Orienteringsafdelingens årsberetning 2016

Af Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand
Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Jan Kofoed Nielsen, Station Bellahøj
Næstformand, Karsten Jørgensen, Udlændinge Center, NordsjællandKasserer, Bruno Stub,
Rigspolitiet
Sekretær, Kim Neubert Madsen, Specialenheden, Færdselssektionen
Materielforvalter, Torkil Hansen, Tungvognscenter Øst
Webredaktør, Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Webmaster, Jacob Furu, Udrykningssektionen
I slutningen af februar fik vi den triste besked, at vores gamle kollega og medlem i
Orienteringsafdelingen, Mogens Køhler Pedersen var død.

Mogens havde været syg de sidste par år, idet han ikke producerede nok blod, og selv
med tilskud af blod var det ikke nok til, at han kunne komme ud i skoven, hvor han
allerhelst ville være.
Og af hensyn til os andre ville han bl.a. ikke møde op til medlemsmødet sidste år, da han
ikke ville sidde og hoste og genere mødet. Han har jo altid været utrolig hensynsfuld og
hjælpsom over for andre mennesker.
Mogens var med o-sporten i rigtig mange år, idet han startede allerede, da han som ung
betjent fik mulighed for at komme med ud til div. politi-løb og til hans oprigtig store
overraskelse så var det uden udgifter for deltagerne og tværtimod var der mulighed for
gratis transport og overnatning.
Mogens har dels løbet i PI-København, dels i Nordre Birk PI, civilt løb han i Ballerup OK, og
så kom han tilbage til politiløbene for PI-København.
I en tidlig periode i PI-Kbh. var han bl.a. kasserer i O-afd. i flere år, og "for nemheds
skyld" lagde han selv sine egne penge ud til udgifterne og afregnede så med PI-Kbh.s
hovedkasserer en gang om året.
Mogens har ud over at løbe en masse o-løb, brugt meget tid på at tegne orienteringskort
og lægge baner, ligesom han også har hjulpet til ved mange af vores stævner.
Æret være Mogens' minde.
Ved Medlemsmødet d. 22. januar 2016 på Station Amager mødte der 18 medlemmer op,
der genvalgte Torkil Hansen som materielforvalter, Jørn Lind som webredaktør og Jan
Kofoed Nielsen som formand.
For at øge gruppen af mulige deltagere, blev proportionerne for klubmesterskabet ændret,
så der nu er 4 tællende løb ud af 6 på forhånd udvalgte løb.
Vores sekretær Kim Neubert Madsen har desværre fået nyt tjenestedsted i Syd- og
Sønderjylland, hvorfor vi skal finde en ny sekretær.
Egne arrangementer.
Mountainbike orienteringsløb.
Orienteringsafdelingen lagde igen hårdt fra land med en tidlig start på forårets program:

D. 270216 arrangerede Orienteringsafdelingen et civilt mountainbike orienteringsløb
(MTB-O) i Buresøskovene, hvor Torkil Hansen som både stævneleder og banelægger
havde lagt banerne og styrede tropperne.
Vi havde 68 MTB-O'ere i skoven, som nødt godt af et fint arrangement. Vi startede med
frost fra morgenen af, men da solen stod op gav det kort efter frosttåge, hvilket gjorde
terrænet mere fedtet.
Alle var dog glade for de gode baner og vi havde mange tilfredse deltagere, der efter en
let forplejning kunne tage hjem med en god tur i bagagen.
Københavner Cuppen.
Peter Sørensen, der i 2011 startede som stævneleder på Københavner Cuppen som en
serie med 3 orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane, påtog
sig igen i år at være stævneleder på disse tilbagevendende løb hen over foråret.
Den første afdeling af Københavner Cuppen løb af stablen d. 280416 i Ny Tolstrup, hvor
Christopher og Henrik Wiberg havde været i skoven og lægge nogle svære baner i
den Midtsjællandske skov.
Selv om der lå rester af sne i skoven, og dermed gav en lidt våd tur, var det 62 tilfredse
deltagere, der efterfølgende kunne sætte kursen mod stævnecenteret til afslutning og
præmieoverrækkelse.
På den anden afdeling af cuppen, torsdag d. 190516 havde Peter valgt selv at være
både stævneleder og banelægger, og han havde udset sig en fin skov oppe i
Nordvestsjælland.
Da han kom ud i Kårup Skov for at sætte manilamærker ud, var der imidlertid alt for
mange nye MTB-spor og fældninger siden den sidste revision af kortet, til at det var
sportsligt forsvarligt at bruge området.
Løbet blev derfor flyttet til Rude Skov, hvor Peter i en vis fart måtte ud og finde nogle
gode postplaceringer, som dannede rammen om et godt stævne løb med gode baner for
de 54 tilmeldte deltagere.
Ved den 3. og sidste afdeling af Københavner Cuppen, tirsdag d. 070616 i Brøde Skov
havde Peter Sørensen igen valgt at bruge sin fritid på både at være stævneleder og
banelægger, hvilket de 44 tilmeldte løbere nød godt af, før de kunne samles til den
hyggelige afslutning med fejring af de samlede vindere.

