Beretning for 2021 for

Orienteringsafdelingen
Ved udgangen af 2021 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Materielforvalter:
Webredaktør:
Webmaster:

Jan Kofoed Nielsen, Uddannelsesafdelingen
Karsten Jørgensen, Udlændinge Center Nordsjælland
Bruno Stub, Rigspolitiet
Ea Busch Nielsen, Uddannelsesafdelingen
Torkil Hansen, pensioneret
Jørn Lind, pensioneret
Jacob Furu, Reaktionsafdelingen

Efter lidt misforståelser om det af hensyn til Coronarestriktioner skulle afholdes eller ej, blev det årlige
afdelingsmøde først afholdt d. 9/12-21 på Station Bellahøj, hvor der var mødt 14 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Karsten Jørgensen som næstformand, Bruno Stub som kasserer, Ea Busch Nielsen som sekretær og
Jacob Furu som webmaster (alle genvalg).
Egne arrangementer.
Københavner Cup.
Peter Sørensen påtog sig igen i år at være stævneleder på alle 3 afdelinger af Københavner Cup, og det
gik over alt forventning takket være god planlægning, der tog højde for div. restriktioner og krav.
Der var mange op- og nedture i forløbet, flytninger og ændrede planer, men stævnerne blev
gennemført til glæde for alle løbere, der nød godt af forarbejdet og de gode baner, ligesom det var
dejligt med den store opbakning både fra officials og løbere fra hele landet.
Alle planlagte afslutninger, som normalt holdes i et cafeteria i tilslutning til de haller, hvor vi klæder
om, blev i år ændret til at foregå i skoven på stævnepladserne, så vi undgik de indendørs restriktioner.
1. afdeling af Københavner Cuppen blev d. 20. april afviklet i Grønholt Hegn, hvor vi belært af 2020
stadig afviklede efter alle Covid-19 forskrifter med god afstand mellem de startende, afspritning både
før og efter løbet af hænder, brikker, m.v.
Karsten Jørgensen havde lavet nogle fine baner, som de 69 tilmeldte løbere nød godt af.
D. 180521 blev 2. afd. arrangeret i Slagslunde, hvor Camilla Rath Nielsen havde sin debut som
banelægger med Jørn Lind som sin mentor og Carsten Mortensen som banekontrol.
Camilla kan nok forvente genvalg som banelægger, da hendes mentor vurderede, at hun lavede et
godt og grundigt arbejde, hvor hun bl.a. klippede meget i cirklerne, så de væsentlig detaljer var synlige,
og hun viste, at hun kan næsten alt i forbindelse med den tekniske del af banelægningen med kun
korte vejledninger.
I alt var der tilmeldt 65 løbere, som fik glæde af banerne.

Banelæggeren, Camilla Rath Nielsen får styr på de sidste detaljer - mens andre måske har lidt mindre
styr på positionen.

Bl.a. Vestegnens O-løbere mødte trofast og talstærkt op til Københavner Cup.

Trængsel før mål.

Hvor gik det galt?

3. og sidste afdeling af Københavner Cuppen var rykket helt frem til d. 100621 i Nørreskoven, hvor vi
nød godt af sommerens varme og Mette Stubs spændende baner, hvor jeg gætter på at både Bruno
som far og Torkil som banekontrollant havde blandet sig.
Men trods sin alder har Mette mange års erfaring som O-løber, og trods mulig indblanding var der dog
stor ros til Mette for hendes første tjans som banelægger, der var rigtig godt arbejde, som de 63 løbere
satte stor pris på.

Også mor var godt tilfreds med Mettes baner.
Pokalløbet.
Vores sidste politiløb i år, Pokalløbet blev afholdt d. 210921 i Tisvilde Hegn, hvor Peter Sørensen havde
lavet nogle fine baner i det svære terræn, hvor mange fik rigtig meget løbetid for deres startpenge.
Erik Skriver havde som stævneleder - ud over alle andre forberedelser og styring på dagen - sørget for
en god afslutning på PI-Kbh.s politiløb for 2021. Vi kunne nu også komme indendørs til omklædning,
præmieoverrækkelse, m.v., som var forlagt i Ramløsehallen, hvor der for at slå knude på et godt
arrangement var sørget for god forplejning til de 42 deltagere.
I alt stod Orienteringsafdelingen i 2021 for 4 ud af de 16 gennemførte danske politiløb.

Höst Open.
I uge 43 tog vi godt 30 m/k til Bornholm, hvor vi havde fundet de store ambitioner frem, idet vi
planlagde med at afholde Höst Opens sprintorienteringsløb på Søfæstningen Christiansø.
Vi har tidligere afholdt Danske Politimesterskaber i sprint på Christiansø i 2016, men forskellen var dog,
at vi dengang var ca. 120 løbere, og at vi til efterårets løb forventede over 600 løbere, hvilket satte
logistikken i centrum.
Vores stævneleder, Torkil Hansen havde fået en god aftale med rederiet, som holdt begge både klar,
selv om de normalt lægger den største op lige efter efterårsferien, men de sejlede nu pendulfart med
mange spændte løbere, samt en del pårørende og andre turister.

