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Som næstformand for Politiets Idræts-
forening, København er det mig en stor 
glæde at byde velkommen til de danske 
politimesterskaber i O-løb og sprint 2022.

Vores Orienteringsafdeling har med van-
ligt engagement påtaget sig at afvikle 
mesterskabet, og jeg ved at der er lagt 
op til et forrygende arrangement med 
spændende og udfordrende baner i fan-
tastiske omgivelser

Selvom Orientering har kunnet gennem-
føre en del løb på trods af Corona, så 
har sygdom og nedlukning været en 

hård modstander for den sociale del af 
sporten, så det glæder mig, at de fleste 
deltager i kammeratskabsaftenen.
 
Jeg er sikker på, at det bliver en festlig 
forestilling med god mad, godt selskab 
og masser af røverhistorier.

Med håbet om nogle hyggelige og spæn-
dende dage ønskes alle deltagere og 
officials held og lykke.

Claus Hansen
Politiets Idrætsforening, København
Næstformand

VELKOMMEN 
TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER 

I ORIENTERING OG SPRINT 2022
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VELKOMMEN
Kære deltager

På vegne af arrangementsgruppen bydes 
I alle velkommen til Politimesterskaberne 
i orienteringsløb og sprint fra den 20. 
september til og med den 22. september 
i nogle virkelig skønne terræner på Møn 
og Vordingborg by.

Vi har i flere år forsøgt at få adgang til Klin-
teskoven, men grundet nogle helt særlige 
hensyn til fugle i forsommeren, har det 
ikke været muligt førend mesterskaberne 
for blev flyttet til sensommeren.

Som altid bestræber vi som arrangører 
på, at tilbyde de bedste terræner og nogle 
omgivelser, hvor deltagerne får gode op-
levelser. 

Tak til banelæggere, officials og IT kyndige 
i Københavns PI, der med engagement 
og stor lyst giver Jer nogle gode mester-
skabsdage.

Vi ønsker jer alle en dejlig oplevelse på 
Møn.

Erik Skriver, stævneleder
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DANSKE POLITIMESTERSKABER I 

ORIENTERING & SPRINT 2022

§ 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 konkurrencens 
tilrettelæggelse og afvikling.

§ 4. STÆVNE- OG BANEKONTROL
Den arrangerende forening udnævner en stævne- og banekontrollant, der skal godkendes af 
forbundets orienteringsudvalg.
Stævnekontrollanten skal sikre sig, at stævnet tilrettelægges og afvikles efter reglementets 
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, post-
beskrivelse og 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 bekendtgørelse af 
resultatet.

KONKURRENCEREGLER
ORIENTERING
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§ 7. KLASSEINDDELING
Konkurrencen omfatter følgende klasser:
D21 (mesterskabsklasse), D21B, D21C, D35, H21(mesterskabsklasse), H21K, H21B, H21C,  
H35, H45, H55 og H65.
Der konkurreres individuel 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-kasser, 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 og D21B og D21C: Åben for alle damer.
Klasse D35: Åben for damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år.
Klasse H21, H21K og 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.

§ 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, medens resten er svær orientering. På 
D35- og H65-banen skal svært fremkommeligt terræn 
og vanskelige passager undgås.

D21  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.

      Sprint             Lang

20 min.

for alle

klasser
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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 v.re 1:4000.
For langdistance skal kortets målestok v.re 1:10000 eller 1:7000. For klalsser 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 1. og 2. maj 2016.
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Banelægger på prologen
Rita Breum

Banelægger på prologen 
Anne Fonnesbech Jensen



11

Banelægger på Sprint
Torkil Hansen

Banelægger på Langdistance
Peter Sørensen
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Gåsetårnet står som det eneste tilbage 
af den engang mægtige borg. Hele ni 
tårne i samme størrelse som Gåsetårnet 
tronede dengang op fra borgen, da den 
var kong Valdemar Atterdags hjem.

HVORFOR HEDDER DET 
GÅSETÅRNET?
Kong Valdemar Atterdag modtog i 1367 
krigserklæringer fra 77 tyske hansestæ-
der. Men det tog han let på, og satte en 
guldgås på toppen af det nybyggede 
forsvarstårn som en hån mod dem. Han 
var nemlig ikke mere bange for dem end 
for 77 skræppende gæs, sagde han.

Den guldgås, der sidder på toppen i dag, 
er ikke den samme som Valdemar At-
terdag satte på tårnet. Den oprindelige 
guldgås blev nemlig stjålet af den danske 
konge Erik af Pommern, da han stak af fra 
Danmark med statskassen under armen. 
Sagnet siger, at han tabte gåsen i havet, 
og at den stadig ligger der.
Den nuværende guldgås er faktisk næ-
sten en meter på alle ledder og kanter. 
Den blev lavet i 1871, og 100 år senere 
blev den forgyldt med hele 2 kilo guld.