En enkelt løber blev dog udsat for en musvåges "moderlige omsorg" for sin rede og sine
unger, idet den ude i det åbne landskab dykkede ned og bagfra ramte en af løberne i
nakken, hvorved han pådrog sig nogle rifter og skrammer.
Kloge folk, der har set noget lignende i bl.a. Marselisskoven og i Tisvilde Hegn, siger at
man med fordel kan tegne "øjne" i nakken på sin cap, idet musvåger som regel angriber
bagfra, hvor de ikke kan ses af "byttes" øjne.
Alt i alt var det tre gode stævner, hvor der som sædvanligt - takket være god planlægning
- var styr på funktionerne og afviklingen.
Danske Politimesterskaber i Orienteringsløb og -sprint.
Årets største opgave - og bedste oplevelse - blev afviklingen af Danske Politi Mesterskaber
på Bornholm mandag d. 20. til onsdag d. 22. juni.
Arrangørgruppen bestående af stævneleder Erik Skriver, Helsingør PI, samt Torkil Hansen,
Bruno Stub, Karsten Jørgensen, Morgens Jørgensen og Jan Kofoed, alle fra PI-Kbh. var i
løbet af vinteren og foråret samlet en del gange - og var også på Bornholm og Christiansø
en enkelt gang for at rekognoscere, planlægge og lave endelige aftaler om
mesterskaberne i Orienteringsløb og -sprint, og i uge 25 bar den omhyggelige planlægning
frugt:
Søndag samledes alle officials i stævnecenteret, der blev oprettet i Gudhjem Søpark, hvor
de ca. 120 deltagere skulle indkvarteres. Herfra kørte nogle til Hammeren og andre til
Dueodde for at sætte de synlige poster med skærme ud i terrænet. Og da disse
postplaceringer fra banelæggernes side indtil dagene før kun er markeret med
manilamærker, skulle der absolut fin-orienteres i klitterne mellem marehalm og
forkrøblede fyrretræer, samt ved Hammerknudens klipper og slugter.
Mandag gik det løs på Dueodde, hvor nogle løb ud og satte de elektroniske enheder på
poster, så de var klar til løberne, der dukkede op hen på eftermiddagen, mens andre
officials etablerede start og mål, beregning, m.m.
Løberne fik nogle fine oplevelser på Christopher og Henrik Wibergs gode
mellemdistance baner, og selv om nogle enkelte måske svedte og bandede lidt over
postplaceringerne, idet de havde brugt for meget tid på at lede både højt og lavt i klitter
og gryder, vendte alle tilbage i godt humør.

