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Årsberetning for Orienteringsafdelingen 2019. 

 
  
Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:  
 
Formand:  Jan Kofoed Nielsen, Uddannelsesafdelingen 
Næstformand: Karsten Jørgensen, Udlændinge Center Nordsjælland 
Kasserer.  Bruno Stub, Rigspolitiet  
Sekretær:  Ea Busch Nielsen, Uddannelsesafdelingen   
Materielforvalter: Torkil Hansen, pensioneret  
Webredaktør: Jørn Lind, Efterforskningsenheden 
Webmaster: Jacob Furu, Reaktionsafdelingen  
 
 
Ved Medlemsmødet d. 22. februar 2019 på Station Amager mødte der 18 medlemmer 
op, som genvalgte Karsten Jørgensen som næstformand, Bruno Stub som kasserer, Ea 
Busch Nielsen som sekretær og Jacob Furu som webmaster. 
 
 
I løbet af året har Jørn Lind været i arkiverne, hvor han gravede gamle minder frem fra 
de seneste 25 år som vores bidrag til PI-Københavns 100 år jubilæumsskrift, som jeg 
har medbragt til uddeling til interesserede.  
På billedsiden var jeg knapt så langt tilbage, da de fleste foto kommer fra den 
"digitaliserede" periode, hvor kvaliteten er lidt bedre, og mange af personerne på 
billederne er alligevel de samme, blot er der kommet lidt andre nuancer i hårfarven. 
 
   
Egne arrangementer.  
 
Københavner Cuppen.  
Som en sikker forårsbebuder lagde vi ud med 1. afdeling af Københavner Cup d. 
040419 i  Lystrup Skov, hvor Jørn Lind påtog sig opgaven som både stævneleder og 
banelægger, da der ikke var nogen af hans forventede "lærlinge", der havde tid og 
mulighed for at lave baner.  
Til gengæld stod Bruno Stub med assistance fra Mette for kontrollen af 
postplaceringerne, og alt i alt blev der sørget for at serien startede med nogle gode og 
spændende baner til de 49 tilmeldte deltagere, der fik fornøjelsen af, at Jørn bor i 
nærheden af og derfor kender skovens afkroge og dermed mulige postplaceringer. 
Nogle af de løberne, som ikke rigtig var vågnet af vinterdvalen, fik derved en hård 
koldstart efter vinterens pause.  
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Ved afvikling af 2. afdeling i Rude Skov d. 300419 var Torkil Hansen for første gang i 
lang tid igen på som stævneleder til et alm. politiløb, men gode rutiner og overblik 
fornægter sig ikke, så alt forløb som planlagt.  
Peter Sørensen var banelægger - og selv om han var på ferie på selve dagen og ikke 
selv kunne høre det - lød der rosende ord om banelægningen. 
Igen var Mette og Bruno på som garanter for at posterne var sat korrekt, hvis 
banelæggeren skulle have været lidt ukoncentreret. Det var dog ikke tilfældet og 48 
løbere var ude på en fin tur i skoven i forårets solskinsvejr. 
 
Ved årets tredje og sidste afdeling d. 280519 i Store Hareskov var der byttet lidt om på 
de sædvanlige roller fra de tidligere år, idet Karsten Jørgensen påtog sig opgaven som 
stævneleder, mens Peter Sørensen også til dette løb kreerede nogle spændende baner til 
de 54 tilfredse løbere, mens Mette og Bruno igen sørgede for banekontrollen. 
Ved afslutningen blev der uddelt præmier for både dagens løb og for den gennemgående 
konkurrence for de tre afdelinger.  
 
Pokalløbet. 
Efterårets - troede vi - eneste politiløb i vores regi, Pokalløbet blev afviklet d. 100919 i 
Rørvig Sandflugtplantage ved Nykøbing Sjælland. 
 
