Danske politimesterskaber

i orienteringsløb
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Af Torkil Hansen, DPIF feltsport –og orienteringsudvalget
Foto: Gunnar Andersen, DPIF, og Kurt Petersen, Assens PI

Assens PI som arrangør af et dansk politimesterskab i orintering?
Går det mon an? Godt nok er Kurt Petersen og Søren
Klingenberg et par erfarne herrer, men de har jo ikke andre
o-løbere i den PI-forening? I Feltsportsudvalget var vi nu
alligevel ikke i tvivl om, at Assens PI kunne løfte den opgave, for når man ikke selv har folkene, må man låne, og hvis
nogen har adgang til en civil klubs faciliteter, må det være
Søren, som sammen med fru Ethna og deres 4 børn udgør
en meget markant del af Faaborg OK. For selv om Søren og
Ethna aldrig selv har været i nærheden af noget, der kan kaldes elite (undskyld, Søren), har de altså sammen formået at
gøre Klingenberg-navnet verdensberømt ved at produ-cere
nogle børn, hvor foreløbig Emma er dobbelt juniorverdensmester, mens Ita må ”nøjes” med en VM-bronzemedalje og
en række danske juniormesterskaber.
Ikke overraskende havde Kurt og Søren delt de to store opgaver mellem sig, så Kurt tog sig af stævneleder-funktionen,
mens Søren klarede banerne. På vanlig skælmsk vis beklagede Kurt over for deltagerne ved præmieoverrækkelsen,
at man havde måttet nøjedes med Søren som banelægger!
Jovist, de hygger sig, de to. Mig bekendt var der ikke mange
af deltagerne, der var kede af dette valg. Søren havde lagt
et store ar-bejde i de baner, og han var derfor også naturligt nok noget spændt på deltagernes reaktion. På forhånd
havde han og Kurt fortalt vidt og bredt om, at de havde
entreret med Fyns bedste terræn, Svanninge Bjerge – måske
bedre kendt som Svanninge Bakker. Den slags forpligter, og
det vidste Søren selvfølgelig godt.
Da jeg ikke selv kunne deltage pga. en knæskade, fulgtes

Rune Jensen,
Fredericia undervejs.

jeg med Søren ud på en kæmpestor knold i den sydlige del
af skoven. Her var et meget stort område ryddet for træer og
udlagt til græsningsareal, og der var skabt et imponerende
vidstrakt udsyn til de sydfynske øer. Sidegevinsten var, at
man også kunne se o-løberne, når de trætte nærmede sig
de sidste poster inden mål. Desværre indbød området ikke
til vanske-lige postplaceringsmuligheder, og selv om Søren
havde gjort sig umage, måtte han finde sig i, at kun få løbere kvajede sig for øjnene af os. Det skulle også vise sig,
at resten af skoven heller ikke imponerede deltagerne, hvad
angik sværhedsgrad. Kuperet og flot, men for mange stier.
Hverken Søren eller Kurt havde åbenbart forbindelse til så
høje magter, at de kunne lave om på dette, så Søren havde
i stedet valgt at udnytte terrænet bedst muligt, og det mener jeg, var lykkedes rigtigt godt. Specielt et langstræk fra
midten af området og 1½ km op mod det nordøstlige hjørne
var særdeles vellyk-ket. Her var rigtig mange vejvalgsmuligheder, hvilket kaffebordssnakken efter løbet da også kunne
bekræf-te. Her var den ene mere klog end den anden på, at
netop vedkommendes eget vejvalg var det eneste ene. Efter
det lange løbestræk kom et kort svært stræk for at stresse
løberne, og her lykkedes det til fulde for Søren at udmanøvrere en af forhåndsfavoritterne i mesterskabsklassen. Erik
Olsen fra Nordsjælland blev helt væk og brugte 10 min. på at
finde posten, og så var det mesterskab sat over styr.
I øvrigt var det ganske spændende, hvem der skulle være
ny dansk mester, eftersom sidste års vinder på Bornholm,
Per Jessen fra Roskilde, ikke var at finde på startlisten.
Jacob Lei, Aabenraa, var først startende og lagde ud med
en tid på lige godt 1½ time, hvilket ikke var dårligt, men hvor
langt ville det række? De efterfølgende Thomas Lange fra

Thomas Jensen klar
til et suverænt løb.
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Nordsjælland, Jørn Lind fra København og Kent
Birk fra Horsens brugte alle længere tid, og så
ventede vi ellers på den tidligere danske elitejuniorløber, Ole Andersen fra Slagelse. Havde
Ole været i fordums træningstilstand, ville han
nok have slået Jacob med op mod 30 min.,
men nu priori-terer Ole sin tid anderledes og
adskillige kilo ekstra skal bringes med rundt i
skoven – og det er vist ikke muskler alt sammen? (undskyld, Ole.)
Ole var startet 12 minutter efter Jacob, der
måtte se mesterskabet forsvinde, da Ole
dukkede op i målslu-sen med et forspring på
godt 1 minut ned til Jacob. Men spændingen
var endnu ikke udløst. Vi manglede fortsat
Erik Olsen, Nordsjælland og Jesper Ginnerup,
Aarhus. Som nævnt havde Erik dog allerede
tidligt på banen sat det hele til, så faktisk var
der kun Jesper tilbage, men da han løb i mål,
havde smilet allerede bredt sig. Først hos Ole
og siden hos Jacob, for Jesper skulle have
været godt 1½ minut hurtigere, hvis han skulle
have vekslet bronzen ud med noget dyrere
metal.
Hos kvinderne skulle kampen stå mellem de 3
københavnere, Rita Breum, Anne Fonnesbech