De som var hurtigst rundt på banerne, kunne endda tage en tur de 48 meter op i Dueodde
Fyr og studere de andre løberes strabadser i terrænet neden for, samt den strålende
udsigt.
Efterfølgende var der modtagelse i stævnecenteret med indkvartering af alle vores
deltagere og udlevering af nøgler, information, m.m.
Tirsdag morgen tog arrangørgruppen med turbåden "Ertholm" af sted mod Christiansø,
mens alle deltagerne senere gik om bord på postbåden "Peter", der også sejler lidt
langsommere.
Det gav os mulighed for at etablere start- og målområdet, sætte poster og enheder ud på
både Christiansø og Frederiksø i én arbejdsgang, så vi ikke skulle bruge tid og energi på at
sejle frem og tilbage.
Vi havde i efteråret 2015 fået Erik Flarup fra Skive PI til at rejse til Christiansø i nogle
dage, hvor han tegnene sprintkortet over øerne. Da han på den måde fik et indgående
kendskab til søfæstningen, tilbød han samtidig at være banelægger til politimesterskabet i
o-sprint.
Alle fik en helt speciel oplevelse ved at løbe o-sprint rundt mellem gamle stengærder og
klipper, forbi kanoner, fæstningsmure og fiskehytter, på broen hen over havnen og rundt
om "Månen" (der er forsamlingshuset, hvor Steffen Brandt fra TV-2 troede, at de skulle
blive de første kærester på månen - og hvor der altid er basis for en fest).
Stor tak til Erik Flarup, der tegnede kortet, lagde baner på o-sprinten og der ud over
hjalp til som official alle dagene.
Onsdag morgen løb vi ud på Hammerknuden og satte de elektroniske enheder på det
poster, der var sat ud dagene før, og kort efter gik det løs med mesterskabet i
orienteringsløb på langdistance.
Starten var etableret tæt ved Hammerhavnen, hvor fra det bare gik op ad i det formidable
terræn, som selv de bedste løbere havde deres hyr med at finde rundt i. En af vores
bedste civile landsholdsløbere, der var med til stævnet, måtte indrømme at hun havde
haft en del udfordringer med at finde rundt på Torkil Hansens baner mellem klipper,
enebær, gyvel og stenbrudssøer.
Efter præmieoverrækkelsen, afslutningen og indsamling af posterne på Hammeren, kunne
vi se tilbage på et veloverstået stævne med mange begejstrede deltagere, der havde
oplevet Bornholm fra sin bedste side (Dueoddes klitter, Christiansøs sydlandske stemning

og Hammerens spændende klippeterræn) - alt sammen selvfølgelig krydret med masser af
sol og magsvejr, som der næsten altid er på Bornholm.
- Arrangementsmæssigt var det en stor mundfuld, som dog blev afviklet rigtig godt og
uden de store problemer.
- Økonomisk var der igen mange penge ud at svømme pga. udlæg til div. forudbestillinger,
m.v., men dels arbejdede Bruno på at indkassere dem hurtigst muligt, og dels holdt vi
mange udgifter nede ved at banelæggerne bl.a. rekognoscerede, når de alligevel var på
Bornholm og dels brugte vi Torkils sommerhus til indkvartering på vores recce-tur i
foråret.
- I år fik vi så også et mindre overskud ud af anstrengelserne bl.a. takket være at der var
et pænt deltagerantal, men især, at der var bedre og mere præcise aftaler end tidligere,
så der ikke dukkede større, uforudsete udgifter op bag efter.
Det er ikke for økonomiens skyld at vi laver disse arrangementer, men det er alligevel altid
irriterende at skulle have underskud på dem.
DPM blev de-briefet hos Erik Skriver d. 3/11, og der var enighed om at arbejde hen imod
at PI-Kbh. og Helsingør PI skal arrangere DPM i Nordsjælland i 2018.
Parallelt med planlægningen af DPM startede vi allerede i juli 2015 op på planlægningen
af et større stævne sammen med Amager OK.
Vi havde løbende hen over efteråret og foråret møder og mailkorrespondance for at
afstemme forventninger og koordinere planer, så vi kort efter sommerferien (d. 280816)
sammen kunne arrangerede 1. og 3. divisionsmatch i Kongelunden for de 8 implicerede
klubber fra Østkredsen plus et mindre antal løbere på åbne baner.
I alt deltog ca. 425 løbere, hvilket var noget mindre end forventet, men noget kan
formentlig tilskrives at der samme dag blev afviklet en afdeling af VM i Strømstad i
Sverige, hvor en del eliteløbere og deltagere i følgeløb formentlig har deltaget.
Torkil Hansen fra PI var stævneleder, og Rolf Andersen fra Amager OK var korttegner og
banelægger, men samtidig gav bl.a. Jørn Lind fra PI Rolf en god sparring, idet Jørn som
banekontrollant kunne påpege evt. unøjagtigheder og ændrede forhold i skoven i forhold
til kortet, samt naturligvis komme med kommentarer til banelægningen, postplaceringer,
mv.

