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VELKOMMEN

Velkommen til første afdeling af Københavner 
Cup 2020 og til det første stævne i et presset 
løbsprogram her i efteråret. Her i skrivende 
stund er alt endnu ikke på plads, idet der fra 
hallen ikke er givet grønt lys for badning i hal-
len, men vi satser på, at det kommer på plads.  
PI København kan i år fejre 100-års jubilæum, 
og det er faktisk en del år at have på bagen, 
når man lige giver det en tanke. I anledningen 
af jubilæet havde PI København en plan om 
at samle en række forskellige af foreningens 
idrætsgrene til et samlet stævne, men det 
satte Corona en stopper for. Det var imidlertid 
heller ikke muligt for os at deltage, da man 
selvfølgelig ønskede at samle arrangementet i 
København. Vi skal som bekendt lidt længere 
ud af byen for at finde en orienteringsegnet 
skov. Men derfor er vi stadig stolte over at væ-

re en del af en 100-årig idrætsforening med 
mange traditioner i forskellige idrætsgrene.  
Der er i forbindelse med jubilæet udfærdiget 
et jubilæumsskrift, og heri kan man læse, at 
der i starten af 1950’erne (mere præcist i 
1951) blev etableret en Feltsportsafdeling, 
som er det, der i dag er vores orienterings-
afdeling. I skriftet kan man også læse, at i 
1953 blev Jørgen Sandholt valgt til formand 
for PI København, et hverv han varetog i 22 år 
frem til 1975.  Jørgen Sandholt har en særlig 
tilknytning til vores afdeling, idet han har udsat 
den vandrepokal, som hvert år erhverves af 
vores klubmester på herresiden.  
          
Jørn Lind har begået et skrift om orienterings-
afdelingens sidste 25 år. Dette kan læses i 
sin helhed på vores hjemmeside. 
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Til dette års Københavner Cup i jubilæumsåret 
har jeg fundet nogle skove, som vi i politiregi 
ikke har benyttet inden for de sidste 3 år, så 
jeg forventer, at det bliver et glædeligt gensyn. 

1. etape afholdes som bekendt i Gl. Grønholt 
Vang, og opgaven med banelægningen er lagt 
i hænderne på Jørn Lind, som er en rutineret 
herre, hvilket efter min vurdering er lig med 
udfordrende og spændende baner. Skulle 
han have overset en vigtig detalje eller to, 
så er de nok opdaget af en lige så rutineret 
banekontrol i skikkelse af Karsten Jørgensen. 
Så god tur i skoven. 

I dette program har jeg isat 4 sider med de 
sidste nye IOF symboler for orienteringskort. 
Når jeg valgt det, så skyldes det, at der lø-
bende er kommet nye ændringer, som ikke 
alle kender. Samtidig har vi jo også en række 
deltagere, som hovedsagelig løber politiets 
orienteringsløb, og derfor ikke er så erfaren 
i, hvordan et orienteringskort er udfærdiget 
og dermed heller ikke kender alle symboler. 
Specielt vil jeg gøre opmærksom på symbo-
lerne under vegetation samt anlagte terræn-
genstande, herunder det som kaldes lineært 

spor gennem terrænet. Gennemløbeligheden 
af disse spor er ofte noget svingende, og 
symbolerne herfor vil ses på de nyere orien-
teringskort. Jeg håber, at de i programmet vil 
være isat på en sådan måde, at de kan tages 
ud og gemmes, men afgørelsen herom ligger 
hos reklamefirmaet, som får lavet trykket. 
Hvis ikke må I gemme programmet. 

Sidst, men ikke mindst, indeholder program-
met invitation til de følgende 2 etaper, reser-
ver allerede nu en fridag til deltagelse heri. 

Sluttelig vil jeg godt rette en tak til Camilla 
Rath Nielsen (stævnekontrol), Mogens Jør-
gensen (beregning), Svend Herby (beregning 
og mål), Jørn Lind, (banelægger), Karsten 
Jørgensen (banekontrol), uden dem ingen 
stævne. 

God fornøjelse i skoven. 
Peter Sørensen

Stævneleder
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STÆVNECENTER:   Fredensborghallen, Kastanievej 18, 3480 Fredensborg.     
                                Åben fra Kl. 08.30

PARKERING:   Ved stævnecenter.