og Camilla Rath Nielsen. Lise Klit fra Esbjerg
havde i sidste øjeblik modigt valgt også at
stille op på denne bane velvidende, at chancerne for at slå de 3 andre ikke ville være
fantastisk store. Uden for konkurrencen stillede også Bruno Stubs 16-årige datter Mette
op i klassen, og hun har gjort det rigtigt godt
ved civile løb gennem de sidste par år. Rigtigt
spændende! Camilla er suverænt hurtigst i det
felt, men mangler erfaring. Anne har oceaner af
erfaring, men mangler hastighed. Den forsvarende mester, Rita er altid hurtig, men er også
slem til at bomme. Alle 3 sat op mod Mettes
talent og ungdom.
Det blev ungdommen, der trak det længste strå
med 3 minut ned til Rita, der dog fortsat kan
kalde sig dansk politimester. Camilla løb bronzen hjem, og Anne måtte nøjes med at konstatere, at dåbsattesten afslører en alder, der
betyder skader og andre dårligdomme, som
ikke kan forenes med at stå øverst på prispallen. Lise fik heller ingen medalje, men hendes
deltagelse var faktisk forudsætningen for, at
de 3 andre kunne modtage deres medaljer, da
medaljeuddeling kræver mindst 4 deltagere i
konkurrencen. Godt gået, Lise!

Rita Breum, Camilla 1 Rath og
Hans Henrik Juda checker kort.

Bruno Stub på vej.
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Forhindringer er til for at overvindes.

Tilskuere var der nok af.

Vi gør det let at skifte bank

Kom ind og hør nærmere eller kig på
www.moensbank.dk
- værd at anbefale

Banken med stærke relationer
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Starten er gået.

For de lidt ældre herrer i C35 var Hans Henrik
Juda, Køge, helt suveræn, efter at han har måttet erkende, at mesterbanen er blevet for lang.
For øvrigt tillader hans alder ham også at stille
op i både C43 og C50, men så længe man kan
vinde med 7 minutter hos ”juniorerne”, er der
jo ingen grund til at genere deltagerne med sin
tilstedeværelse i de andre klasser.
I C-43 var det også en nedrykker, der var suveræn. Bruno Stub fra København har så rigeligt
passeret de 43 år, men har fortsat erfaring og
løbsstyrke til at klare sig på længere baner. En
langvarig skade bliver dog ved med at drille,
men når skaden ikke generer for meget, er der
altså fortsat fuld fart på.
C-55 er pensionisternes legeplads og dermed desværre også mesterskabernes største
klasse, og her viste Jørgen Olesen, Odense, at
han endnu ikke vil kaldes ”rigtig” pensionist ved
bl.a. at slå sin evige konkurrent, Arne Pedersen,
Randers med 6 minutter. Denne har dog for
nylig taget en timeout for at få indsat nye reservedele i den ene hofte. Jørgens modsvar er en
mountainbike, men hvordan han vil få smuglet
den med ud over startstregen, uden at arrangørerne opdager det, ved jeg ikke. Der har A.P. jo
nok lettere spil.

For de rutinerede løbere, der ikke er gamle
nok til gammelmandsklasserne og ikke trænede nok til Mester-klassen, er der en såkaldt
A-klasse, og denne blev også vundet suverænt
af en tidligere topløber. Bo Lindholm Pedersen
fra Vestegnen har været skadet længe, men er
nu på vej tilbage, og med den hastighed han
viste i Svanninge, kan der ikke være lang vej
tilbage til den bedste klasse – og måske landsholdet til næste års NPM i Sverige? På de efterfølgende pladser i A-klassen kom flere spændende navne, der med lidt mere rutine vil kunne
gøre sig i den bedste klasse, men som måske
også vil kunne løfte fremtidens arrangøropgave.
Med Bo som indpisker er der masser af potentiale i Vestegnen, men også Slagelse rører på
sig. Peter Wihan bobler lige under det niveau,
hvor det begynder at blive rigtigt sjovt, og om
kort tid vil vi se ham debutere som stævneleder
ved et løb i Slagelseskovene. Held og lykke!
B-klassen svinger meget i størrelse. Denne
gang var der kun 11 tilmeldte, og her viste
Thomas Jensen fra København sig at være
fuldstændig i særklasse ved at slå næstbedste
Jakob Bjerg fra Odense med hele 24 minutter.
Tak til Kurt, Søren, Assens PI og Faaborg OK for
et glimrende orienteringsmesterskab.
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