De øvrige funktioner blev fordelt efter kompetencer og ressourcer, således at de to
klubber havde ca. lige mange officials i sving på dagen.
Logistisk gav det lidt udfordringer at en skovbørnehave, som efter aftale med en leder
burde være tomt, så vi kunne bruge huset, samtidigt af en anden var udlånt til en større
flok overnattende mennesker.
Ligeledes var der meget dårlig mobiltelefondækning, så kommunikationen mellem bl.a.
start og stævnecenter blev forsinket.
For de fleste deltagere var det - så vidt vi kunne se - et perfekt arrangement, hvor den
eneste væsentlig ulempe var, at en del løbere blev stukket af hvepse. De havde holdt sig
indenfor om morgenen, hvor det var koldt og vådt, men de kom ud af deres bo, da solen
brød frem, gav varme og fjernede fugten.
Desværre sad hvepseboet i et hult træ tæt på et stræk, hvor især mange børn løb forbi på
de lette baner. Dette problem havde dog været svært at forudse, da ikke engang skovens
folk kendte til hvepseboets placering.
Efterårets Pokalløb blev afviklet torsdag d. 290916, hvor Jørn Lind efter en veloverstået
tjans som banekontrol ved divisionsmatchen påtog sig opgaven som stævneleder, og
Karsten Jørgensen sørgede for nogle spændende baner i Ganløse Ore, hvor der
desværre kun var tilmeldte 32 løbere, der fik glæde af anstrengelserne.
I alt stod Orienteringsafdelingen i 2016 for 7 ud af de 16 gennemførte danske
politiløb på Dansk Politiidrætsforbunds Terminsliste (inkl. de 3 DPM-løb på Bornholm i
samarbejde med Helsingør PI), så vi vil påstå at vi tager vores andel som arrangører.
SkovCup.
Vi har i O-afd. stadig ikke selv "sørget" for at få nogen nye løbere i Skov Cuppens
målgruppe (børne- og ungdomsløbere op til 16 år), men alligevel arrangerer vi stadig
hvert år en afdeling af Skov Cup, idet det er en passene størrelse arrangement for os, og
det giver samtidig noget goodwill i de civile klubber, at vi også arrangerer civile o-løb.
I år afviklede vi Skov Cup onsdag d. 140916 i Rude Skov med start og mål ved de nye
Udlændingecenter Nordsjælland, hvor Torkil Hansen som stævneleder og Karsten
Jørgensen som banelægger gav en masse glade unger en sjov tur i skoven.
Jeg vil stadig gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de ikke selv kan løbe o-løb)
til at give deres børn/børnebørn muligheden for at prøve nogle ture i skoven både til de

alm. løb på 6 onsdage i april/maj og om efteråret, hvor der også er o-løb 6 onsdage i
træk.
Ud over de "alm." orienteringsløb, lavede vi også et lille, alternativt O-løb i forbindelse
med PI's Sommerevent i Kastrup Strandpark, hvor der ved posterne skulle samles brikker
til et puslespil.
Politiløbene, Resultater.
Ved Danske Politi Mesterskaber på Bornholm, som vi selv arrangerede, var der rigtig
mange af O-afd.s medlemmer, der tog fine placeringer, men da mange af vores
medlemmer stiller op for den kreds, man gør tjeneste i, kunne vi ikke hjemføre så mange
egentlig politimesterskaber (i klasserne H21 og D21) til PI-København.
Der bør dog nævnes nogle af de flotte resultater:
Christopher Wiberg, der er ”medlem” og altid har løbet for PI-Kbh., vandt på
Christiansø, men da han jo var tvunget til at stille op for Syd- og Sønderjyllands PI, så er
det også dem, der får æren for at han blev Dansk Politimester i O-sprinten.
Erik Olsen, der stillede op for Nordsjælland, tog sølvmedaljen, knapt 2 minutter efter.
Peter Sørensen vandt H55 klassen med mere end 6 minutter ned til nr. 2.
Rita Breum blev Danske Politimester i Sprint orientering idet hun vandt D21 med
under ½ minut ned til Camilla Rath Nielsens sølvmedalje, mens Kit Hald Nielsen fik
en bronzemedalje for sin 3. plads,
Ved politimesterskabet i langdistance på Hammeren gentog mønsteret sig stort set,
idet Christopher Wiberg blev Dansk Politimester, Erik Olsen vandt bronze, Jørn Lind
blev nr. 4 og Jacob Furu nr. 6.
Rita Breum vandt D21 og blev Dansk Politimester foran Camilla Rath Nielsen.
Peter Sørensen vandt H55 klassen med et meget stort forspring til nr. 2.
Ea Busch Nielsen vandt D21B begge dage, hvilket var medvirkende til at overbevise
DPIFs Orienteringsudvalg om at hun skulle udtages til Nordiske Mesterskaber i
Kristiansand.
De Nordiske Politimesterskaber blev afholdt d. 300816 i nærheden af Kristiansand, hvor
Torkil Hansen var med som holdleder, og han kunne melde om et godt løb, afholdt i flot

