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Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 6. marts 2020 på Station Amager, hvor der var
fremmødt 20 medlemmer.
Forsamlingen genvalgte følgende medlemmer til bestyrelsen: Torkil Hansen som
materielforvalter, Jørn Lind som webredaktør og Jan Kofoed Nielsen som formand.
Til Medlemsmødet holdt alle behørigt afstand, undlod at give hånd, osv., da der jo var noget
tale om en smitsom virus, der var startet i Kina. Samme fredag aften udtalte Mette
Frederiksen, at der var 26 smittede, og at man anbefalede at alle arrangementer med over
1.000 deltagere skulle aflyses.
Herefter gik det stærkt, men vi nåede jo heldigvis at afholde vores medlemsmøde kun 6 dage
før Danmark gik helt i stå.
I anledning af PI-Københavns 100 års jubilæum blev der til alle interesserede ved mødet
uddelt det flotte jubilæumsskrift vedr. specielt de seneste 25 år i foreningen, hvor Jørn Lind
havde været i arkiverne for at finde stof til Orienteringsafdelingens bidrag til historien.
Vi har stadig enkelte eksemplarer af jubilæumsskriftet til de interesserede.
Egne arrangementer.
Orienteringsafdelingen planlagde, at vi i 2020 ville gennemføre flg. politiløb:
a) 3 afdelinger af Københavner Cuppen i foråret og
b) Pokalløbet i september, samt
c) ikke mindst at vi i slutningen af oktober skulle arrangere Sprintorienteringsløb i Allinge på
Bornholm som vores andel af det civile o-stævne Höst Open.

Pga. Covid-19 nedlukningerne måtte Peter Sørensen som stævneleder i samarbejde med
bestyrelsen og Orienteringsudvalget under DPIF i første omgang omkalfatre alle planer for alle
vores 3 afdelinger af Københavner Cup O-løb i foråret, idet han måtte ud at lave nye aftaler
med haller til omklædning, søge nye skovtilladelser, m.v., idet stævnerne nu blev fordelt hen
over efteråret - og Pokalløbet blev flyttet til december.
1. afd. af Københavner Cuppen blev d. 18. august afviklet efter alle Covid-19 forskrifter med
god afstand mellem de startende, afspritning både før og efter løbet af hænder, brikker, m.v. så der manglede næsten bare en snaps til at klare det indvendige også.
Vi fik på den måde god erfaring i, hvordan retningslinjerne kunnen føres ud i livet, så et
stævne forsvarligt kunne afholdes uden smittefare.

Jørn Lind havde lavet nogle rigtig gode baner i Gl. Grønholt Vang ved Fredensborg og
sammenholdt med, at alle o-løberne tørstede efter at komme ud og løbe igen efter forårets
ufrivillige pause, var det lutter glade ansigter, der kom løbende i mål - klar til ny afspritning.

Vi nåede dog kun lige alt at afvikle 1. afd. af Københavner Cup midt i af august, idet
Forretningsudvalget i DPIF den samme dag, som vi afviklede løbet, holdt et møde, hvor de
loyalt over for Rigspolitichefens udmeldinger på div. pressemøder igen lukkede ned for alle
politi-idrætsarrangementer i hele landet.

Det kom så til at gælde resten af året og dermed blev de to sidste afdelinger af Københavner
Cuppen, samt det udskudte Pokalløbet i december også aflyst.

Höst Open.
I modsætning til DPIF, som imagemæssigt nok ikke ville kunne tåle at et stort antal
idrætsudøvere kunne risikere at blive smittet til et arrangement i politiets navn, kørte Dansk
Orienteringsforbund på dette tidspunkt til gengæld efter de noget mindre restriktive civile,
nationale anbefalinger, som bl.a. "kun" foreskrev, at der på dette tidspunkt maksimalt måtte
være 50 personer samlet på et sted på samme tid, og da Höst Open er et civilt arrangement,
fulgte vi naturligvis retningslinjerne for disse stævner.
I ugen efter efterårsferien drog godt 20 medlemmer fra Orienteringsafdelingen derfor
traditionen tro til Bornholm for at arrangere et sprint orienteringsløb - denne gang i Allinges
snævre gader og omegn.
Vores omhyggelige planlægning gav pote, idet vi - bl.a. med erfaringen fra vores Københavner
Cup i august - kunne overholde alle restriktioner: Vi anvendte en stor mark med god plads til
startområdet, og ved at sprede startintervallet ud over mange timer var der kun få mennesker
samlet i startområdet samtidig - og så havde vi igen rigeligt med sprit til uddeling før og efter
løbet.
I målområdet opfordrede vi med vanlig konduite løberne til ikke at stå samlet i grupper og
diskutere banerne, men derimod til at kommer videre hen til deres biler og klæde om.

På den måde fik vi 500 glade løbere - primært svenskere (hvis de ikke var så uheldige at bo i
de "Røde Områder") og danskere, der havde fundet til Klippeøen udenfor højsæsonen - ud på
nogle af Jørn Linds spændende baner i og omkring Allinge, hvor vi havde fået lov til at placere
poster både på alm. tilgængelige steder og i private baggårde, haver, kælderskakter, m.v.

