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VELKOMMEN

TIL 2. ETAPE AF KØBENHAVNERCUP 2019
I  RUDE SKOV MED

RUDEGÅRD STADION
SOM OMDREJNINGSPUNKT
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FUNKTIONSLEDERE

Stævneleder: Torkil Hansen.
Det er faktisk mange år siden, jeg har været 
stævneleder. Både til PI-løb og civile løb har jeg 
forsøgt at ”gemme” mig omme bag frontlinjen 
som bane- og/eller stævnekontrollant.

Men nu gik den ikke længere.

Jeg håber, at det sammen med resten af ar-
rangørflokken alligevel lykkes for os at lave et 
godt arrangement for jer.

Banelægger: Peter Sørensen.
Nu er det Peters tur til at få mere frie tøjler, efter 
at han snart i en del år har været stævneleder 
for alle 3 afdelinger af Københavnercuppen.

Som banelægger har Peter været lærenem og 
udviklet sig meget, siden han vendte tilbage til 
orienteringsverdenen efter det hårde arbejde i 
kommunalpolitik.

Så du kan roligt glæde dig til banerne. Der bliver 
helt sikkert de nødvendige udfordringer.

Er desværre ikke til stede på dagen pga. fe-
rie (øøhh, hvordan kan man holde ferie som 
pensionist?)
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Banekontrollant: Bruno Stub.
Bruno har i år påtaget sig at være banekontrol-
lant for alle 3 afdelinger.

Så kan man være helt sikker på, at alle poster 
står rigtigt, for han vil sætte en stor ære i at tage 
en banelægger i at gøre noget forkert – med 
dertil hørende efterfølgende mobning.

Jeg hører fortsat for de to fejlplacerede ma-
nilamærker på Hammerknuden for 3 år siden.

IT-support: Mogens Jørgensen.
Vi behøver ikke spørge Mogens mere. Han står 
bare til rådighed hver gang, vi har brug for ham.

Det virker som om, han først plotter vores løb 
ind i sin kalender, og derefter tager han stilling 
til, hvad han ellers skal foretage sig.

En helt fantastisk uvurderlig hjælp – og især 
når vi begiver os ud i de større arrangementer 
som DPM og/eller HøstOpen.

Øvrige hjælpere: Anne Fonnesbech, Svend Herby, Karsten Jørgensen, Jan Kofoed.
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PAS PÅ DØDISHULLERNE

Vær særlig opmærksom, hvis du færdes uden 
for stierne. Rude Skov er rig på mosehuller – 
eller dødishuller – som kan være svære at se. 

Et dødishul er en landskabsform opstået ved, 
at en isklump fra en gletsjer er smeltet bort 
og har efterladt en fordybning i terrænet. Død-
ishuller fremstår i dag ofte som små, runde 
eller ovale vandfyldte søer eller mosehuller, 
som indeholder lag aflejret ved slutningen af 
sidste istid, dækket med mere organiske lag 
fra den efterfølgende varmeperiode.

Mange landsbyer er i sin tid anlagt ved et 
dødishul, som har fungeret som vandforsy-
ning for dyr og mennesker, et gadekær. På 
landbrugsjord er mange af hullerne gennem 
tiden fyldt op, idet man har ønsket at inddrage 
områderne til dyrkning.

Lagene i et dødishul er altid slappere end de 
omgivende jordlag, dels fordi lagene er yngre 

end de omgivende istidslag, dels fordi hullerne 
ofte indeholder store mængder af organiske 
jordarter, såsom gytje og tørv, aflejret efter 
istiden, lag som ikke tåler nogen særlig be-
lastning uden at de sætter sig. Gennem tiden 
er mange dødishuller fyldt op, så de ikke 
længere kan erkendes i landskabet. 

Ved byggeri i områder med dødishuller er 
det derfor jævnligt sket, at en bygning, fx et 
parcelhus, er blevet placeret ude i eller på 
kanten af et dødishul, som er skjult under 
lag af fyldjord, så hullet ikke kan erkendes i 
landskabet. Dette er én af de almindeligste 
grunde til sætningsskader på danske huse. 