vejr, men hvor de danske løbere traditionen tro fik kam til deres hår af de andre, stærke
nordiske løbere.
Bl.a. Christopher Wiberg var en oplagt deltager, men desværre var han forhindret i at
deltage, da han ikke kunne få fri fra Politiskolen.
Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2016 op til 144 starter ved årets
16 politiløb, hvilket er en lille fremgang i forhold til i 2015, hvor vi stillede op til 135 starter
ved 15 politiløb, og det relaterer sig formentlig mest til muligheden for at komme til DPM
på Bornholm, og at der ellers stadig er mange, der er begrænset af at de ikke kan
planlægge (og beholde) deres fridage til løbene.
Trods det begrænsede antal deltagere fra København ved flere af politiløbene rundt
omkring i landet, er vi næsten altid godt med på resultatlisterne, og hen over sæsonen
har vi heldigvis også set flere yngre løbere på banerne.
Civile løb.
Ved Sjællandsmesterskabet i Orientering d. 21-22. maj i Valby Hegn og AggeboGræsted Hegn vandt Torkil Hansen, Jørn Lind og Peter Sørensen sølv i H55 i
Stafet, kun godt 1½ minut efter vinderne.
De tre erfarne løbere havde samtidig en meget tæt indbyrdes konkurrence, der er rigtig
godt beskrevet i Peters artikel i Politi Idræt nr. 4.
På den individuelle langdistance dagen efter vandt Mette Stub en sølvmedalje i D21,
Bruno Stub vandt sølv i et stærkt H55 felt, og i et ligeledes stærkt H60 felt blev
Peter Sørensen nr. 4 og Torkil Hansen nr. 5.
Stort til lykke til de hurtige løbere.
Ved de civile Danmarksmesterskaber i Gribskov Nord og Harager Hegn d. 10-11/9-16
gjorde PI sig igen flot bemærket.
I DM i stafet vandt Mette Stub en flot bronzemedalje i den fornemme D21 klasse
sammen med sit stafethold fra PiSkAmOK.
Elin Kracht og Susan Stub fik sammen med Mette Lang fra vores stafetsamarbejde i
PiSkAmOK en 5. plads i D45, men nok så bemærkelsesværdige var det, at Elin havde
klassens hurtigste tur, som var 2 min. hurtigere end den næsthurtigste.

Torkil Hansen, Jørn Lind og Peter Sørensen vandt med deres stafethold også her en
fornem sølvmedalje i H55.
I DM i Langdistance stillede vi i knapt så stærk opstilling, idet det kun var Torkil
Hansen, der havde næsen fremme, og beskeden som han er, nøjedes han med en 4.
plads i H60.
4. Divisionsmatcherne.
Forårets 4.-divisionsmatcher i Grønholt midt i april blev som forventet en hård nød at
knække, og vores tilmelder, Bruno, rev sig allerede før starten i håret over, at vi var så få
tilmeldte løbere – især da mange af de manglende løbere oven i købet var blandt dem,
som vi ofte på forhånd betragter som “sikre” point.
Til gengæld tog de få fremmødte løbere godt for sig af fine placeringer, idet vi på
herresiden både tog to førstepladser og tre andenpladser, mens vi på damesiden vandt på
tre af banerne og fik en enkelt andenplads, mens vi desværre helt manglede løbere i
klasserne D 14/16, D 40/45, D 70 og H 14/16 år.
Det var glædeligt og bemærkelsesværdigt, at alle PI’s løbere gennemførte deres baner og
alle tog point med hjem, men alligevel ”begrænsede” det kun det uundgåelige resultat,
nemlig at vi tabte de tre matcher.
Pointsystemet i divisionsmatcherne kan være lidt svært at gennemskue, men det er groft
sagt skruet sådan sammen, at både elite og bredde, kvinder og mænd samt børn tager
point i hver deres aldersgruppe, hvor der gives point i forhold til placering, idet det
selvfølgelig tæller meget, at man løber hurtigst i de enkelte klasser.
Samtidig er pointfordelingen differentieret/vægtet i forhold til, at en klub bør kunne stille
et vist antal løbere i hver gruppe, og derfor bliver klubber med en bred sammensætning af
løbere “belønnet” for at kunne stille mange løbere i alle aldersgrupper.
PI’s udfordring består pt. i, at alle “vores børn” nu er blevet voksne (dvs. over 20 år), at vi
har en meget stor gruppe herreløbere mellem 50 og 65, men til gengæld kun få “rigtig
gamle” herre- og 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.
Men ved efterårets matcher vendte billedet næsten helt om:

Til trods for at vi kun var 20 PI løbere i skoven, det var meget varmt og en enkelt havde
fejlklip, opnåede vi en flot andenplads i dagens divisionsmatch.
Mod al forventning stod vi i lang tid på resultatlisten til at vinde alle tre matcher, men det
skyldtes nok at alle PI's løbere var kommet hurtigt i mål - og rigtig mange som vindere at
deres baner.
Senere kom der flere af de andre klubbers løbere i mål på sekundære placeringer, men
desværre stadig på pladser, der gav point.
Dette er O-afd.s akilleshæl i en nøddeskal:
Vi var ganske enkelt for få løbere i skoven, idet flere uden problemer ville kunne tage
point, ligesom vi desværre ikke havde hverken nogen børn eller "pensionister" med på
holdet.
Desværre havde vi jo et dårligt resultat med i bagagen fra forårets matcher, så vi samlet
kun" fik en 3. plads, hvilket betød, at vi skulle ud i nedrykningsmatch.
Ved nedrykningsmatch i Rude Skov d. 250916 var vi 25 PI'ere, der mødte løberne fra både
OK73, og vores to samarbejdspartnere i PiSkAmOK, nemlig Amager OK og OK Skærmen,
Værløse.
Vi mangler stadig børn, samt "ældre" kvinder og mænd, men de løbere der mødte op i
dag, var indstillede på at gøre en forskel:
På herresiden tog vi mange gode placeringer i de fleste af grupperne, bl.a. flere 1. og 2.
pladser, men vi havde desværre ingen Herre 70 løbere på banen i dag.
Og vores stærke damer ville absolut ikke stå i skyggen af herrerne, da de bl.a. tog 4
førsteplader og flere andenpladser, men også her måtte vi undvære D65- og D70-løbere.
Samlet set en rigtig flot indsats fra Orienteringsafdelingens løbere, der sikrede os sejren i
nedrykningsmatchen, og vi skal dermed fortsat løbe i 4. division i 2017.
En nedrykning havde næsten heller ikke været til at bære.
Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”.
Vores udvidede stafetsamarbejde, der omfatter både PI, OK Skærmen og nu Amager OK,