Bo Lindholm havde som banelægger - i tæt samarbejde med sin far, Arne Pedersen fra 
Randers, der fungerede som banekontrol - lavet nogle fine baner i et spændende terræn. 
Tilbuddet lokkede 50 løbere i skoven, der desværre kom ud i et af efterårets mest våde 
løb, idet den heftige regn stod ned i stænger.  
Karsten Jørgensen påtog sig at være stævneleder, hvilket han gjorde rigtig godt, idet 
han bl.a. brugte Hallerne i Nykøbing Sjælland som stævnecenter, og i tilknytning hertil 
ligger restaurant Veroni, hvor der til afslutningen blev serveret pizza ad libitum. 
Karsten må have advaret kokken grundigt, idet det trods flere forsøg ikke lykkedes at 
spise dem ud af huset, som vi ellers ofte har været ude for.          
 
 
HöstOpen sprintorientering.  
I slutningen af oktober pakkede godt og vel 20 medlemmer fra Orienteringsafdelingen 
rygsække, biler og trailere og tog til Bornholm, hvor Torkil Hansen som stævneleder 
havde udset sig Nørrekås Lystbådehavn til stævneplads, idet vi ikke kunne få lov til at 
bruge nogle mere centralt placerede pladser tættere på centrum, hvor der måske havde 
været mere læ.  
Vi brugte torsdagen og fredag formiddag på at etablerede stævneplads med start og mål, 
kiosk, stævnecenter og omklædningsfaciliteter m.m., samt på at sætte poster ud. 
Fredag eftermiddag afviklede vi så det civile bysprint i Rønnes gamle, krogede gader, 
hvor Jørn Lind var banelægger på de spændende ture rundt i byen. Det var tydeligt at 
Jørn havde udnyttet sin fritid mellem vagterne til Folkemødet i juni måned til at 
rekognoscere i Rønne, så løberne fik set nogle baggårde og smøger i Rønne, hvor de 
færreste plejer at komme ind og som vist ikke indgår i de normale turistbrochurer.   
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Der var i alt 675 deltagere - primært fra Sverige og Danmark - men også fra mange 
andre lande, og antallet gør dette stævne til det næststørste sprintorienteringsløb i 
Danmark i 2019 - til trods for at der i samme weekend på Sjælland blev afviklet Kreds 
Ungdoms Match (KUM), som er et stort stævne for ungdomsløber fra hele landet. 
Vi har heldigvis fået lovning på, at KUM i 2020 ikke kommer til at ligge i samme 
weekend som HöstOpen. 
Den friske vind på havnen i Rønne gjorde desværre, at vi efter mange års tro tjeneste 
måtte kassere et par af vores gamle, veltjente villatelte, så vi skal snart ud og købe nogle 
nye, da vores officials i både kiosk og stævnecenter, samt mange af løberne sætter stor 
pris på noget læ og tørvejr på den tid af året. 
 
 
Juleløbet. 
Mens vi var på Bornholm, blev vi af DPIF bedt om at påtage os at arrangere endnu et 
politiløb i løbet af efteråret, idet Helsingør PI ikke kunne håndtere at arrangere deres 
"Teglstrupløb", som der ellers allerede var bestilt program til. 
Jeg fik straks tilsagn fra Peter Sørensen om, at han godt ville være stævneleder og i 
løbet af rekordtid blev der skaffet skovtilladelse, sendt indbydelse ud, skrevet et 
program, ligesom Peter mente at han nok selv var den, der havde bedst tid, så han valgte 
også selv at være banelægger. 
Vores ekstra "Juleløb", som det kom til at hedde, blev afviklet tirsdag d. 101219 i Geel 
Skov, hvor der fra alle kroge af landet mødte hele 55 løbere, som var rigtig glade for 
arrangementet, selv om det var så sent på året. Det blev også rigtig godt modtaget, at der 
var en julemand med godter i skoven, samt smør selv frokost, alternative julepræmier, 
gløgg og æbleskiver bag efter. 
 
I alt stod Orienteringsafdelingen i 2019 for 5 ud af de 14 gennemførte danske politiløb, 
så vi tager stadig vores andel som arrangører på landplan. 
 
