerede og administrerede vores våben og bæretilladelser. 
Nu har de igen været os behjælpelige med at afvikle vores beholdning af våben, ved 
henholdsvis at overtage de mest brugbare pistoler og ved at foranstalte aflevering, 
destruktion og afmelding af de udtjente modeller.  
Tak til Skytteafdelingen for hjælp igennem mange år. 
 
 
Opfyldelse af mål for 2017: 
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at  

- Vi arrangerede ikke selv træningsløb, men vi har nydt godt af muligheden for at 
løbe med til bl.a. Amager OK's 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.  

- På samme måde leverer vi en masse gode artikler til Københavnersiderne i Politi 
Idræt, hvilket dels er god reklame for sporten, og dels vil vi altid gerne høre om 
gode og sjove oplevelser rundt om i skovene.  
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Det vil dog være rart med endnu flere input fra medlemmerne uden for 
bestyrelsen, så husk endelig at sende aktuelle informationer og sjove historier til 
vores webmaster og -redaktør.  

- Vi arrangerede i 2017 som planlagt både et civilt MTB O-løb, 3 afdelinger af 
Københavner Cup, en afdeling af SkovCup og Pokalløbet.  

- Der ud over arrangerede vi på opfordring fra Viking Atletiks Orienteringsudvalg 
et sprint orienteringsløb i Gudhjem d. 27/10 som optakt til Viking Bornholm Höst 
Opens 2-dages arrangement, og alle løb var på et højt kvalitetsniveau.  

- Vi blev nr. 1 ud af de 4 klubber i nedrykningsmatchen, så vi i det mindste kan 
blive i 4. division i 2018, men vi satser på at komme stærkt igen. 
  

Målsætningen for 2018 læner sig meget op ad tidligere års planer: 
- 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 bl.a. arrangere 3 afdelinger af Københavner Cup og en afdeling af 
SkovCup i foråret, mens vi til efteråret arrangerer Pokalløbet,  

- Årets største opgave mht. politiløb bliver at afvikle de Danske Politi 
Mesterskaber sammen med Nordsjællands PI i Helsingør og på Kullen i Sverige 
fra d. 11.-13. september,. 

- Sidst på året skal vi til Svaneke på Bornholm, hvor vi skal arrangere et 
sprintorienteringsløb rundt i både byen og de omkringliggende klippefyldte 
områder - og til alle arrangementerne skal vi fortsat leve op til den høje kvalitet, 
vi er kendte for. 

- Sidst, men ikke mindst, så skal vi stadig forsøge at løbe os tilbage i 3. division. 
 
Vi kan dog allerede nu se, at det ikke bliver uden forhindringer at holde det høje 
aktivitets- og kvalitetsniveau, samt at afvikle alle de arrangementer, vi har sat os for og 
meldt ud vedr. 2018.     
Vi erfarede relativt sent i vores planlægningsfase (som startede tidligt på efteråret), at 
maj måned i 2018 rent arbejdsmæssigt ville blive meget hektisk.  
Der har været få håndfaste udmeldinger om de store arrangementer, hvilket betyder at vi 
har været nødt til at ændre datoerne på flere af vores stævner, da vi har et ønske om at så 
mange som muligt - især unge og arbejdsaktive løbere - får mulighed for at deltage i 
løbene.  
Hver gang der sker ændringer i de store planer, skal vi ud og søge nye skovtilladelser 
hos Naturstyrelsen, aftale med stævnecentre, m.v. 
  
 
Præmier og hædersbevisninger. 
 
Klubmesterskabet i Herreklassen afgøres jf. de proportioner, der blev ændret for et par 
år siden, nu mellem alle o-løbere, som er medlemmer i PI-København, dvs. det er ikke 
længere afgørende, at man er fast tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af 
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Rpch.s. centrale afd. i Storkøbenhavn (og de fleste af Rpch.s afdelinger er jo også 
efterhånden udliciterede til politikredsene). 
Klubmesterskabet blev i 2017 afgjort ud fra de 4 bedste resultater ved de 6 planlagte løb 
på bane 1 i henholdsvis Albaniløbet, Cimbrerløbet, Gudenåløbet, Politimesterskabet i 
langdistance, Horsensløbet og Slagelses Antvorskovløb.  
 
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 369 points ud af 400 mulige, Bruno 
Stub på 2. pl. med 274 p. og Bo Lindholm Pedersen på 3. pl. med 183 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 159 points.  
Nr. 2 bliver Camilla Rath Nielsen med 100 p., en placering hun deler med Mette Stub, 
der også har fået 100 p. 
 
”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens 
medlemmer ud fra resultaterne i både civile løb og politiløb. 
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 vores egne løb, der trækker på mange af O-afd.s medlemmer 
som officials, samt Det jyske Klubmesterskab, der kun har to baner. 
 
”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2017 til Jørn Lind med 1.066 points foran Rita 
Breum med 842 p, og Bruno Stub nr. 3 med 795 p.  
 
 
Flidspræmien. 
 