fortsatte i 2016 og vi har aftalt at det også skal køre videre i 2017, så vi igen kan danne
nogle rimelig stærke stafethold.
Først på året var de tre klubber ikke så aktive, men både ved Sjællandsmesterskaberne og
ved de civile danske mesterskaber i stafet, der blev løbe i Gribskov, kom stafetholdene til
deres ret, så de som tidligere nævnt tog mange fine placeringer med hjem.
Information.
Hjemmesiden, 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 næsten webredaktøren, Jørn Lind til alle løb af betydning, hvilket jævnligt kaster
nogle gode artikler og indlæg af sig, både på hjemmesiden og i Politi Idræt, og i år har
også webmasteren, Jacob Furu ind imellem fået lidt mere tid til at komme ud i skoven.
Det medførte bl.a. at der kort efter De danske Politimesterskaber på Bornholm blev lagt 3
fantastiske videoer fra henholdsvis Dueodde, Christiansø og Hammeren op på
hjemmesiden.
Go-Pro optagelser fra Jacob Furus egne løb, kombineret med simultan visning af
løbskortet og en præcis GPS-tracking af ruten gav nogle meget underholdende og
lærerige videoer, der er på højde med - eller faktisk mere spændende end - Danmarks
Radios timelange transmissioner fra VM i orienteringsløb i Strømstad.
Så nu kan formanden godt snart pakke sit spejlreflekskamera sammen.
Samtidig kommer mange af vores nyheder også på vores fane på PI-Københavns
hjemmeside, www.politiidraet.dk
Materiel.
Vi forsøger til stadighed at reducere vores mængde af forældet materiel, og Torkil sorterer
jævnligt i beholdningen, så han også selv kan få lov til at bruge sin egen garage.
Og samtidig er der et højt serviceniveau og en sikker levering, da Torkil altid medbringer
sin trailer med alt det nødvendige grej til vores stævner.
Opfyldelse af mål for 2016:
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 om hvad der rører sig i
Orienteringsafdelingen bl.a. med de nævnte videoer kombineret med GPS-tracking.
Vi har fået nogle friske pust i kraft af nogle indlæg i Politi Idræt og på hjemmesiden,
hvilket er rigtig godt, da vi altid gerne vil høre om gode og sjove oplevelser rundt om i
skovene, og vi vil stadig gerne have 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 2016 både et civilt MTB O-løb, 3 afdelinger af Københavner Cup, en
afdeling af SkovCup og Pokalløbet, samt ikke mindst sammen med Erik Skriver fra
Helsingør PI De danske Politimesterskaber i Orienteringsløb og -sprint på Bornholm og
Christiansø.
Der ud over arrangerede vi sammen med Amager OK et civilt 1. og 3. divisionsløb - og alle
løb var med et højt kvalitetsniveau.
Hver gang vi arrangerer løb, trækker vi dels på de gode rutiner og koncepter, dels bliver vi
klogere hver gang, da der ofte opstår situationer, som ikke kunne forudses, men det løses
altid uden at løberne mærker noget.
Vi startede sæsonen med meget ringe deltagelse til divisionsmatchen, hvilket gav os en
foreløbig sidsteplads i turneringen. Ved sidste runde fik vi en kneben 2. plads, så vi samlet
lå nr. 3, hvilket betød at vi sidst på året skulle løbe om at kunne blive i 4. - eller rykke ned
i 5. division.
Vi blev nr. 1 ud af de 4 klubber i nedrykningsmatchen, så vi i det mindste kan blive i 4.
division i 2017, men vi satser på at komme stærkt igen, så vi forhåbentlig kan komme
rykke op i 3. division til efteråret.
Målsætningen for 2017 læner sig meget op ad tidligere års planer:
¤Vi skal arbejde på at få flere træningsmuligheder, så specielt de nye løbere bliver
motiveret til at komme i skoven.