SkovCup. 
Vi er nu trukket ud af Skov Cup, som er løb for børne- og ungdomsløbere op til 16 år, 
da vi ikke selv har haft nogle faste ungdomsløbere i flere år, men jeg vil stadig gerne 
opfordre alle PI-forældre (også selv om de måske ikke selv kan/vil løbe O-løb) til at 
give deres børn eller børnebørn muligheden for at prøve nogle dejlige ture i skoven, og 
det kræver ikke, at hverken børn eller voksne er med O-afd.   
 
 
Politiløbene, Resultater. 
Ved de Danske Politi Mesterskaber i Silkeborg var PI-Kbh. pænt fremme i næsten alle 
klasser: 
I "opvarmningsløbene" på mellemdistance vandt Peter Sørensen H-65, Jørn Lind vandt 
H-55, Bruno Stub vandt H-45 og Camilla Rath Nielsen vandt D-21 
I mesterskaberne i sprint orientering blev Camilla Rath Nielsen dansk politimester i 
dameklassen, Jørn Lind og Karsten Jørgensen blev nr. 1 og 2 blandt de 9 danske løbere i 
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H-55, Bruno Stub vandt H-45, mens Jacob Furu og Lars Munk Jensen blev nr. 1 og 2 i 
H-21 B-klassen. 
På langdistancen gentog meget af historien sig: Camilla Rath Nielsen blev her 
politimester i dameklassen, Rita Breum vandt D-35, men Peter Sørensen vandt i H-65, 
Jørn Lind i H-55, Bruno Stub i H-45, mens Jacob Furu og Jens Maegaard blev nr. 1 og 2 
i H21B-klassen. 
 
 
Norske politimesterskaber. 
Jeg vidste ikke, om jeg skulle tage det med her under resultater (og de er heller ikke talt 
med i statistikken, da det var nogle løb uden for de officielle Nordiske PM-rammer). 
Der var heller ikke så mange placeringer at komme efter i det stærke nordiske selskab, 
men vi var en del, der fik nogle flotte oplevelser til både langdistancen ude i det stenede 
skovterræn og til sprinten inde i byen, hvor vi under løbet kom rundt til historiske steder 
og seværdigheder, ligesom vi generelt havde en kanon tur til Kirkenes og Nordkap i det 
østligste og det nordligste af Norge. 
Torkil havde dels kommunikeret med nordmændene og dels fundet hytter og biler, samt 
flyafgange og færge, så vi fik en oplevelse ud af turen, selv om vi godt nok ikke løb ind 
i hverken bjørne eller elge, men vi mødte godt nok mange rensdyr. 
 
Samlet for årets politiløb. 
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2019 op til 171 starter ved årets 
kun 13 politiløb, hvilket er næsten præcis det samme som i 2018,  hvor vi stillede op til 
168 starter, dog fordelt på 15 politiløb.   
 
 
Civile løb. 
Til SM-Stafet d. 110519 lagde Torkil hårdt ud og lavede fejlklip på førsteturen, så Peter 
Sørensens og Bruno Stubs pæne tider på 2. og 3. turen var desværre forgæves, selv om 
holdet tidligere år har gjort sig rigtig pænt bemærkede til stafetten.    
 
Til SM-Lang d. 120519 vandt Peter Sørensen guld i H-65. 
I D-45 vandt Camilla Rath sølv, mens Elin tog sølvmedaljen i D-50. 
 
Ved det civile Danmarksmesterskab i Stafetorientering i Gribskov-Mårum d. 14. 
september vandt Torkil Hansen, Peter Sørensen og Bruno Stub i et stærkt felt 
GULDMEDALJER i Herre-60 klassen, hvilket så vidt vides ikke tidligere er sket i PI-
Kbh.s historie. 
 