For at være klar til alle løberne om fredagen var vi en del officials, der tog til Christiansø om torsdagen,
hvor der blev sat poster ud, kontrolleret placeringer, etableret startbokse, målsluse,
omklædningsmuligheder, m.v.

Da der ikke ville være kapacitet nok om fredagen til at få alle interesserede løbere over med bådene,
kom de første løbere ud på Christiansø allerede torsdag eftermiddage, hvor de - samtidig med at øens
14 skolebørn - fik mulighed for at komme ud og løbe på banerne.

Af hensyn til risikoen for aflysning på vejret, havde vi valgte også at have et parallelt stævne klar i
Gudhjem, så løberne ikke ville blive snydt for et løb, hvis havet viste tænder.
Da banerne nu var klare og banerne trykt, valgte vi at give mulighed for, at man under alle
omstændigheder kunne løbe i Gudhjem - både for de mindre søstærke, for dem, der ikke kunne få
billetter til bådene og for dem, der allerede havde løbet på Christiansø, men som også gerne ville løbe
på de spændende baner i Gudhjem .

I alt havde vi 694 løbere på Christiansø og 231 i Gudhjem, dvs. i alt over 900 tilmeldte løbere, og samlet
862 startende løbere.
Vi har blandt de civile O-løbere fået masser af rosende ord for både arrangementet, det spændende
terræn og de gode baner rundt på søfæstningen, hvor der er masser af små stier, snævre gyder, åbne
klippeflader og en masse fæstningsmure, som man skulle den rigtige vej omkring for ikke at løbe helt
store omveje, da man ikke må klatre på murene.

Nyt udstyr og nye projekter.
Med Peter Sørensen i spidsen, har vi gang i et nyt projekt med at invitere kollegaer og andre PI'ere til
gratis at kommer ud og løbe O-løb, fx i forbindelse med temadage, uddannelse, m.v. - og naturligvis
også i fritiden.
Peter lavede i foråret et godt og veldokumenteret oplæg, hvorefter der blev lavet en ansøgning til
"Store PI" mhp. indkøb af SportIdent-udstyr.
I den forbindelse har vi med stor opbakning og hjælp fra FU modtaget 50.000,- kr. fra DGI's og DIF's
genopstartspuljer, suppleret op af en ekstra bevilling fra FU til indkøb af elektronisk tidtagningsudstyr,
postenheder og aflæsere.
Vi har dermed også en forventning om at flere af vores etablerede, yngre løbere med dette udstyr på
længere sigt kan tage mere over og lettere vil gå ind og fungere som banelæggere, stævneledere,
officials, m.v., da det bliver meget nemmere at uddanne sig i systemet og lettere at hente og bruge
det, når vi ikke skal ud og leje materiellet hver eneste gang.
Stor tak til FU for hjælp med behandling og visitering af ansøgningen, og kort sagt har Kr. Kjær sparet
PI-Kbh. for 50.000,- kr., som ellers i første omgang var bevilliget af PI's egen kasse.
Dette ny udstyr blev i første omgang taget i brug på Christiansø til vores civile sprintløb, hvor det viste
sin værdi, da vi skulle køre to parallelle stævner.
Der efter blev det anvendt til et pilotprojekt, idet vi d. 191121 for Kriminalteknisk Sektion på
Teglholmen arrangerede et træningsløb ude på Amager Fælled, hvor Peter og hjælpere sendte
kollegaerne ud på tre forskellige O-baner efter eget ønske om sværhedsgrad og længde.
Deltagerne så både før, under og efter ud til at være tilfredse med de tre forskellige baner, og
efterfølgende har deltagerne fået tilsendt resultater og stræktider, samt en PR-folder med info om
flere løbemuligheder, ligesom der blev lagt nogle foto på O-afd.s hjemmeside.
Også for Orienteringsafdelingens vedkommende blev der på dagen høstet nogle gode erfaringer, bl.a.
vedr. opkobling af strækprinter, information til løbere, der ikke har set et orienteringskort før, m.v.

Politiløb.
Danske Politimesterskaber.
Ved DPM i langdistanceorienteringsløb viste PI København igen sin styrke, idet vi hjalp til med at rydde
præmiebordet: Camilla Rath vandt D21, Karina Mejnborg blev nr. 2 og Ea Busch Nielsen nr. 3.

Anne Fonnesbech blev nr. 2 i D35, Bruno Stub vandt H55 med Jørn Lind på 3. pladsen og Peter
Sørensen vandt H 65.
Til mesterskabet i Sprintorientering vandt Camilla Rath D21 med Ea Busch Nielsen på 2. pladsen.
Anne Fonnesbech vandt D35 med Karina Mejnborg på 3. pladsen, Jens Maagaard vandt H35 og Jørn
Lind vandt H55.

Særligt skal nævnes at Camilla Rath blev hyldet som bedste kvindelige o-løber ved mesterskaberne.

