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Københavnerløbet
Af Kristen Ribe, Lagleder Norge, Norsk politi
Fotos: Kristen Ribe og Jan Kofoed PI-København

Norske venner.

I høst skulle det vært Nordisk politimesterskap i feltsport
og orientering. Et mesterskap som våre svenske kollegaer
skulle arrangert, men som de – helt uforståelig – trakk seg
fra under påskudd av manglende økonomi. Noe som var
veldig leit, og et satsingsmål for mange forsvant.
Norsk politiidrettsforbund så viktigheten av at vårt lag kunne
delta i et alternativt opplegg, og bevilget oss penger til
dette. Først hadde vi planer om å delta på det fantastiske
opplegget dere hadde i forbindelse med det danske politimesterskapet på Bornholm, men kollisjon med et større
sivilt løp for de beste gjorde dette umulig.
Derfor ble i stedet Københavnerløbet blinket ut som rammen rundt en samling, og det viste seg også å være et godt
valg.
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Det norske landslaget, fire damer og fem herrer, ankom
København onsdag 29. sept på formiddagen, og reiste
direkte fra flyplassen til Holte hvor vår kjære venn Torkil
Hansen hadde laget et treningsløp for oss.
Løypa var 6,1 kilometer og den var lagt i flere sløyfer hvor vi
hele 4 ganger stemplet på en post på toppen av det danske svaret på Holmenkollen, nemlig Holtekollen. En veldig
artig løype som bød på fart, spenning og utfordringer. Selv
om det var fellesstart så vi lite til hverandre. Dere danske
løpere var også invitert til dette, men kun en benyttet seg
av tilbudet.
Vi hadde det trivelig i skogen og takker Torkil for at han
hjalp oss med et flott treningsopplegg. Slik at vi er i bedre
stand til å vinne over våre danske venner neste gang vi
konkurrerer sammen i dansk terreng!

0

Gert Kristensen, Randers PI.

Finn Søndergaard, Randers PI.

Dagen etter, torsdag og siste dag i september, i flott solskinn og nydelige høstfarger, var det konkurranse; det store
Københavnerløbet, i Store Dyrehave.
Hele 6 løyper var satt ut, fra 10,3 km til 5 km.
Vi fra Norge hadde meldt alle herrene på i bane 1 og alle
dameløperne i bane 2, som vi sa på forhånd; kilometerne
går mye fortere i Danmark.
Flatt var det ja, men fortere gikk det ikke, for her bød løyper
og terreng på utfordringer med mye tett vegetasjon, veltede
trær og med jevne innslag av brennende brennesler!
Bane 1 og 2 skulle være svære, og det var de. Allerede 50
meter etter starten merket vi det, det som skulle være stier
etter vår kartnorm, var lag på lag med veltede trær, branngater kaller dere dem.
Mange var vi som bommet på de første postene, og her ble
orienteringskunnskapene virkelig stilt på prøve. Selv om
det var kort mellom alle de første 6 postene, var det mye
retningsforandring, og det var vel her de fleste la igjen flest
minutter på bomming. Dette var klart den mest krevende
o-tekniske delen av løypa.
Etter dette var ble det mer behagelig med muligheter for
stiveivalg rundt eller full fart rett på gjennom terrenget.
En utfordrende løype som førte til at kun de aller aller beste
fikk kilometertid under 10 minutter, og de fleste fikk en lang
tur i skogen.
De beste pleier å vinne, og så også denne gang. Våre to
unge superløpere, Eivind Resser og Elin Bjerva, vant suverent hver sin bane på imponerende tider. Eivind var hele
21 minutter foran nestemann som var Erik Olsen, og Elin 9
minutter foran unge Rannveig Øverøyen.
Etter 2-erne var det tett mellom de neste plassene.

Det er deilig å være norsk i Danmark - heter det i reklamen.
Og det er det, kanskje ikke like deilig midt i løypa for mange
av oss, men særdeles deilig å komme i mål.
Her serverte løpsleder Henrik Wiberg en kold bayer til de
norske løperne, og om humøret allerede var høyt, ble det
absolutt ikke lavere! Vi takker for den, den smakte etter
110 minutters løpetur! Slikt opplever vi ikke i Norge!
Og ikke mindre imponert ble vi da vi kort etter ankom
Blovstrødhallen til premieutdeling. Her stod en fantastisk
dansk frokostbuffet og ventet på oss!! Den smakte som
den så ut - vidunderlig.
Vin vant vi også i premie– jo det er deilig å være norsk i
Danmark!! Og sikkert også dansk!!
Rundt 60 løpere stilte til start, og det er fint å se at så
mange kommer på trivelige arrangementer som dette.
Politiidrett er gøy, det er sunt, det er sosialt, det er trivelig
og det er et tilbud og en ”gulrot” i en travel hverdag som
veldig mange flere burde benytte seg av. Vi som var der
hadde det kjempeflott!
Vi fra Norge takker veldig for oss og for at vi fikk delta. Det
er alltid trivelig å være sammen med dere og vi gleder oss
til å komme tilbake!
Neste år arrangeres det norske politimesterskapet i
Trondheim onsdag 31.8. og torsdag 1.9. Her er det også
løyper for alle, og vi ønsker de av våre danske kollegaer
som har lyst velkommen til å delta her – i årets VM terreng
og kart. Håper at vi sees da!

Kurt Pedersen, Assens PI.

Bruno Stub, PI-København.
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