Om søndagen til DM i Langdistance fik vi også nogle fine resultater, idet Camilla Rath 
Nielsen løb en flot 4. plads hjem i D45, ligesom Torkil Hansen efter lørdagens 
strabadser stadig havde lidt tilbage i benene, så han i et stærkt felt kunne sikre sig en 5. 
plads i H60. 
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4. Divisionsmatcherne. 
Ved den første 4. divisionsmatch d. 14/4  i Rude Skov fik vi bogstavelig talt læsterlige 
tæsk, idet vi kun kunne mønstre 16 løbere, mens flere af de andre klubber stillede med 
det dobbelte, og vores mantra om at vi har klaret os pga. de gode løbere holder ikke 
længere, da et ændret pointsystem nu gør, at det ikke er nok med kvalitet. Nu skal der 
også kvantitet til, idet der er kommer mange flere klasser, hvor man kan tage point. 
Desværre har vi ikke løbere i alle klasser, og speciel på børne- og ungdomssiden mister 
vi næsten alle potentielle point pga. manglende løbere. 
 
Ved den anden match d. 25/8 i Grønholt Hegn var vi et lignende antal løbere og fik 
desværre også et lignende resultat.   
 
Ved op-/nedrykningsmatchen d. 6/10 i Gl. Grønholt Vang mødte der 26 løbere op for at 
forsøge at redde os fra den truende nedrykning, men trods det større fremmøde var 
overmagten igen for stor pga. af de samme udfordringer som til årets andre matcher, 
idet vi antalsmæssigt ikke kunne ikke hamle op med de øvrige, hverken på børne- eller 
ungdomssiden - eller blandt de ældste løbere, hvor mange af de andre klubber er rigtig 
stærkt funderet - og så gamle er majoriteten trods alt ikke i PI's Orienteringsafdeling. 
 
Alt i alt betyder det, at vi i 2020 skal løbe i 5. division.  
 
Det lykkedes os altså ikke at komme tilbage i 3. division - tværtimod - og med det nye 
reglement, der trådte i kraft primo 2019, bliver det nok desværre endnu sværere, men 
det skal ikke forhindre os i at forsøge.    
 
 
Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”. 
Vores stafetsamarbejde, der omfatter både PI-Kbh,, OK Skærmen fra Værløse og 
Amager OK, fortsatte i 2019, og vi har aftalt at det også skal køre videre i 2020, så vi 
igen kan danne nogle rimelige gode stafethold.  
 
 
Information. 
Afdelingens hjemmeside, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, 
resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter. 
Vores redaktør, Jørn Lind vil der ud over meget gerne tage imod endnu flere indlæg fra 
løbere, der har været ude til gode løb, sjove oplevelser, m.v., som supplement til hans 
egne artikler, der bliver leveret til både hjemmesiden og idrætsbladet.  
 
En del af dette behov opfyldes dog af vores Facebookside for afdelingens medlemmer,  
"Orienteringsafdelingen - PI København", hvor vi heldigvis ser nogle sjove og gode 
indlæg - ofte kort efter at løberne er kommer hjem fra skoven.    
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Kig på vores FB-side, prøv den, brug den og læg gerne nogle oplevelser og billeder der 
ind til glæde for alle os andre. 
Nyhedsstrømmen bliver også suppleret af den landsdækkende Facebookgruppe "Politi 
Orientering", hvor alle indbydelser til politiløb og andre nyheder i den relation fra i hele 
landet lægges op. 
 
Samtidig kommer mange af vores nyheder også på vores fane på hovedforeningen PI-
Københavns hjemmeside, www.politiidraet.dk, idet Mogens Voigts er god til fange de 
nyheder og historier, han kommer i besiddelse af.   
 
Der ud over udsender jeg jævnligt nyhedsmails direkte til alle medlemmer for at give 
aktuel og evt. hastende informationer. 
 
 
Materiel.   
Vi har kasseret 2 gamle villatelte, som gik i stykker, da vi arrangerede HöstOpen på 
Bornholm, og vi planlægger at indkøbe et par nye telte, der godt nok er tungere, men da 
disse primært skal bruges på stævnepladsen, når vi selv arrangerer løb, vil de kunne 
bliver kørt det meste af vejen, og så er de i øvrigt meget nemmere at slå op. 
 
