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Velkommen
Velkommen til Albaniløbet 2012 – årets første politi-orienteringsløb – som i år 
afholdes i Krengerup Skoven. Der er tale om et af Fyns bedste orienteringsløbs 
områder, og en del af jer har været her ved tidligere arrangementer, både politiløb 
og civile konkurrencer.

Bjarne Rasmussen
Stævneleder 
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tanker
Jeg læste følgende: ”Krengerup Skov-
distrikt er på i alt 945 ha. Af dette areal 
er 80 % beplantet med løvtræer og 20 
% med nåletræer. 100 ha ligger hen 
som ny kultiverede arealer, et resultat 
af orkanen i december 1999.” 

Ja – nykultiveret er nok rigtigt, men der 
er også i de området kommet bregner 
– op til 2 meter høje – blandet med 
brombærranker og gyvel, så der tror 
jeg ikke, at jeg vil sende jer ind – men 
det er selvfølgeligt frivilligt, om I vil se, 
om det er rigtigt.

Nogle af jer kan måske endnu huske, 
at jeg lavede baner til Albaniløbet en 
augustdag for nogle år siden i den 
nordligste del af Krengerup Skovene 
”Grøften”. Da det var udtagelsesløb for 
landsholdet, skulle det være svært, det 
blev det nok også, særligt for dem, der 
forvildede sig ind i de tætteste områ-
der. Mange så meget trætte ud, da de 
kom i mål. Det var en mandedyst, vil 
jeg sige.

Men nu er det 2012. I skal løbe i et 
andet område af skoven, og så er det 
forår, men det er vanskeligt at tænke 
sig, når det i skrivende stund er 1. fe-
bruar, og frosten bider i kinderne.

Banerne skal forberedes – den 29. 
marts er det jo solskin, anemonerne 
blomstrer, og fuglene synger. Ikke for 
meget ind i brombærrankerne, det 
kender jyder og sjællændere jo ikke 
ret meget til, de kan blive forrevne. 

Fynboerne skal jo heller ikke have for 
mange hjemmebanefordele, de ved jo, 
hvordan brombærrankerne skal verfes 
til side. Der skal dog ikke tænkes på 
brændenælderne her i marts, der er de 
jo endnu så små, at de er meget fine 
til brændenældesuppe – ”Ny nordisk 
mad” – så kan man jo nyde brænde-
nælderne – det er positivt at kunne 
opleve tingene fra en anden synsvinkel.

Kom til at tænke på, at Jens Bonnick-
sen havde fået sine første briller, som 
han løb med. Han løb et stræk oppe i 
nordvestlige del af det område, hvor 
I løber i dag. Han skulle jo selvfølge-
lig mose sig igennem 2 meter høje 
bregner, og så røg brillerne. Han fandt 
aldrig brillerne igen, selv ved en større 
ransagning i skovbunden. Så hvis I ser 
et par briller på jeres vej, så er det Jens 
B’s briller.

Håber jeg får lavet nogle gode baner 
til jer, så I vil få en rigtig god dag i 
skoven. Hvordan skal det være – ba-
nelægningen – gode stræk, varieret, 
se lidt forskelligt af skoven, ikke ind i 
brombærrankerne og så skal ingen vel 
komme hjem uden at være prøvet lidt 
af, måske også med lidt våde fødder 
og sved på panden.  

God tur.

Jørgen Olesen
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Fra vest: Ad A20 mod Odense til frakørsel 55-Aarup. Følg rute 329 (Bogense-
vej) ca. 18 km til Glamsbjerg. I Glamsbjerg til venstre ad Old Gyde, og derefter til 
venstre ad 3. vej – Mågevej.

Fra øst: Ad E20 mod Odense til frakørsel 52-Odense SV. Følg rute 168  mod 
Assens. I Glamsbjerg lige gennem rundkørsel. Ved næste rundkørsel tag første 
frakørsel ad Søndergade (rute 329). Efter ca. 300 meter til højre ad Old Gyde, 
og derefter til venstre ad 3. vej – Mågevej.

