Årets første orienteringsløb i PI-regi

Tekst af: Amalie Jensen fra Københavns Vestegns PI og Jan Kofoed Nielsen, PI-København,
Foto: Jan Kofoed Nielsen, PI-Kbh., Orienteringsafdelingen.

PI-København afholdt tirsdag d. 22. marts i Store Dyrehave syd for Hillerød 1. afdeling af
Københavner Cup, der var årets første orienteringsløb i PI-regi, og det var som at se en
forløsning blandt mange af løberne:
Endelig i skoven igen - og så i det skønneste forårsvejr.
Da SportIdent-enhederne blev sat
ud tidligt om morgenen var det
dog som Stampe siger i Disneys
Juleshow. "Vandet er stift,
Bambi", og det var der også flere
steder på skyggefulde små søer,
da der blev samlet poster ind sidst
på dagen.
Derimod nåede temperaturen i
flere af de åbne områder op på
tocifrede varmegrader, og så vidt
vides var der ingen, som var
stærke nok i troen til at forcere
større vådområder - med eller uden is.

Til gengæld fik en masse kåde
orienteringsløbere en skøn tur i en
åben skov, hvor der pga. årstiden ikke
var blade på træerne endnu, hvilket
gav masser af lys og godt udsyn, så de
lige - uden at forsvinde i en tæt skov kunne få pudset
"navigationsfærdighederne" af efter
vinterpausen.
Dette blev som sædvanligt grundigt
debatteret efter løbet, da Mette Stub
havde lagt nogle fine baner, der stadig
gav mulighed for at "bomme" flere
steder undervejs, hvis man ikke var
koncentreret.
Alle var dog glade for endelig at komme
i skoven og nyde glæden ved at finde de
orange/hvide skærme ved holdepunkter
i terrænet.
En af de nyere orienteringsløbere,
Amalie Jensen fra Københavns Vestegns PI, kommenterede det således:

"Jeg gik længe med tanken om at deltage til et O-løb. Jeg deltog i mit første løb sidste år,
hvorefter interessen for dette kun blev større. Jeg deltog med mine kolleger fra VEPI,
Vestegnens Politi Idrætsforeninger. Mange af dem er erfarne løbere, men de forsikrede
mig om, at alle kan deltage til løbene.
Ved mit første løb blev jeg af arrangørerne mødt af stor åbenhed, smil og ikke mindst
lysten til at hjælpe. Der var mulighed samt stor forståelse for at løbe sammen med andre,
så man i eget tempo kunne lære at læse kort samt orientere i terrænet. Banerne var
veltilrettelagt og sværhedsgraden passende.
Efter endt løb er der altid præmieoverrækkelse samt fællesspisning. Det er altid en god,
hyggelig og veltilrettelagt dag med masser af hjælpsomme og glade mennesker. Der skal
herfra lyde en stor ros til disse."
3. afdeling af Københavner Cuppen afvikles
tirsdag d. 24. maj i Egebæksvang, og her
er der stadig mulighed for at tilmelde sig
ind til d. 16. maj. Vi ses i skoven.