Der kendes eksempler, hvor et parcelhus i 
sin ene ende er funderet direkte på istidslag, 
mens det i sin anden ende må stå på op til 
10 m lange pæle, førend man er nået ned 
til bæredygtige lag. Dette viser, hvor stejle 
siderne i et dødishul kan være.
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RIDEHEST FORSVANDT 
I MOSEHUL

En værdifuld araberhingst forsvandt lørdag eftermiddag ned i et dybt mosehul i Rude 
Skov i Nordsjælland, mens hestens forskrækkede rytter med nød og næppe nåede at 
redde sig i sikkerhed fra det iskolde mosevand.

BT, 22. april 2001

Den 30-årige kvindelige rytter havde sam-
men med sin 16-årige søster reddet rundt på 
stierne i Rude Skov på deres egne heste fra 
faderens ejendom i Høsterkøb.

Kort efter kl. 15 ville den 30-årige nær Skov-
rød Sø vige udenom en væltet træstamme på 
skovstien, da skovbunden pludselig forsvandt 
under hesten og et to gange fire meter stort 
mosehul viste sig at ligge skjult under blade 
og grene.

Hestens ben gled på mosehullets smattede 
kanter, og selv om også rytteren kom helt 
under det iskolde vand, lykkedes det hende at 
redde sig selv i sikkerhed. Derimod sank den 
panikslagne hest, som hun havde haft fra føl, 
uhjælpeligt ned i det mørke dynd.

En dykker forsøgte lørdag eftermiddag at 
nå ned og finde hesten, men det viste sig 
umuligt. Skovfogeden i området har tidligere 
set eksempler på, at den slags mosehuller 
består af to meter vand og derefter 15 meter 
"bundløst" dynd, oplyser politiet i Helsingør.

Lillesøsten til den forulykkede rytter steg 
straks af sin hest og hjalp søsteren i sik-
kerhed. Imens så den anden araberhingst 
imidlertid sit snit til at stikke af fra tumulten. 
Hesten løb dog tilbage til en rideskole ved 
Skovrødgård og kunne derfor senere genfor-
enes med søstrene.

Den 30-årige rytter slap fra ulykken uden 
fysiske mén.
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NORSKE POLITIMESTERSKABER 
2019 I KIRKENESS

VIL DU MED TIL NORDNORGE?
Ikke kun til det nordligste Norge, men 
også nord om både Sverige og Finland og 
helt over til den russiske grænse?

Onsdag den 28. august arrangeres 
langdistance og torsdag den 29. 
august er der sprint.

Vi laver en tur ud af det, så 
vi også får tid til at kigge på 
området.

Flypriser: Fra ca. 2000 kr. t/r pr. person med 
mellemlanding i Oslo.

Overnatning: pt. ukendt. Vi afventer et godt 
tilbud fra arrangørerne.

Turen kan blive begrænset af, at vi i PI-København 
skal deltage i divisionsmatch søndag den 25. 

august, og at der lørdag den 31. august er DM-Mellem 
i Rold Skov.

Men ingen af disse arrangementer behøver være en 
hindring, og vi behøver heller ikke rejse på samme tids-

punkter.

Rejseleder for ”københavnerne”
Torkil Hansen, 
tors_kile@yahoo.dk 
tlf. 2275 2599
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HØST OPEN 2019
SPRINT, RØNNE, FREDAG

Igen i år arrangerer Politiets Idrætsforening, København en bysprint i forbindelse med Höst-
Open og giver derved mulighed for at deltage i hele 3 løb i en forlænget weekend.

Bysprinten løbes fredag den 25. oktober kl. 14 til 16 (fri start) i den bornholmske "Hoved-
stad" Rønne, med bindings-
værkshuse, krogede gader 
og små hyggelige pladser. 
Alle detaljer er endnu ikke 
på plads, men der arbejdes 
på at fastlægge løbsom-
råde og stævneplads. Der 
er lagt op til en hyggelig og 
svær sprint.

Der løbes på nytegnet 
sprintkort over Rønne. 
Kortet tegnes efter ISSOM 
2007 sprintnormen.
Ækvidistance: 2,5 m.  
Kortmålestok: :4000
Kortet forventes tildelt 
DOF's godkendelses-
mærke.
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Korttegner: Bent Christiansen, Viking Atletik
Banelægger: Jørn Lind, PI-København
Banekontrollant: Bent Christiansen, Viking Atletik
Stævneleder: Torkil Hansen, PI-København
Stævnekontrollant: Henriette Hansen, Herlufsholm OK

Glæd dig også til lørdagens løb i Rø Plantage for slet ikke at glemme søndagens etape på det 
ypperligste, som Bornholm – ja, måske hele Danmark – kan tilbyde: Hammeren.

