Orienteringsafdelingens årsberetning 2018

Sprintorientering på smukke Bornholm

Af Jan Kofoed Nielsen, Afdelingsformand
Ved udgangen af 2018 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Jan Kofoed Nielsen, Uddannelsafdelingen
Næstformand, Karsten Jørgensen, Udlændinge Center Nordsjælland
Kasserer, Bruno Stub, Rigspolitiet
Sekretær, Ea Busch Nielsen, Uddannelsafdelingen
Materielforvalter, Torkil Hansen, pensioneret
Webredaktør, Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Webmaster, Jacob Furu, Udrykningssektionen

Ved Medlemsmødet d. 23. februar 2018 på Station Amager mødte der 18 medlemmer op,
som genvalgte Jan Kofoed Nielsen som formand, Torkil Hansen som Materielforvalter og
Jørn Lind som webredaktør.

Egne arrangementer.
Københavner Cuppen.
Peter Sørensen påtog sig igen i år at være stævneleder på Københavner Cuppen, der
er en serie med 3 orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane.
Ved den første afdeling d. 170418 i Store Dyrehave Øst var Henrik og Christopher Wiberg
banelæggere og sørgede for at serien startede med nogle gode og spændende baner til
de 42 deltagere.
Den anden afdeling af cuppen, som blev afviklet tirsdag d. 290518 i Terkelskov, Nyvang
og Ganløse Ore, var kendetegnet ved Peter Sørensens gode planlægning.
Pga. VM i ishockey havde vi været nødt til at flytte løbet fra den oprindelige dato, og Peter
blev dermed forhindret i at være til stede pga. en velfortjent ferie, men han havde til
gengæld lagt alt klart.
På dagen var det derfor Karsten Jørgensen, der fungerede som stævneleder og styrede
tropperne, så de 47 deltagere fik glæde af Jørn Linds gode og spændende baner, og til
vores store glæde var der bl.a. 6 yngre bane 6 løbere, der havde taget imod udfordringen
med at finde rundt i skoven, hvilket gik helt fint.

Ved den 3. afd. og sidste afdeling af Københavner Cuppen d. 190618 i Hvalsø Nord var
Peter Sørensen selv både stævneleder og banelægger, hvilket igen resulterede i et godt
arrangement med fine baner på Midtsjælland, hvor vi havde 52 løbere i skoven.
Efterfølgende var der afslutning med uddeling af præmier for dagens løbe, samt for det
samlede resultat efter alle 3 løb.

SkovCup.
Selv om vi i O-afd. ikke selv længere har nogen løbere på under 20 år, har vi alligevel
trofast siden 90'erne hvert år arrangeret en afdeling af Skov Cup for børne- og

ungdomsløbere op til 16 år, i starten fordi vi selv havde en del børneløbere og nu da det
giver noget goodwill i de civile klubber, at vi også arrangerer civile O-løb.

Vi afviklede vores afdeling af Skov Cup d. 220818 i Rude Skov med Stævneplads ved
Udlændinge Center Nord, hvor Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen
som banelægger gav 52 glade, unge mennesker en sjov tur i skoven på nogle gode baner.

Hvis arrangementet bliver ved med at køre som nu, er vi bange for at konceptet vil dø ud,
da der desværre kommer færre og færre ungdoms løbere, fordi mange af de store klubber
kører deres egne træningsdage.

Vi vil dog stadig gerne støtte op, hvis der sker nogle gavnlige forandringer:

Man kan forestille sig et lidt andet koncept for Skov Cup, hvor der bl.a. er fælles
starttidspunkt, så alle løbere mødes og ser hinanden, da det sociale aspekt er en vigtig del
for børnene.

Der har også været tanker om, at man ved de ugentlige træninger i de lokale klubber kan
samles på tværs og dermed udnytte det store arbejde med lave baner og sætte poster ud.