Vi er også meget glade for at vores materielforvalter, Torkil Hansen i forbindelse med 
køb af nyt hus har taget højde for pladsbehovet for opbevaring af vores beholdning af 
materiel.  
 
 
Transport i 2020: 
Vi har i en længere periode - dvs. siden det ikke blev muligt at låne tjenestekøretøjer 
længere - selv betalt for transport til løb rundt om i landet.  
Der har været lidt forslag til afregning og pris, og bestyrelsen lægger i 2020 op til en lidt 
ændret takst og afregningsmodel.  
 
Opfyldelse af mål for 2019: 
Som jeg nævnte sidste år, ville jeg ikke opstille nogle mål for 2019, idet vi de fleste år 
arrangerer de samme løb som årene før - og det mest bemærkelsesværdige ville være, 
hvis der ikke var kvalitet i løbene.  
Samtidig viste året, at nogle af vores opgaver opstår af et pludselig udefrakommende 
ønske - eller som andre år, hvor nogen får en god ide, der bare skal afprøves.   
 
 
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 
Rpch.s. centrale afd. i København. 
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Klubmesterskabet blev i 2019 afgjort ud fra de 4 bedste resultater ved de 6 planlagte løb 
på bane 1 i henholdsvis Albaniløbet, Kratluskerløbet, Bakskuldløbet, Slagelses 
Antvorskovløb, Horsensløbet og Politimesterskabet i langdistance.  
 
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jens Maagaard Pedersen med 118 points ud af 400 
mulige, Bo Lindholm Pedersen fik en 2. plads med 99 p. og Carsten Vad Mortensen 
kom med 89 point på 3. pladsen.   
 
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 Camilla Rath Nielsen med 266 points.  
Nr. 2 bliver Rita Breum med 260 p. - og med 100 p. havde Mette Stub fået en 3. plads, 
hvis hun havde været politier. 
 
”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 alle sprintløb og Det jyske Klubmesterskab, der kun har to 
baner. 
 
”P. Sørensens Mindepræmie” går for 2019 til Camilla Rath med 747 point, Rita 
Breum på 2. pladsen med 360 points, og Bo Lindholm som nr. 3 med 292 p.  
Men måske mere bemærkelsesværdigt at fx Mathias Larsen kom ind på en 4. pl. med 
281 p., selv om han ikke har været til nogen politiløb - eller Torkil og Ea, som kun har 
været til politiløb, men kommer ind på henholdsvis en 5. pl. med 269 p. og en 6. pl. med 
263 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 2019, 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, og er der en, der 
altid falder i øjnene, så er det naturligvis Bruno Stub.  
Han har deltaget eller hjulpet til ved 12 ud af 13 politiløb i år, han har selv løbet 53 
civile løb, hvilket gør ham til den mest aktive løber i afdelingen.   
Han sætter hold til divisionsmatcherne, hvilket har været meget svært i år, da der var 
meget få løbere til at dække alle baner, han sørger for alle tilmeldinger, både til alm. løb 
hver uge og samlet til vores stafetsamarbejde med Amager og Skærmen.  
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Og (som regel) bærer han også over med de stævneledere, banelæggere og andre, der 
enten laver aftaler, der ikke er helt økonomisk vandtætte eller ikke kan få taget sig 
sammen til at aflevere deres kvitteringer, så han kan give bestyrelsen et økonomisk 
overblik og berolige os.   
 
Torkil Hansen har forsøgt at trappe ned, hvilket kun til dels er lykkedes, idet han godt 
blev pensioneret fra politiet, men kun for at fortsætte i sit eget firma og købe hus. 
Han var stævneleder på 2. afd. af Københavner Cuppen, han var især stævneleder på 
sprinten til Höst Open. Han har været banekontrol på nogle løb, ligesom han håndterer 
vores materiel og allerede nu er ved at tænke på stævneplads, m.v. i Allinge til efterårets 
sprint.    
 