Kørsels

Vestergade 102 • 5000 Odense 
Tlf. 66 19 25 10 • www.bellacci.dk

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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»

Stævnecenter: Glamsbjerghallen, Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg

 Hallens cafeteria vil være åben under stævnet. Med 
 bragte spise og drikkevare må ikke nydes i cafeteriaet.

Første start: Torsdag den 29. marts 2012 kl. 1000  

Konkurrence: Orienteringsløb.
 Der anvendes EMIT til tidtagning og kontrol.
 Egen EMIT-brik kan anvendes ved opgivelse af nr. ved  
 tilmeldingen.
 
Baner: Bane 1: 10,2 km. svær orientering.
 Bane 2:    7,8 km.  svær orientering.
 Bane 3:    6,0 km. svær orientering.
 Bane 4:    3,8 km. svær orientering.
 Bane 5:    5,5 km.  mellemsvær orientering.
 Bane 6:    5,0 km.  let orientering.

Kort:  Krengerup, 1:10.000, ækvidistance 2,5 m. Tegnet 2010  
 på grundlag af COWI kurver. Enkelte rettelser 2011.  
 Printede kort med DOF´s kvalitetsmærke.

Terrænbeskrivelse: Moderat kuperet blandingsskov med udviklet stinet  
 og god gennemløbelighed, da banerne er lagt i områder  
 med meget få/ingen brombær eller anden undervega- 
 tion.

løbet 2012
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Transport: Selvtransport under stævnet.
 Afstand fra hal til start er ca. 900 meter, der kan ikke  
 køres.
 Ruten fra hallen vil være afmærket. 
          
Præmier: I alle klasser efter deltagerantal.
    
Maxtid: 2 ½ time for alle baner. Udgåede løbere skal henvende  
 sig i mål. 
      
Afslutning: Præmieoverrækkelse finder sted i stævnecenteret 
 snarest muligt efter løbets afslutning. Præmier efter- 
 sendes ikke.

Offi
Banelægger: Jørgen Olesen

Start: H. V. Jensen og Torsten Boe

Mål: Jens Bonnicksen 

Beregning: Egon Nielsen og Karin Rødgård 

Stævneleder/
Banekontrol: Bjarne Rasmussen

Overdommer: Tilstedeværende medlemmer af Feltsportsudvalget
  
              Bjarne Rasmussen
              stævneleder

Find din netværkgruppe på nd.dk
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Krengerup er et gods, der drives med 
hovedvægt på land- og skovbrug. Vi 
udlejer omkring 40 boliger og nogle 
erhvervslokaler. 

Godset består af tre hovedgårde: Kren-
gerup, Brahesholm og Søholm og et par 
mindre landbrug. Tilsammen ca.1720 
ha. inkl. Søholm Sø med ca. 20 ha.

De gamle avlsbygninger på Krengerup 
rummer to museer: Hørvævsmuseet og 
Skodamuseet.
I sommerhalvåret afholdes 4 - 5 kon-
certer i hovedbygningens sal, og det er 
muligt for grupper at få en omvisning i 
hovedbygningen efter aftale.

Parken og arealerne omkring avlsgår-
den udlejes til aktiviteter, der harmone-
rer med de smukke gamle bygninger og 
øvrige omgivelser.

Naturligvis lejer vi også græsningsarea-
ler og jagtarealer ud. 

I øjeblikket udstykkes og byggemodnes 
et areal på godsets jorder, med henblik 
på salg af 40 byggegrunde umiddelbart 
øst for Glamsbjerg by. 

Historie
Krengerup blev oprettet som hoved-
gård omkring 1590 af landsdommer 
Gabriel Knudsen Akeleye. Hvor den 

Krengerup Gods
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store prægtige nyklassicistiske hoved-
bygning står i dag, lå dengang en al-
mindelig firlænget, bindingsværksgård 
med stråtag. Akeleyes slægt fortsatte 
som ejer indtil 1658, hvor Krengerup 
blev afhændet til Jacob Lindenov, der 
døde barnløs i 1672. Herefter overgik 
stedet til Claus Daa, indtil han i 1679 
solgte til Hans Knudsen, der også ejede 
den nærliggende hovedgård Brahes-
holm.