¤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 i vinteren/foråret bl.a. arrangere et civilt mountainbike O-løb, 3 afdelinger af
Københavner Cup, og til efteråret et Pokalløb, en afdeling af SkovCup, men selv om det er
mange aktiviteter, skal de stadig være på samme høje niveau.
Der ud over forventer vi i efteråret 2017 at arrangere et civilt kredsløb.
Og sidst, men ikke mindst, så skal vi løbe os tilbage i 3. division.
Præmier og hædersbevisninger.
Ved sidste års medlemsmøde blev proportionerne for Klubmesterskabsløbene ændret, så
Klubmesterskabet 2016 i Herreklassen, der afgøres mellem løbere, som er fast
tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af Rpch.s. afd. i København.
De blev i år afgjort ud fra de 4 bedste resultater ved de 6 planlagte løb på bane 1 i
Gudenåløbet d. 100516, Cimbrerløbet d. 110516, Horsensløbet d. 230816, Esbjerg PIs
Baskuldløb d. 150916, Slagelses Antvorskovløb d. 200916 og Helsingør PIs Teglstrupløb.
Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 358 points ud af 400 mulige, Jacob Furu
på 2. pl. med 170 p., Jacob Spange Mortensen på 3. pl. med 87 p. og Bruno Stub på
4. pl. med 80 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 100 points.
Rita tog også mesterskabet sidste år, men var på Kos med Frontex, så hun ikke kunne få
den overrakt til medlemsmødet for et år siden, så det er godt at hun vandt den igen.
”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens
medlemmer ud fra resultaterne i både civile og politiløb og for alle løbere fra både
København og resten af Nordsjælland, og den går i 2016 til Jørn Lind med 618 points
foran Bruno Stubmed 468 p. og Jacob Furu med 337 p.
Flidspræmien.
Her er det 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 2016, er der da også flere, der har været ude til en 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, men blandt mange
kandidater er der i år specielt to, der falder i øjnene.
Bruno Stub sender alle vores tilmeldinger til løb hver uge, og han sørger for at afregne
med de andre klubber, samt holde styr på vores daglige økonomi.
Han havde indbrud sidst på efteråret, hvor han fik stjålet sin pc, der desværre bl.a.
indeholdt årsregnskabet, så han måtte arbejde forfra med både det og med
løbsstatistikkerne.
Samtidig har han også løbet 51 civile og 11 politiløb, dvs. i alt 62 løb, hvilket er det største
antal i år.
Det er svært at komme uden om Bruno til flidspræmien, men samtidig vil vi jo gerne have
noget fornyelse, og der har vi jo Brunos yngste datter,Mette Stub, som er studerende og
har ikke haft tid og mulighed for at løbe politiløb i år, men hun har alligevel i alt løbet 40
løb, hvilket er 3. flest løb i år (kun overgået af Bruno og Elin).
Jeg hørte også for et par år siden, at Mette var begyndt at lave træningsprogrammer,
fordi hun syntes at storesøster Line skulle mere ud og løbe igen, og at Mette nærmeste
afpressede Bruno for at få finanser til at købe belønninger til Line.
Samtidig formår Mette jo at trække Bruno ud i skoven den ene weekend efter den anden,
og dermed holde ham til ilden, så han både løber og laver alt det administrative arbejde
for afdelingen, så jeg ved ikke hvem der presser hvem meste, selv om Bruno bliver lidt
irriteret, når Mette løber fra ham.
Flidspræmien for 2016 går derfor til far og datter, Bruno og Mette Stub.

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”.
Normalt siger jeg jo at de, der laver meget, også kommer til at lave mange fejl, og det
passer meget godt i år:
Bruno og Torkil har begge knoklet - også i år.
Bl.a. stod de i starten til Kbh.Cup 2. afd., hvor de - jeg ved ikke, om det var efter aftale,
dvs. i forening med hinanden eller det måske bare et helt selvstændigt initiativ - valgte
ikke at meddele Mogens Jørgensen i beregningen, at der var en Vestegnsløber, der ikke
var startet, hvilket betød at alle officials til sidst stod i 20 min. i mål og ventede på en
løber, der slet ikke var i skoven.
Det kan ikke rigtig blive enige om at MTBO skal være en del af o-sporten, men meget
andet kan de blive enige om: Synkront lavede Bruno og Torkil lavede begge et fejlklip,
idet de - løbende på hver sin bane - klippede den anden banes post, der begge stod på
en åben, kuperet græsmark med ca. 30 meters mellemrum.
Det er lidt svært at forny sig, når Bruno og Torkil "bytter poster", glemmer folk, m.m.,
men så var der lige Christiansø.
Da vi blev sat i land fra "Ertholm" og fik slæbt alt grejet op til stævnepladsen ved Store
Tårn, stod Torkil pludselig med himmelvendte øjne - og selv om han ikke plejer at gå i
kirke om søndagen, tror jeg at han denne tirsdag var tæt på at gå en lille tur over i den
meget lille, lokale kirke, da han opdagede, at han slet ikke have nogen udsætningskort
med til os, der skulle ud med poster.
Torkil vil garanteret undskylde sig med, at det var Flarup som banelægger, der skulle have
haft dem, eller at stævneleder Erik Skriver skulle have give dem til Torkil, men ligger
denne opgave ikke også inden for stævnekontrollantens - og især banekontrollantens
ansvarsområde at "nogen" har styr på banerne?
Jo, det gør det - og især når man ser de andre fejlklip, Torkil har præsteret i år .
Jeg ved ikke om Torkil prøver at overhale Jørn i forsøget på at få den til fast ejendom,
men jeg vil konkludere, at
Klipfiskerprisen for 2016 - igen - går til Torkil Hansen.

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 PIKøbenhavns farver i skoven.