Fx kunne man fremadrettet arbejde på en plan med, at nogle af de store klubber som fx
Søllerød, Ballerup, OK Øst, Farum, Allerød, FIF Hillerød og Tisvilde Hegn som tovholdere
evt. kan gå sammen om nogle arrangementer, der kan erstatte Skov Cuppen.

Jeg vil 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., da alle PImedlemmer og deres børn er velkomne.
I foråret 2019 er der pt. planlagt 5 løb og en SkovCup Finale.

Pokalløbet.

Efterårets sidste politiløb fra vores side blev afviklet d. 250918 i Slotsparken, Aldershvile
Skov og i Bøndernes Hegn, hvor Karsten Jørgensen som stævneleder samlede trådene i
forbindelse med afviklingen af et godt arrangement.

Peter Sørensen havde som banelægger lavet nogle sjove og finurlige baner, der måske
især overraskede de, der ikke havde nærlæst instruktionen.

Starten foregik i Slotsparken, hvor alle i samme klasse blev sendt af sted samtidig, og de
første 4-6 poster var valgfrie (dvs. man skulle hurtig beslutte sig til hvilket vej, der var
hurtigst rundt til disse poster), hvor efter man skiftede teknik og terræn, idet den sidste
del af løbet foregik i den alm. efterårsskov.

Der var desværre kun 43 løbere, der fik fornøjelse af turene i skoven. En enkelt glemte at
vende kortet på den sidste del af banen, men løb fra målområdet og tilbage i skoven for
at tage resten af posterne - stadig i en rigtig god tid til at hun kunne vinde sin klasse.

Danske Politi Mesterskaber.
Sammen med Helsingør PI afviklede vi fra d. 11.-13. september med udgangspunkt i
Helsingør Danske Politi Mesterskaber med Erik Skriver i spidsen som stævneleder.

Tirsdag eftermiddag, hvor løberne lige var ankommet, lagde vi ud med en prolog/
mellemdistance i Teglstrup Hegn med start ca. 1 km fra stævnecenteret, men til gengæld
fik løberne lov til at finde de sidste poster og løbe i mål midt inde i det område, hvor vores
hytter lå.

Peter Sørensen havde derfor som banelægger fået et noget bundet mandat, idet der var
store områder med golfbaner, hvor man ikke måtte løbe, samtidig med at der skulle være
målområde tæt på de hytter, vi benyttede til indkvarteringen, så alle løbere kom rundt på
nogle spændende og afvekslende baner.

Dagen efter fortsatte vi med DPM i Sprint, hvor der var start og mål på Kronborg, og hvor
Christopher Wibergs baner sendte løberne rundt på nogle spændende vejvalg til
snørklede postplaceringer både på Kronborgs område og inde i den gamle del af
Helsingør.

På sidstedagen stod den på DPM i Langdistance, som blev afviklet i Tisvilde Hegn. Etapen

skulle oprindeligt være løbet oppe på Kullen på den svenske side af Øresund, men vi blev
tunget til at flytte til Tisvilde Hegn, da vores banelægger, Torkil Hansen ikke ville være
bekendt at bruge området pga. et dårligt og ikke opdateret kortmateriale.

Til gengæld fik vi i Tisvilde Hegn et nyopdateret kort, som Torkil udnyttede til at lave
nogle udfordrende baner i det kuperede klit- og skovområde.

Samlet kan vi konkludere, at vi havde fået skruet et godt arrangement sammen, hvor vi
alle 3 dage bød på gode og spændende baner til løbere i alle aldre og erfaringsniveau.

Höst Open Sprint.
Efter sidste års succes med sprintløb i Gudhjem, tog vi igen sidst på sæsonen til Bornholm
for på opfordring fra Viking Orientering at arrangere endnu et sprint orienteringsløb denne gang fredag d. 27/10 i Danmarks østligste købstad, Svaneke.

Peter Sørensens havde som altid sørget for en grundige forhåndsplanlægning, så alt
materiel var klart, planerne for etablering af stævnepladsen var parate og alle vidste på
forhånd, hvad vi skulle foretage os.