Her er det som sædvanligt straks sværere at vælge, idet der ikke er opsat så hårde 
afgrænsninger og udregninger. 
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og 
når vi ser på 2017, er der igen mange, der har været ude til en hel del løb, til trods for at 
vi også selv har arrangeret rigtig mange stævner, hvor vi har trukket meget på mange 
gode kræfter.  
Igen vil jeg understrege, 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 drift, ligesom mange 
også fungere som banelæggere, stævneledere og hjælpere til div. løb. 
 
Hvis vi starter med vores ansigt ud ad til, så har vi Elin Kracht, der sidste år påtog sig 
at skaffe os nogle nye klubdragter. Hun havde et lidt bundet mandat med både 
udseende, pris, kvalitet, m.v., men jeg synes vi har fået et rigtig flot design., som vi kan 
være stolte af at vise os i rundt om i landet. 
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Er der endnu en, der altid falder i øjnene, så er det naturligvis Bruno Stub, der fik en 3. 
plads P. Sørensens Mindepræmie, har løbet flest løb i år, nemlig 44 civile løb + 15 
politiløb, i alt 59 løb, og han har som sædvanligt styr på regnskab (selv når 
indbrudstyve stjæler pc'en med regnskabsprogrammet), klarer alle civile tilmeldinger, 
både til alm. løb hver uge, divisionsmatcherne og vores stafetsamarbejde med Amager 
OK og OK Skærmen. 
Han er coach for Mette, som har løbet 42 civile løb, han er altid på som hjælper til vores 
stævner, samt den i bestyrelsen, der giver ro på, når vi skal vurdere vores forbrug og 
investeringer, samt når vi laver større arrangementer, hvor det kan være svært at vurdere 
de økonomiske forhold.      
 
Torkil Hansen har forsøgt at trappe ned, hvilket desværre bl.a. skyldes skader, men 
alligevel var han stævneleder til vores MTBO og til vores SkovCup for børnene, samt 
stævnekontrollant på Höst Open  - ligesom han håndterer vores materiel og allerede nu 
er ved at tænke i banelægning på Kullen til vores DPM i september. 
 
Karsten Jørgensen var banelægger på vores våde og blæsende SkovCup i Ganløse Ore, 
lavede nogle "spændende" baner til 2. afd. af Købenehavner Cup i Risby Hegn og 
Horserød Hegn, samt med til at planlægge og arrangere på Bornholm, og er ellers bare 
altid frisk på opgaver, der skal løses i bestyrelsen.  
 
Er der endnu en, der udnytter sin fritid rigtig meget til gavn for O-afd., så er det Peter 
Sørensen, og nu har han over i købet valgt at gå på "deltidspension", så han endnu mere 
tid til O-løb. På forhånd tak.  
Han startede Københavner Cuppen op som en serie på tre løb for flere år siden, og han 
var igen i år stævneleder på de tre afdelinger - og oven i købet også banelægger på den 
første af dem.      
Der ud over sprang han til, da vi ændrede planerne fra at lave et alm. civil kredsløb til at 
rykke teltpælene til Gudhjem og lave en civil sprint for 370 løbere som optakt til Höst 
Open. 
 
Alligevel nåede han også selv at løbe 31 civile og 12 politiløb, dvs. i alt 43 løb ud over 
at han hjælper til ved andre løb. 
Og når han nu går på deltid, frygter han at få for meget fritid, så har han allerede nu lagt 
billet på de samme aktiviteter i år plus at være banelægger på prologen i Helsingør op til 
DPM 2018. 
 
Flidspræmien for 2016 går til Peter Sørensen:  
 
 
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”. 
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Som tidligere nævnt havde Karsten Jørgensen sat en post til 2. afd. af Københavner 
Cuppen udenfor vores skovtilladelses område og oven i købet midt i en bukkejagt, 
hvilket i øvrigt også giver begrebet "jagtstart" en helt ny betydning.    
Jf. min beretning var der vist er lidt uklarhed om, hvor tydeligt området var markeret i 
tilladelsen, men jeg har selv prøvet i Condes (planlægningsprogram til at lægge 
orienteringsbaner), hvor jeg har set at man kan forstørre kortet rigtig meget, eller man 
kan overveje at gå til Louis Nielsen.  
Vi skal dog værne om den begrænsede flok, der gider lave baner og hjælpe til ved alle 
vores stævner, såh......  Ingen døde - Ingen Klipfisker denne gang, men en flaske klædt 
på med et par briller. 
 
Til det nordjyske 2 dages arrangement med Cimbrerløbet den ene dag og Gudenåløbet 
den anden dag løb en eller flere løbere på en vej gennem et sommerhusområde.  
Vejen på kortet var helt tydeligt ikke ført igennem det olivengrønne område fra 
sommerhusene og videre ud til klitterne og dermed var det klart et forbudt område, så 
jeg tror at vi endnu en gang skal overveje om Jørn Lind helt bevidst går efter at få 
Klipfiskerpræmien til ejendom - eller om hans fancy løbebriller kun er for at tage 
vinden i øjne, men slet ikke har nogen glas med styrke. Det kan selvfølgelig også være 
sved, der var løbet ned i øjnene. 
Jeg har ikke lige flere briller, men jeg har Klipfiskerprisen som - igen - igen for 2017  
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 
PI's farver i skoven.    
 

Jan Kofoed Nielsen 
Afdelingsformand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