Jeg har igen af Viking Atletik fået lov til at stå for søndagens banelægning, og jeg glæder mig 
bare SÅ meget til at prøve kræfter med Hammeren – min ”baghave” - igen.

RØ PLANTAGE HAMMEREN
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SAMLET RESULTAT 
FOR KØBENHAVNER CUP 2018

1. Etape 2. Etape 3. Etape Samlet

BANE 1 Ingen

Jacob Furu København 84.50 92.56

Carsten V. Mortensen København 103.49 118.30

BANE 2 Ingen

Jørn lind København 67.40 93.07

Hanne Fogh FSK 75.05 85.08

Jens Christian Buch. Roskilde 85.54 123.52

Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK 90.08 104.48

BANE 3

Peter Wihan Slagelse 45.54 63.28 68.49 178.11

Sørenn Klingenberg Fyns Politi 51.48 80.19 75.22 207.29

Gert Kristensen Randers 61.44 75.19 77.06 214.09

Kurt Petersen Fyns Politi 62.39 82.46 98.10 240.35

Michael Nilsson Slagelse 62.41 91.39 103.52 258.12

Claus Edzerodt Horsens 64.14 87.53 127.28 279.35

Ea Nielsen Købehavn 78.43 104.42 133.19 316.44
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BANE 4

Hans Aage Hvalsøe Hansen Fyns Polti 48.00 49.09 59.14 156.23

Finn Søndergaard Randers 62.39 67.33 82.46 212.58

Palle Møller Nielsen Fyns Polti 70.51 68.35

Arne Pedersen Randers 67.13 80.22

Erik Damgaard Fyns Polti 54.36 65.20

Susan Stub KPI 66.31 89.13

BANE 5 

Dennis Blæsbjerg Slagelse 64.07 87.17 81.04 232.18

Jan Johansen København 60.15

Helle Sejersen Jepsen Kbh.s Vestegn 106.52

Elise Olesen Kbhs. Vestegn 120.01

BANE 6

Nadja Philipsen Kbhs. Vestegn 43.47 66.10 49.45 159.42

Berit Fahl Merrild Kbhs. Vestegn 60.19 67.54 46.45 174.58

Michelle Sondrup Kbhs. Vestegn 43.43 93.52 70.39 208.14

Louise Gudiksen Møller Kbhs. Vestegn 60.00 54.44

Annie Aaby Sidelmann Kbhs. Vestegn 68.29 50.35

Annie Lysebjerg Caton Kbhs. Vestegn 100.17 60.52

Jan Skouv Faaborg OK 114.03 69.33
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tirsdag d. 28. maj 2019 i  Store Hareskov 
Stævnecenter: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød. 

Stævneplads: Hareskoven P-plads på Frederiksborgvej, 17,8 km fra 

stævnecenteret. 

Start: Tæt ved stævnepladsen. 

Mål: Tæt ved stævnepladsen. 

Første start: kl. 10.00. 

Kontrolsystem: Sport Ident. 

Kort: Store Hareskov, 1:10.000 og 1:7500, 2018, ækv. 2,5 m. 

Baner:  Bane 1: Ca. 8 km svær.         Bane 2:  Ca. 6 km svær. 

              Bane 3: Ca. 5 km svær.         Bane 4: Ca. 3 km svær.    

              Bane 5: Ca. 5 km mellemsvær.               Bane 6: Ca. 5 km let. 

Tilmelding: Senest den 20. maj 2019 via Outlook til kaj5903@gmail.com. Husk 

at oplyse nr. på egen SI-brik. 

Startafgift: 80,- kr. Leje af brik 10,- kr. Indbetaling til Bruno Stub, Danske Bank, 

kontonr. 1551-6714765.  

Præmier: Efter deltagerantal. Desuden lodtrækningspræmier og præmier for 

det samlede resultat for 1.-3. etape. 

Afslutning og præmieoverrækkelse: Ca. kl. 13.00 i stævnecenteret.                      

Banelægger: Peter Sørensen. 

Banekontrol: Bruno Stub. 

Overdommer: Tilstedeværende medlemmer af orienteringsudvalget. 

Karsten Jørgensen 
stævneleder 
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