Med udgangspunkt i Vigehavnen i Svaneke gik hele torsdagen og fredag formiddag med at
etablere stævneplads med start, mål, beregning, kiosktelt, samt ikke mindst at rejse vores
nye, store telt.

Efter vores banelægger, Jørn Linds anvisninger drønede vi rundt i Svaneke små og
krogede gade, hvor vi satte poster op i smøger og baggårde, bag klipper og i slugter, så
selv os, der kendte byen på forhånd, fandt nye og spændende steder.

Da det på løbsdagen blæste og senere begyndte at regne, var det nye telt til stor glæde
for løberne, der kunne komme i tørvejr og klæde om, samt gjorde at de blev lidt længere
tid på stævnepladsen og bl.a. nød godt af sortimentet i vores kiosk.

I løbet af de 3 timer fik vi afviklet et spændende by-orienteringsløb med ca. 450

deltagere, der ledte efter orienteringsposter rundt omkring i gader og stræder, mens de
nød Danmarks kønneste by.

Det var en flot indsats af hele holdet og samtidig en dejlig tur til både vores eget stævne
og de to andre o-løb i den bornholmske natur, når den er bedst.

Politiløbene, Resultater.
Ved de Danske Politi Mesterskaber i Nordsjælland, var der en del medlemmer fra Oafd. med som deltagere til mesterskaberne, selv om mange af os var med til at arrangere
selve stævnet.

Rigtig mange af O-afd.s medlemmer tog fine placeringer, men da mange af vores
medlemmer jf. DPIF's vedtægter er tvunget til at stille op for den kreds, de gør tjeneste i
(også selv om de måske ikke har det store tilhørsforhold), kunne vi ikke hjemføre nogen
egentlig politimesterskaber til PI-København.

Der bør dog nævnes nogle af de mange flotte resultater:

Ved DPM i Sprint vandt Camilla Rath Nielsen D21 med Ea Bush Nielsen på 2. pladsen og
med Rita Breum som nummer 3.
Da der kun var 3 løbere i klassen kunne der desværre ikke kåres en mester.
Erik Olsen blev nr. 2 i H21, mens Anne Fonnesbech Jensen vandt i D35

I DPM i Langdistance O-løb blev Christopher Wiberg (for Nordsjællands PI) dansk
politimester, mens Camilla Rath Nielsen vandt D21, Rita Breum blev nr. 2 og Ea Bush
Nielsen besatte 3. pladsen.
Erik Olsen vandt H35 og med Jacob Spange Mortensen på 3. pladsen.
Anne Fonnesbech Jensen vandt D35 og Peter Sørensen vandt H55.

Jeg har via PI-København søgt Dansk Politiidræts Forbund (DPIF) om at ændre
vedtægterne vedr. DPM'er, så man kan stille op for den forening i den kreds, man selv
vælger, men dette blev afvist af Hovedbestyrelsen i DPIF, der dog oplyste, at man i de
konkrete tilfælde kan søge om dispensation til at stille op for fx PI-Kbh. i stedet for en
politi-idrætsforening, hvor man måske ikke føler noget tilhørsforhold.
Samtidig vandt Danmark i overbevisende stil landskampen mod Norge, der desværre ikke
kunne stille i stærkeste opstilling.

Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2018 op til 168 løb ved årets 15
politiløb, hvilket er næste lige så mange som i 2017, hvor vi stillede op til 181 starter ved
15 politiløb, og den lille tilbagegang skyldes nok primært at mange af os selv arrangerede
DPM, samt at der ikke som sidste år var den enestående mulighed med at deltage i 3
spændende O-løb oppe på Færøerne.

I 2018 stod O-afd. for at arrangere 4 alm. politiløb ud af i alt 15 løb, samt de 3 afdelinger
af DPM, som vi arrangerede sammen med Helsingør PI, dvs. alt i alt næsten halvdelen af
alle årets politiløb, så vi tager stadig vores broderpart som arrangører på landplan.

Civile løb.
Til Sjællandsmesterskabet i langdistanceorienteringsløb blev Anne Fonnesbech nr. 2 i D60.