Karsten Jørgensen var stævneleder på 3. afd. af Københavner Cuppen og på Pokalløbet, 
han er med til at planlægge og arrangere vores aktiviteter og ellers bare altid frisk på de 
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. Han startede året med at være banelægger på både 1. og 2. afd. af 
Københavner Cuppen, og da det brændte på for Helsingør PI, gik han ind som både 
stævneleder og banelægger på det akut opståede "Juleløb". 
Alligevel nåede han også selv at løbe i alt 43 løb fordelt på 12 politiløb og 31 civile løb.  
 
Jørn Lind skal have stor tak og Flidspræmien for 2019, idet han både var stævneleder og 
banelægger på 1. afd. af Kbh. Cuppen, samt ikke mindst var han banelægger på by-
sprinten til Höst Open i Rønne, der høstede meget ros fra både danske og udenlandske 
O-løbere. 
Han er skribent og redaktør på vores indlæg til idrætsbladet og hjemmesiden, hvor 
indlæggene blive gennemgået med tættekam, før de kommer videre. 
Der ud over har han i årets løb været langt nede i arkiverne for at finde materiale fra de 
seneste 25 år, så der var informationer nok til at han kunne skrive vores fyldige bidrag 
til jubilæumsskriftet. Dette indlæg blev desværre af pladshensyn beskåret noget af 
redaktøren, men heldigvis ligger Jørns samlede beretning nu tilgængeligt på vores 
hjemmeside.  
 
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”. 
Jeg har desværre fået meget få informationer i år og det er  kedeligt kun at kigge på 
resultatlister og så gætte sig frem, men efterretningerne siger bl.a. at:   
 
Elin Kracht lagde traditionen tro hårdt ud og klippede bl.a. forkert allerede til et af de 
første løb i året, hvis ikke flere gange??? 
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Anne Fonnesbech deltog ikke ved forårets 4. divisionsmatch, men det var der desværre 
også mange andre, der ikke gjorde.  
Ved efterårets match var hun med, men lavede fejlklip og til nedrykningsmatchen, hvor 
vi i forvejen hang med r... i vandskorpen kom hun 5 min. for sent til start. 
Anne vandt dog alligevel sin match overbevisende med 13 min. ned til nr. 2 fra Amager 
OK, så det var ikke Annes skyld, at vi rykkede i 5. division. 
 
Torkil Hansen fik ved sin indsats som banelægger for Viking, Rønnes langdistanceløb 
på Hammeren til efterårets Höst Open mange fjender, da en del o-løbere havde svært 
ved at finde rundt i den bornholmske natur med et meget detaljerigt O-kort, hvor 
højdekurverne lå tæt og det flere steder var svært at se terrænet for bare klippesymboler.  
Til SM-Stafet lagde Torkil som tidligere nævnt hårdt ud og lavede fejlklip på 
førsteturen. 
Der ud over har Torkil allerede her i starten af 2020 "købt aktier" i Klipfiskerpokalen, 
idet han til et natløb for ikke så længe siden ved en af de sidste poster førte knebent over 
Peter Sørensen. Torkil kom da også først i mål, men måtte erkende, at han i sin iver 
havde klippet den forkerte post og dermed blev diskvalificeret  - og jeg ved ikke om det 
er sket flere gange??? 
Men det vil jo måske udmønte sig til næste års medlemsmøde. 
I øvrigt er episoden udmærket beskrevet på vores Facebookside, men den slags er Torkil 
jo fri for at blive generet af. 
 
Karsten Jørgensen havde som stævneleder til Pokalløbet i Rørvig - ligesom alle de 
andre stævneledere - lavet et stort stykke arbejde med planlægning, herunder bl.a. med 
at skrive programmet, som vi jo får mange penge for at udfærdige og uddele, men i 
skyndingen om morgenen lod han alle programmerne ligge hjemme i Ølstykke. 
Da vi var helt oppe i Rørvig, dvs. så langt væk at det ikke var muligt at nå at hente dem 
i Ølstykke, kunne deltagerne derfor først få programmerne udleveret ved det næste løb, 
hvor vi mødtes i skoven.  
Klipfiskerprisen for 2019 går derfor til Karsten Jørgensen.  
 
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 