HVORFOR STÅR 
GÅSETÅRNET ENDNU?
Gåsetårnet er 650 år gammelt, men er 
stadig i rigtig god stand. Men hvorfor 
det, når nu resten af Vordingborg slot er 
næsten væk.

GÅSETÅRNET
Hele slottet og borgen gik i forfald, da mag-
tens centrum flyttede fra Vordingborg og det 
sydlige Sjælland op til Københavnsområdet. 
Dengang var der ikke nogen interesse i at 
bevare bygninger og kultur for eftertiden. 
Men Gåsetårnet blev brugt som fængsel, 
og derfor blev lige netop den del af borgen 
vedligeholdt. Resten af tårnene styrtede i 
voldgravene eller murstenene blev brugt til 
andre huse i området.

Men selvom Gåsetårnet blev brugt til at holde 
folk indespærret, blev der ikke passet særlig 
godt på det. Faktisk undslap fire fanger i 1725 
på den konto.

En af dem var Kirsten, der sad fængslet i Gå-
setårnet for at have dræbt sit eget barn. Men 
det blev hun hurtigt træt af, for der var både 
koldt og enormt beskidt i tårnet. Et lokum blev 
først installeret 14 år senere.

Det gad Kirsten ikke vente på, og derfor hev 
hun et af de mange rådne gulvbrædder op, 
kravlede ud af cellen og befriede Gåsetår-
nets tre andre fanger. De fandt noget reb og 
firede sig i nattens mørke ned fra tårnet og 
ud i friheden.

I dag er Gåsetårnet i tip top stand; der er ingen 
rådne gulvbrædder og lokummet har vi erstat-
tet med et moderne toilet inde på museet.

Gåsetårnet er bygget i 1360'erne af Valdemar 
Atterdag

Kilde: Naturstyrelsen
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Foto: Frame & Work - Museum Sydøstdanmark
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HØJE MØN HVILER PÅ RESTER FRA ET TROPISK HAV
Grunden til Møns Klint blev lagt i havet for ca. 70 mill. år siden. Dengang var der et tropisk 
hav, hvor Danmark ligger i dag. I havet levede bl.a. alger med et skelet af kalkskiver. Når 
algerne døde, faldt kalkskiverne ned på havbunden, hvor der over millioner af år opstod et 
tykt lag af kridt.

KLINTEN ER SKRÆLLET, BUKKET OG FOLDET AF ISTIDENS GLETSCHERE
Siden skete der voldsomme ændringer i klodens udseende. Kontinenterne hævede sig, og 
bjerge blev skabt. Den gamle havbund af kridt befandt sig over havets overflade, da den sid-
ste istid nåede Danmark for ca. 12.000 år siden. Isen skrællede enorme flager af den gamle 
havbund. Flagerne var op til 50 meter tykke og blev bukket, foldet og skubbet sammen ved 
et kæmpemæssigt harmonikasammenstød. Sådan opstod Høje Møn.
Mange gravhøje fra bronzealderen i Klinteskoven
Mennesket slog sig tidligt ned på Møn. I Klinteskoven på strækningen mellem Klintholm og 
Havrelukket har man talt over 100 gravhøje anlagt over en periode på 1.800 år. De fleste 
af dem er fra bronzealderen, men også resterne af en langhøj fra bondestenalderen findes i 
omegnen. Såkaldte højryggede agre, der bærer spor af middelalderbondens plov, er et andet 
bevis på tidlig bosættelse her. 

MENNESKER SØGTE TILFLUGT PÅ TIMMESØ BJERG
Høje Møn var på grund af terrænet og det frie udsyn over havet et godt sted at søge tilflugt 
i urolige tider. På toppen af Timmesø Bjerg findes rester 
af en tilflugtsborg omgivet af bratte skrænter og volde. 
Borgen stammer fra bronzealderen ca. 800 – 500 f. Kr., 
men højen har været brugt som samlingssted allerede i 
bondestenalderen, ca. 3.000 f. Kr. Ved en udgravning i 
1946 fandt Nationalmuseet spor af palisadeværk på den 
øverste vold. Også ammunition – i form af sten på størrelse 
med en hånd eller et barnehoved – lå klar. 

KONGEN PANTSATTE MØN TIL EN HOLLANDSK 
RIGMAND
Møn var op gennem middelalderen ejet af flere adelige 
familier, hvis ejendomme siden gradvist blev overtaget 
af kronen. Fra 1631 var kongen eneste jordejer på Møn, 
og det betød nogle turbulente år for øen. I 20 år var den 
således pantsat til en hollandsk rigmand. Senere blev Møn 
brugt som kvarter for Den Kgl. Hestgarde.