STÆVNEPLADS:   9 km. fra Stævnecenter. Parkering ved stævneplads. 
              Se vejledning i programmet.

START / MÅL:   Ved stævneplads. 

FØRSTE START:   Kl. 10.00.

KONTROLSYSTEM:   Elektronisk Sport Ident.

KORT:   Grønholt Hegn, 2016, ækv. 2,5 m. 
    1:10.000 for bane 1, 5 og 6 /1:7.500 for bane 2, 3 og 4.

BANER:   Bane 1: ca. 8 km svær.   Bane 2: ca. 6-6,5 km svær. 
                  Bane 3: ca. 4-4,5 km svær.    Bane 4. ca. 3 km svær.
                   Bane 5: ca. 5 km mellemsvær.      Bane 6 ca. 5 km let.

TILMELDING:   Senest den 17. september 2020 via mail til           
        stævneleder Peter Sørensen peter2600sorensen@gmail.com   
       Oplys nr. på egen SI -brik.

STARTAFGIFT:   80,- kr. som indbetales til Bruno Stub, Danske Bank, 
          konto nr. 1551 6714765. Leje af brik 10,- kr.

PRÆMIER:   Efter deltagerantal. Desuden præmier for det samlede resultat 
                efter tre etaper.

AFSLUTNING:   Ca. Kl. 13.30 i stævnecenter. Præmieoverrækkelse og kaffebord.  
         Kaffe og brød bestilles og betales ved tilmelding: 35,- kr.

STÆVNELEDER/STÆVNEKONTROL/BANELÆGGER/BANEKONTROL:
Peter Sørensen / Elin Kracht / Karsten Jørgensen / Jørn Lind. PI Kbh. 

OVERDOMMER:   Tilstedeværende medlemmer af DPIFs orienteringsudvalg.

INDBYDELSE TIL KØBENHAVNER CUP 
2. ETAPE

TORSDAG D. 24. SEPTEMBER 2020
I GRØNHOLT HEGN

Husk: Tilmelding til Etape 3 den 29. oktober.
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STÆVNECENTER:   Værløsehallerne, Stiager 8, 3500 Værløse.          
                                Åben fra Kl. 08.30

PARKERING:   Ved stævnecenter.

STÆVNEPLADS:   3 km. fra Stævnecenter. Parkering ved stævneplads. 
              Se vejledning i programmet.

START / MÅL:   Ca. 500 m. fra stævnecenter / Ved stævneplads. 

FØRSTE START:   Kl. 10.00.

KONTROLSYSTEM:   Elektronisk Sport Ident.

KORT:   Nørreskoven 2020, ækv. 2,5 m.  
    1:10.000 for bane 1, 5 og 6 /1:7.500 for bane 2, 3 og 4.

BANER:   Bane 1: ca. 8 km svær.   Bane 2: ca. 6-6,5 km svær. 
                  Bane 3: ca. 4,5-5 km svær.    Bane 4. ca. 3 km svær.
                   Bane 5: ca. 5 km mellemsvær.      Bane 6 ca. 5 km let.

TILMELDING:   Senest den 19. oktober 2020 via mail til 
       stævneleder Peter Sørensen peter2600sorensen@gmail.com   
       Oplys nr. på egen SI -brik.

STARTAFGIFT:   80,- kr. som indbetales til Bruno Stub, Danske Bank, 
          konto nr. 1551 6714765. Leje af brik 10,- kr.

PRÆMIER:   Efter deltagerantal. Desuden præmier for det samlede resultat 
                efter tre etaper.

AFSLUTNING:   Ca. Kl. 13.30 i stævnecenter. 
         Præmieoverrækkelse og frokostbuffet arr. af PI-København. 
         Bestilles og betales ved tilmelding: 50,- kr.

STÆVNELEDER/STÆVNEKONTROL/BANELÆGGER/BANEKONTROL:
Peter Sørensen/Anne Fonnesbech/Mette Stub/Torkil Hansen.  PI Kbh.

INDBYDELSE TIL KØBENHAVNER CUP 
3. ETAPE

   TORSDAG D. 29. OKTOBER 2020
I NØRRESKOVEN

Husk: Pokalløbet  i uge 49.
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