Heldet tilsmilede vores arrangementer på Bornholm, idet Søren og Mette få dage efter vores
stævne var afviklet, igen lukkede endnu mere ned for samfundet, så man nu max måtte være
10 personer samlet - og det ville have været næsten umuligt at gennemføre et stævne under
de betingelser, da start- og målfunktionerne kræver et minimum antal hjælpere.

Som en bonus fik vi selv mulighed for at komme ud og løbe lørdag på Dueodde og søndag i
Almindingen omkring Rytterknægten - og vi fik igen bekræftet at Bornholm er mere kuperet
end de fleste nordsjællandske skove.

Det er pt. ikke muligt helt at bedømme det endelige økonomiske udbytte af stævnet, men vi
forventer at få lidt færre indtægter til næste år.
Da en del løbere ikke måtte komme fra Sverige til Danmark, fik de frameldte tilbudt enten at
få tilbagebetalt deres startgebyr - eller blot at få startgebyret overført til 2022.
Men i forhold til mange andre civile idrætsarrangementer er vi meget tilfredse med, at
stævnet overhovedet kunne afvikles med et rimeligt antal løbere, og vi føler selv, at vi fuldt ud
kunne stå inde for det - både sportsligt og sundhedsmæssigt.

Civile løb.
Weekenden d. 29-30. august bød på flotte resultater til flere af Orienteringsafdelingens løbere,
der var sluppet løs i henholdsvis Aggebo-Græsted og i Grønnevang i det østlige Hillerød.
Ved DM Mellem lørdag var der kamp om placeringerne i Herre 65:
1. plads og guldmedalje i Herre 65 gik til Peter Sørensen, PI-København i tiden 38:13 01:04
og
2. pladsen gik til Torkil Hansen, PI-København i tiden 40:44 (2:31 min. efter Peter S).
I Dame 50 fik Elin Nørgård Kracht, PI-København en 4. plads i tiden 42:58 - kun 31 sek. efter
nr. 3.
Til DM i Sprintorientering søndag var det lagt op til revanche flere steder:
Elin Nørgaard Kracht vandt en 1. plads og Guldmedalje i Dame 50 i tiden 15:58 og fik dermed
en flot revanche for gårsdagens løb.
I Herre 65 blev Torkil Hansen, PI-København nr. 2 i tiden 17:51 og Peter Sørensen nr. 4 i
tiden 18:25 - kun 34 sekunder efter Torkil Hansen - men mindst lige så ærgerligt var det, at
han var blot 3 sekunder efter en løber, der "sneg" sig ind på en 3. plads mellem Torkil og
Peter i tiden 18:22.

Træning i Covid-19's tegn.
Flere af de civile o-klubber har hen over året lagt kort med baner op på nettet, og mange
løbere har nydt godt af selv-træning på bl.a. DSR's, Amager OK's og Allerød OK's baner i
nedlukningsperioderne, samt Tisvilde Hegns "Corona Cup", hvor man løber i skoven, når det
passer én og derefter indberetter sin tid i en database.
Stor tak til banelæggere og til dem, der har videreformidlet information om løbene.

Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”.
Vores stafetsamarbejde, der omfatter både PI, OK Skærmen fra Værløse og Amager OK, blev
som alt andet sat på standby i 2020, men vi forventer at det kører videre i 2021, så vi igen
kan danne nogle rimelige gode stafethold i de rigtige aldersklasser.

Information.
Afdelingens hjemmeside, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser,
resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter.

Vores redaktør, Jørn Lind tager med kyshånd imod indlæg fra løbere, der har været ude til
gode løb, sjove oplevelser, m.v. som supplement til alle hans egne artikler, der bliver leveret
til både hjemmesiden og idrætsbladet.
Mange af artiklerne bliver suppleret af vores Facebookside, "Orienteringsafdelingen - PI
København", hvor vi heldigvis ser mange sjove og gode indlæg - ofte kort efter at løberne er
kommer hjem fra skoven.
Kig på vores FB-side, prøv den, brug den og læg gerne nogle oplevelser og billeder der ind til
glæde for alle os andre.
På den landsdækkende Facebookgruppe "Politi Orientering" ligger alle indbydelser til
politiløb og andre nyheder i den relation fra hele landets o-aktiviteter i politi-regi.
Samtidig kommer mange af vores nyheder også på vores fane på hovedforeningen PIKøbenhavns hjemmeside, www.politiidraet.dk, hvor Mette Hansen-Hersnap på
Idrætskontoret har afløst den mangeårige web- og hjemmesideansvarlige Mogens Voigts.
Tak for den store indsats, Mogens - og tak til Mette for at bære stafetten videre.
I år kan Orienteringsafdelingen i øvrigt fejre 70 års jubilæum (1951 - 2021), men selv om selv
Covid-19 smitte har forsøgt at holde os nede i det seneste år, er det stadig en livskraftig dame
med mange friske initiativer og ihærdige frivillige kræfter.
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