Ved DM i nat-orientering i Rørvig Sandflugtplantage, d. 6/10-18 fik Elin Kracht en flot DMsølvmedalje i D 45 kun ca. 3 minutter efter vinderen og ca. 2 minutter foran
bronzemedaljen.

Ved de civile Danmarksmesterskaber i mellemdistanceorientering, der blev afviklet i
Højgaard Skov ved Vejle, vandt Elin Kracht i Dame 45 en flot bronzemedalje blandt 20
startende, mens Torkil Hansen i et stærkt Herre 60 felt blev nr. 8 ud af 26 startende.

Torkil Hansen, Jørn Lind og Peter Sørensen var lørdag d. 8. september til DM i
stafetorientering, som blev afviklet i Harrild Hede tæt ved Brande, hvor det lykkedes dem

at løbe sig til en fornem bronzemedalje i H 60 efter en tæt kamp med mange gode og
erfarne løbere, som de selv på forhånd havde frygtet at blive overhalet af.

Ved de civile Danmarksmesterskaber i Sprint d. 260518 i Hillerød City blev Peter
Sørensen i det individuelle løb nr. 2 i H65, mens Elin Kracht, Jørn Lind, Peter
Sørensen og Camilla Rath blev nr. 6 ud af 19 i D/H45 stafet.

4. Divisionsmatcherne.
Vi startede året i 4. division og ved forårets 4. divisionsmatch i Teglstrup Hegn d. 080418
blev vi nr. 2, idet både PI og Amager OK fik 3 matchpoint, men AMOK fik 167 løbspoint
mod vores 176.

Det ændrede sig desværre i Sorø d. 230918 i Sorø, hvor vi blev nr. 3, fordi vi stillede med
meget få løbere og dermed fik bank af både Herlufsholm og vores stafet-venner i Amager
OK. Vi formåede kun at slå Køge OK, så vi fik en samlet 4. plads, og vi måtte derfor gøre
os klar til en nedrykningsmatch for at kæmpe for vores forbliven i 4. division.

Ved nedrykningsmatchen d. 041118 i Tokkekøb Hegn var vi tilmeldt 27 løbere og trods en
sygemelding og et afbud lykkedes det os at slå de andre tre klubber, så vi i 2019 stadig
løber i 4. division.

Med en god fordeling af ressourcerne på så mange klasser som muligt - og især på
damesiden mange flotte placeringer - gjorde at vi i kombination med pæne placeringer
også til mange af herreløberne tog godt for os af point mod både Køge OK, Lyngby og OK
Skærmen, så vi lagde os pænt i spidsen.

Af bemærkelsesværdige resultater kan bl.a. nævnes at Peter Sørensen på bane H4 blev
nr. 4 ud af 11 startende til trods for at han pga. en skade gik/luntede banen igennem, og
samtidig vandt Torkil Hansen banen, så pointene rullede ind til denne match.

Disse tre løb viser tydeligt vores udfordringer, idet man generelt kan vi sige at vi både på
herre- og damesiden tager mange gode placeringer i de fleste af grupperne, bl.a. flere 1.
og 2. pladser, men som tidligere nævnt er vores udfordring, at alle “vores børn” nu er
blevet voksne, at vi har en meget stor gruppe herreløbere mellem 50 og 65, men til
gengæld kun få “rigtig gamle” herre- og især dameløbere, men det kommer vel også med
tiden.

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 i de aktuelle aldersklasser.

Vi mangler stadig børn, samt "ældre" kvinder og mænd, så alle PI-medlemmer, der har et
ønske om lidt frisk luft og en løbetur, hvor man også gerne vil tænke sig lidt om, er meget
velkomne i skoven sammen med os andre.

Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”.
Vores udvidede stafetsamarbejde, der omfatter både PI, OK Skærmen og Amager OK,
fortsatte i 2018, og vi har aftalt at det også skal køre videre i 2019, så vi igen kan danne
nogle rimelige gode, jævnaldrende stafethold.