MØNS KLINT



17

SCAVENIUS-SLÆGTEN OVERTAGER KLINTHOLM GODS OG MØNS KLINT
I 1769 blev Møns jord delt op i fem godser og solgt. Et af de fem var Klintholm Gods, som 
i 1774 kom i hænderne på en købmand fra Stubbekøbing. Han opførte de første bygninger 
på ejendommen. Navnet Klintholm stammer også fra den tid. Købmanden nåede dog ikke 
at få megen glæde af ejendommen. Han døde i 1797, og året efter solgte hans enke hele 
herligheden inklusive Møns Klint til Jacob Brønnum Scavenius.

HØJE MØN FREDET I 1983
Klintholm Gods tilhører fortsat Scavenius-familien, som oprindelig også ejede klinten. Efter 
en fredningssag og langvarige forhandlinger besluttede man dog i 1980 at sælge Møns Klint 
sammen med en bræmme af Klinteskoven, Jydelejet og Høvblege, i alt ca. 440 hektar, til 
staten. Hele klinten og naturområderne bag den blev fredet i 1983.

GEOCENTER MØNS KLINT FORMIDLER NATUREN
I 2007 åbnede GeoCenter Møns Klint, som er opført lige ved klintens kant. Centret, der ejes 
af en privat fond, formidler viden om naturen på Møns Klint på vegne af Naturstyrelsen. 
Centrets aktiviteter foregår både indendørs i den store udstilling og i form af guidede ture 
på og omkring klinten.

HAVET ÆDER MØNS KLINT
Høje Møn og især selve klinten er under stadig forvandling. Her holder naturkræfterne aldrig 

fri, og skred ændrer konstant på klintens udseende. I gen-
nemsnit forsvinder der ca. 2-4 cm af klinten om året. Med den 
udvikling vil hele Høje Møn være eroderet bort om 50.000 år.

KLINTEN SKRIDER MED VOLDSOM KRAFT
Nogle forandringer sker pludseligt og medfører voldsomme 
ændringer af kystlinjen. I 1905 skred en tredjedel af parken 
ved Liselund, ca. 40.000 kvm, i havet, og store kulturværdier 
gik tabt. Sommerspiret, et yndet motiv for guldaldermalerne 
og i generationer betragtet som klintens vartegn, forsvandt i 
1988. I 1994 kostede et skred ved Dronningestolen en fransk 
turist livet, da hun gik på stranden, netop som klinten skred. 
Et af de største skred i nyere tid skete i 2007, da Store Taler 
med op mod 500.000 kubikmeter kridt, ler og jord sammen 
med ca. 100 bøgetræer drønede 300 meter ud i Østersøen.

Naturstyrelsen administrerer i dag ca. 540 hektar skov, over-
drev og andre naturområder på Høje Møn. 
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Den lave og ganske flade halvø Ulvshale, på 
den nordvestlige del af Møn udgør med sin 
særprægede naturskov, lynghede og enge 
en kontrast til Møns frugtbare agerland 
og til Østmøns vældige bakke- og klintfor-
mationer. Ulvshale-halvøen er ”ungt” land 
opbygget af strandvolde af sand, grus og 
især flintesten, som havet har udvasket 
af Møns Klint, og bølger og strøm har ført 
hertil. Undervejs er stenene blevet slebet 
runde. Strandvoldene – den ene uden på 
den anden – breder sig vifteformet ud 
over halvøen, de ældste ligger sydvest, de 
sidst dannede mod nordøst, og tilvæksten 
foregår stadig langs halvøens nordøstside. 
Derimod hindres en videre landdannelse 
mod vest af strømmen i det dybe Ulvshale 
Løb, der adskiller Ulvshale fra øen Nyord. I 

ULVSHALE OG NYORD

læ af hele dette system af strandvolde lig-
ger de udstrakte engområder Horsnæs og 
Vedelen, der er opbygget af finere materiale 
end strandvoldene.

Nyord er omgivet af lavt vand og er opdelt 
i to vidt forskellige landskaber: mod vest 
en indtil 13 meter høj moræneknold med 
dyrkede marker og mod øst udstrakte stran-
denge der udgør 2/3 af øens areal. Stran-
dengsområdet er sammen med engene på 
Ulvshale et af de største i den østlige del 
af Danmark. De yderstliggende enge med 
render og vandfyldte lavninger oversvøm-
mes jævnligt om vinteren, og her ændres 
grænsen mellem land og vand stadig. En 
række holme ved nordkysten er således ef-
terhånden vokset sammen med hovedøen.
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Se udgivelsen 
ONLINE
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