Københavner Cup 2021

Af Jørn Lind

20. april var den dag, som mange af politiets orienteringsløbere havde ventet på. Den dag
startede sæsonen med den første etape af PI Københavns tre Københavner Cup-løb.
I 2020 nåede vi lige at afvikle det
første løb, inden coronaen til stor
frustration for os alle satte en
stopper for resten af årets planlagte
løb, men nu skulle vi endelig i gang.
68 tilmeldte løbere med kun tre
afbud vidnede om den iver blandt
deltagerne, der var for at komme i
skoven og for at møde de andre
løbere. Det er en del år siden, at
deltagerlisten har været så lang til
et af vores løb, og det var dejligt at
se, at der var en del nye deltagere –
også på den lange svære bane.

Peter Sørensen havde igen i år påtaget sig stævnelederjobbet til alle tre etaper, og han
havde i god tid lavet tidsplan, sørget for skovtilladelser, booket hjælpere og materiel og alt
det andet, der skal til, for at et stævne kan forløbe til alles tilfredshed.

En anden meget vigtig opgave er banelægningen, som i år også var forberedt i meget god
tid, idet 2020’s to sidste etaper af Københavner Cup ikke blev afviklet og derfor blev gemt
til afvikling i år. Det var således Karsten Jørgensens baner i Grønholt Hegn, der blev løbet
på i en af forårets bedste og mest solrige dage.
På grund af coronaens stadige plagen måtte vi på grund af regeringens restriktioner
undvære den normale afslutning i en hal med forudgående varmt bad, og vi måtte nøjes
med, at resultaterne på stævnepladsen blev mundtligt bekendtgjort af stævnelederen,
mens de forudbestilte sandwich blev indtaget til en energidrik i solskinnet. Resultaterne
blev dog hurtigt lagt på hjemmesiden, hvor de kunne studeres nøjere. Præmierne var
udsat til senere uddeling med håb om lempeligere restriktioner til de sidste to etaper.
Der var sørget for
håndsprit og opfordret til at
holde afstand, men
snakken gik lystigt på
stævnepladsen, hvor der
blev sammenlignet
stræktider og givet
bortforklaringer om skader
og ”bom”. Det havde nok
ikke været lige let for alle
at holde formen ved lige,
selv om det i større eller
mindre grad havde været
muligt at løbe Corona Cupløb, der havde været tilgængelige via Facebook og en hjemmeside på Internettet.

2. etape af Københavner Cup’en blev afviklet d. 18. maj i Slagslunde Skov, som på dette
tidspunkt var blevet lysegrøn og dermed mindre åben. Terrænet var dog let
gennemløbeligt, men der var, siden kortet blev tegnet i 2016, sket en del ændringer i
skoven, hvilket gav ekstra udfordringer for løberne.
Det var denne gang Camilla
Rath Nielsen, der havde lavet
banerne, men da det var første
gang, hun var banelægger, fik
hun kyndig hjælp af Jørn Lind.
Der var til stor glæde for
arrangørerne igen mange, der
ønskede at blive udfordret med
en god tur i skoven, og af de
tilmeldte 65 løbere var der
ligesom sidst kun tre afbud.
De truende regnskyer, der sås på himlen om morgenen, lod kun nogle få dråber falde,
inden vejret klarede op, og det blev igen en dag, hvor det gode vejr kunne nydes både før
og under løbet og senere på stævnepladsen, hvor vejvalg, bom og placeringer på
resultatlisten blev drøftet blandt deltagerne.
Blandt deltagerne sås igen nye
ansigter, og flere af løbstiderne
tydede på, at nogle af deltagerne
havde haft flere udfordringer, end
de nok havde håbet på og regnet
med. Stemningen på
stævnepladsen tydede dog på, at
løbet ikke havde afskrækket
nogen fra at tage udfordringen op
til den sidste og afsluttende etape
af Københavner Cup 2021.
På grund af de stadig gældende coronarestriktioner måtte løberne igen undvære det
varme bad i en hal, hvor afslutningen også kunne være holdt, men der var igen indkøbt
sandwich, som kunne nydes på stævnepladsen, mens der blev delt vinpræmier ud til de
dygtigste på de seks baner samt til de heldige, der fik lodtrækningspræmier.
Der var gennemgående stor tilfredshed med banerne, så mon ikke vi ser Camilla som
banelægger igen næste år.Der var til 3. etape lempet på coronarestriktionerne, men
desværre ikke så meget, at løbet lod sig afvikle med stævnecenter med omklædning og

bad samt indendørs afslutning. Således blev alle tre etaper af årets Københavner Cup
afviklet med udgangspunkt og afslutning på stævnepladsen, men til alles tilfredshed var
vejret i sit bedste lune med solskin alle tre dage.
Den sidste etape blev afviklet d. 10. juni med stævneplads ved vestenden af Furesøen
med mulighed for en dukkert ved Furesøbad efter løbet.
Igen var der valgt en uprøvet banelægger, idet Mette Stub havde givet tilsagn om at
lægge baner. Da Mette havde vist flotte resultater som løber, og Torkil Hansen var på som
banekontrollant, var der forventninger om gode baner, og forventningerne blev indfriet i
en skov, der med skrænter og slugter mod Furesøen og en del væltede træer i skoven
krævede både teknik og udholdenhed, hvis resultatet skulle være godt.
Der var 63 løbere tilmeldt, men denne gang desværre afbud fra otte løbere.
Igen under indtagelse af sandwich og vand blev der efter løbet delt præmier ud til de
bedste løbere i hver af de seks klasser, og de samlede vindere af de tre etaper blev på
samme vis beriget med vinpræmier.

Peter havde også en særlig hyldest til Mogens Jørgensen fra Søllerød OK, der med det
elektroniske tidtagningssystem Sport Ident nu gennem en del år har været en trofast
hjælper ved vores løb. Mogens sørger også for, at banerne bliver trykt i en god kvalitet på
rivefast papir, og han laver start- og resultatlister.

Resultatlisterne for de tre løb kan studeres nærmere på vores hjemmeside,
www.piorintering.dk.