Information.
Afdelingens hjemmeside, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser,
resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter.
For at undgå dobbeltarbejde har vores webmaster, Jacob Furu ønsket at begrænse
indholdet af resultater på vores hjemmeside til primært at indeholde indbydelser og
resultater fra vores egne arrangementer, da de øvrige oplysninger findes på andre
platforme.

Samtidig kommer mange af vores nyheder også på vores fane på PI-Københavns
hjemmeside, www.politiidraet.dk

Der ud over vil vi meget gerne se endnu flere indlæg fra løbere, der har været ude til
gode løb, sjove oplevelser, m.v.
Redaktøren, Jørn Lind deltager til næsten alle politiløb og sørger enten selv for at skrive
artikler - eller overtaler andre løbere til at videregive deres oplevelser til glæde for hele
landet, og det er den bedste reklame vi kan få.

Der har ikke været så meget aktivitet på vores Facebookside for Orienteringsafdelingens
medlemmer, men det skyldes mest at den er blevet overhalet inden om af en
landsdækkende Facebookgruppe "Politi Orientering", hvor alle indbydelser til politiløb og
andre nyheder i den relation fra i hele landet lægges op.

Prøv dog alligevel at kigge på vores egen Fb-side, undersøg den, brug den og læg gerne
nogle oplevelser og billeder der ind til glæde for alle os andre.
Der ud over udsender jeg jævnligt nyhedsmails til alle medlemmer for at give aktuel og
evt. hastende informationer.

Materiel.
Vores beholdning af materiel, der har til huse hos Torkil, bliver flittigt brugt til alle vores
stævner plus lidt udlån til andre klubber, der mangler lidt hist og her.
Takket være velvilje fra PI-Kbh.s FU har vi i år fået indkøbet en ny generator, så vi er
sikret strøm uden at skulle finde 230 V stik i nærheden (der er ikke så mange ude i
skoven), ligesom vi har indkøbt et stort, nyt telt, som vi jo bl.a. havde stor glæde af til
stævnet på Bornholm.

Opfyldelse af mål for 2018:
Selv om vi nu primært lægger egne arrangementer på Hjemmesiden, for ikke at lave
dobbeltarbejde i forhold til DPIF og PI-Kbh.s hjemmesider, er den blevet mere levende,
idet der nu kommer flere input fra løbere, der har delt deres oplevelser.

-

Vi vil fortsat gerne have historier 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 .
Trods udfordringer med et ishockey VM, der kom lidt på tværs af vores planlægning
i foråret, afviklede vi alle vores planlagte arrangementer, nemlig de 3 afdelinger af
Københavner Cup i foråret, mens vi i efteråret arrangerede både en afdeling af SkovCup,
Pokalløbet, samt de Danske Politi Mesterskaber sammen med Nordsjællands PI omkring
Helsingør, og sidst men ikke mindst arrangerede vi et sprintorienteringsløb i Svaneke, hvor
løberne var rundt i både byen og de omkringliggende klippefyldte områder.
Uden at prale mener jeg, at alle arrangementerne levede op til den høje kvalitet,
som vi er kendte for i o-kredse.
Det lykkedes os ikke at komme tilbage i 3. division, og med det nye reglement, der
lige er trådt i kraft, bliver det nok desværre endnu sværere, men det skal ikke forhindre os
i at forsøge.

Jeg vil i år forsøge at begrænse den lange liste med de mange målsætningerne, idet
arrangementerne som regel ofte læner sig meget op ad tidligere års planer og mange
stævner er en del af en større langtidsterminsliste, hvilket gør at vi derfor følger et rimelig
fast mønster af arrangementer, som de andre klubber (både politi og civile) også forventer
af os.

Samtidig sker der som regel det, at alle de gode ideer til nye initiativer og udvikling af
vores arrangementer opstår med kort varsel ud fra akutte og aktuelle behov, samt de evt.
muligheder, der pludselig byder sig, hvis andre klubber må trække sig eller ønsker hjælp og mange af de gode ideer opstår oftest på andre tider og steder end til
bestyrelsesmøderne.