Civile løb.
Ved DM Sprint, d. 050621 blev Mette Stub nr. 4 i D21.
Ved DM Mellem d. 280821 i Grejsdalen fik Elin Kracht 3. pladsen i D50, og d. 190921 i Stråsø tog hun
sølvmedaljen til DM Lang.
Ved SM Sprint d. 300521 vandt Elin Kracht en guldmedalje i D50 og Mette Stub vandt en
bronzemedalje i D21.
Ved Sjællandssprinten d. 300521 vandt Mette Stub D21, og ved SM Lang d. 150821 vandt Karina
Mejnborg i D 35.
Bakskuldløbet på Færøerne.
Mange af afdelingens medlemmer var i uge 31 til Bakskuldløbet, der i år var flyttet til Færøerne, hvor vi
oplevede 4 gode orienteringsbaner i både fjeld og by, flot natur og gode udflugter, hvor vi i vores
lejede biler blev guidet rundt af en god Esbjergkollega, der selv har været tjenestegørende på øerne i
nogle år.
Divisionsmatcherne.
Til 5. divisionsmatchen d. 090521 i Bidstrup Skovene var der mødt 30 løbere fra PI. Vi endte på en 3.
plads, men vi manglede kun nogle få løbspoint mod de 2 klubber over os.
Til gengæld var vi kun 20 løbere til 2. afdeling, som blev løbet i Lille Hareskov d. 220821, hvilket var alt
for få, så selv om vi havde mange løbere med gode placeringer, endte vi i kampen om at skulle undgå
nedrykning.
Ved Op- /nedrykningsmatchen d. 101021 i Hedeland stillede vi kun 22 løbere, men nu var modstanden
ikke så stærk, da vi løb mod potentielle op-/nedrykker mellem 5. og 6. division.
Vi blev nr. 2 i nedrykningsmatchen, så vi klarede skærene, og vi bliver i 2022 i 5. division.
Vi skal dog på længere sigt passe på ikke at rykke ned i 6. division, da vi ikke har kunne stille ret mange
deltagere til vores løb.
Samtidig er det meget op ad bakke for os med Dansk Orienteringsforbunds nye pointsystem, der især
tilgodeser antallet af deltagere og især børn og unge, men ikke i samme grad tilgodeser gode
placeringer.
Orienteringsafdelingens tyngde af medlemmer ligger mellem 30 og 65 år, så med mindre vi finde
mange nye medlemmer og især mange børn, vil vi få sværere og sværere ved at holde modstanderne
stangen.
Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”.
Pga. Coronanedlukninger og lidt for ringe fremmøde, har der ikke været så meget gang i vores
stafetsamarbejde, som omfatter PI, OK Skærmen fra Værløse og Amager OK, men vi fortsætter i 2022,
og vi kan forhåbentlig alle få gavn af hinanden, så vi kan stille nogle rimelige gode stafethold, da det er
næste umuligt som en lille klub alene.
Materiel.
Ud over det nye SI-udstyr, som er omtalt tidligere, har vi i år anskaffet to store 4 x 4 meter pavilloner
med løse sider, som vi bl.a. brugte, da vi arrangerede HöstOpen på Bornholm og til træningsløbet på
Amager Fælled, så både officials og udstyr kunne være i læ og tørrevejr, hvilket betyder meget.

De er godt nok lidt tungere end de gamle villatelte, men da pavillonerne primært skal bruges på
stævnepladsen, når vi selv arrangerer løb, vil de som regel blive kørt det meste af vejen - og så er de
meget nemmere at slå op.
Peter Sørensen har i år - specielt op til Høst Open - assisteret vores materielforvalter, Torkil Hansen,
der var stævneleder.
Peter havde i den forbindelse styr på alt materiel, ligesom han udviklede og snedkererede nyt grej,
bl.a. et patent til at sikre at de løse definitioner holdes tørre helt frem til udleveringen.
Information.
På O-afdelingens hjemmeside, piorientering.dk har vores webmaster, Jacob Furu lagt flere råd og
vejledninger op til nye medlemmer, hvilket går godt i tråd med, at vi jo håber på at vores ny initiativ
med at komme ud til O-løb på temadage, m.v., kan inspirere flere nye løbere til at løbe en tur i skoven.
Vores redaktør, Jørn Lind tager med kyshånd imod indlæg fra løbere, der skriver om gode løb, sjove
oplevelser og andet interessant stof, som kan bruges både på hjemmesiden og idrætsbladet, "Politi
Idræt".
Vi håber også, at flere vil bruge vores Facebookgruppe lidt mere til de korte og aktuelle nyheder, så vi
får en mere levende grupp, og derfor tager vi gerne imod små artikler og indlæg fra løb og stævner.

Orienteringsafdelingen havde i år 70 års JUBILÆUM (1951 - 2021), men da vi endelig fik lov til at være
sammen efter Coronaen, havde vi mere travlt med at arrangere og løbe O-løb end at fejre
fødselsdagen og os selv.
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