I 1686 skødedes begge ejendomme 
til Morten Skinkel til Søholm, og de tre 
hovedgårde havde således for første 
gang samme ejer. Dette ejerskab gik 
dog snart i opløsning, og i 1705 var 
Krengerup ejet af to søstre, nemlig 
Anna Sophie og Marie Dorothea Cha-
risius. Herefter samledes de tre hoved-
gårde på ny af ChristianStockfelth, som 
overlod dem til sin datter, der ved sit 
ægteskab bragte godserne til Conrad 
Holck.

Conrad Holck måtte dog sælge Kren-
gerup i 1770 til Christian greve Rantzau 
til Brahesborg, og herefter har slægten 
Rantzau været ejer af Krengerup Gods.

Den nuværende hovedbygning i ny-
klassicistisk stil og den trelængede 
avlsgård i bindingsværk er opført af 
Christian Rantzaus søn, Frederik Sieg-
fred Rantzau.Bygningerne stod færdige 
omkring 1780. Arkitekten var Hans 
Næss, en elev af Kgl. Bygningsarki-
tekt Jardin. Samtidig samlede Frederik 
Siegfred de to andre hovedgårde, så 
hele godset atter var samlet.

I 1783 skiftede Krengerup navn til Fre-
derikslund, opkaldt efter bygherren Fre-
derik Siegfred Rantzau.

I 1917 blev hovedbygningen sat gen-
nemgribende i stand af Jens Christian 
Rantzau, med arkitekt Ingwersen som 
rådgiver. Ved samme lejlighed fik Kren-
gerup atter sit gamle navn igen.

Ved denne istandsættelsen blev der 
indlagt centralvarme og vand, indrettet 
badeværelser i huset og sandstenspor-
talen over hoveddøren blev skiftet ud.
Krengerup har siden 2009 været ejet 
af Carl Johan Ulrik greve Rantzau, der 
således er den niende generation efter 
Christian Rantzau.
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UGE/DATO Forening Løbsområde/Skov

12/ tirsdag 20/3 Københavner Cup l. etape Farum Lillevang

13/ torsdag 29/3 Odense PI       Albaniløbet Krengerup 

14/ Påskeugen

15/tirs-ons-tors 
10/4-11/4-12/4

PM i Feltsport + orienteringsløb 
Københavns PI.

Skagen Højengran, Kirkemilen og 
Byfogedskoven

16/ tirsdag 17/4 Københavner Cup 2. etape Tokkekøb Hegn

17/ torsdag 26/4 Esbjerg PI Nyminde Plantage Nord

18/ onsdag 2/5 Ringkøbing PI Præstbjerg 

19/ tirsdag 8/5 Ålborg PI         Cimberløbet 
Rebild Bakker/Rold Vælderskov
Træningssamling 070512 - 090512

20/ tirsdag 15/5     Københavner Cup 3. etape Gribskov Mårum

21/

33/

34/ torsdag 23/8 Helsingør PI  Teglstrupløbet

35/ tirsdag 28/8 Randers PI Gudenåløbet
Norske Politimesterskaber 
29-30 august  Larvik/Stavern

36/tirs–ons-tors 
4/9 – 5/9 – 6/9

Svenske Politimesterskaber 
4/9-5/9-6/9 i Skövde

37/ torsdag 13/9 København PI Pokalløbet           

38/ 18/9 – 21/9 
tirsdag til fredag

 NPM Sverige Nyköping
Nordisk PM Stockholm 
18/9 – 21/9

39/ tirsdag 25/9 Horsens PI                            

40/ tirsdag 2/10 Slagelse PI Sorø Sønderskov

41/ torsdag11/10 Aalborg PI klubmesterskab Aslundskoven

42/ Efterårsferie

liste 2012

P.U.V. 
Peder Stephansen, Esbjerg PI

Tlf. arb.  dir. 56425717             mobil. 72584308                  Tlf. privat 75431619
Mail: pst007@politi.dk            privat: pst.007@hotmail.com 

Foreningerne skal  sende indbydelser og resultatlister til: info@politisport.dk  og 
benteogjan@gmail.com til opdatering på hjemmesiden + København PI`s hjem-
meside. Der må også gerne følge billeder med.

Husk  DPIF.s hjemmeside:  www.politisport.dk