Når vi så samtidig har en bestyrelse og en masse medlemmer og stævneledere, m.fl., der
er vant til at tænke og handle selv, er der ikke grund til at foretage den store topstyring.
Derimod kan bestyrelsen som regel sidde og klappe i hænderne og sige tak for gode
initiativer - og så forsøge at understøtte de gode idéer med økonomi og andre ressourcer.

Det er skønt at være formand på denne måde.

Præmier og hædersbevisninger.
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 (og de fleste af Rpch.s afdelinger er jo også
efterhånden udliciterede til kredsene).

Klubmesterskabet blev i 2018 afgjort ud fra de 4 bedste resultater ved de 6 planlagte løb
på bane 1 i henholdsvis Albaniløbet, Cimbrerløbet, Gudenåløbet, Politimesterskabet i
langdistance, Horsensløbet og Slagelses Antvorskovløb.

Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 374 points ud af 400 mulige, Peter Falck
Bache på 2. pl. med 26 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 361 points.
Nr. 2 bliver Anne Fonnesbech med 232 p. og Camilla Rath Nielsen med 200 p. på en
3. plads.

”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 vores egne løb, der trækker på mange af O-afd.s medlemmer som
officials, samt Det jyske Klubmesterskab, der kun har to baner.
”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2018 til Rita Breum med 762 point , Jørn Lind på 2.
pladsen med 742 points, og Camilla Rath som nr. 3 med 670 p.

Flidspræmien.

Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og
når vi ser på 2018, 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.

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 et af de
navne, som igen i år trådte frem flest gange i min beretning, har både været det ene og
det andet.

Mange af os praler jo af hvad vi kan og har lært og øvet og trænet, så hvis nogen skyder
efter os, eller vi skal køre stærkt eller vi skal hjælpe nogen, så skal vi nok vise, hvad vi
kan, men de fleste af os slipper for at skulle gøre alle disse ting, da det heldigvis aldrig
sker.

Derimod viste Nikita, da vi var nede til divisionsmatchen i Sorø, at hun kunne og ville
hjælpe, samt bruge sine færdigheder indenfor førstehjælp og hjertemassage, når der var
brug for det, og det var der desværre for en gode Køge-løber, der faldt om i skoven med
hjertestop.

Som jeg tænkte på, da Torkil gav mig hintet om at huske denne episode, så kan vi kun
være enige om, at selv om der på gaden normalt ikke går så lang tid, før ambulancen
kommer, føles det meget længere, når man er midt ude i skoven, og man får knoklet
noget mere i den tid, man arbejder på patienten, end man ellers gør på løbeturen banen
rundt.

Flidspræmien for 2018 går til Nikita Bang.

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”, men en af de "informationer" jeg har fået (endda fra én, der selv lænede sig
rigtig meget op ad at tage prisen) lød på, at Peter Sørensen var en ildsjæl med at samle
og koordinere holdet til DM sprintstafet, og han mente at de samme løbere skulle stille
hold igen ved SM Stafet - og Peter skulle nok står for tilmelding.
Peter havde tilmeldt sig, og inden han drønede på ferie, sendte han en besked til vores
civile tilmelder Bruno med navnene på resterende deltagere, men Peter nåede at slukke
for computeren, inden beskeden var sendt.
Derfor var der flere, der både fysisk og mentalt havde ladet op til kamp, men dagen før
dagen opdagede, at de slet ikke var tilmeldt.
Peter var jo selv blevet tilmeldt i god tid - og nu blot sat på et andet stafethold, da vores
tilmelder havde udnytte at Peter, Anne F. Jensen, samt en løber fra Amager OK hver for
sig stod alene.
Min informant tænker derfor, at Peters mål i hans nye konsulenttilværelse er at blive den
PI løber, der løber flest løb (og at alle kneb gælder).
Klipfiskerprisen 2018 går til Peter Sørensen.

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 på bedste vis.

