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Velkommen til Albaniløbet 2017

FPI byder et stort velkommen til det tradi-
tionsrige orienteringsløb, Albaniløbet, der 
i år foregår i Kirkeby nord for Svendborg. 
Orienteringsløb har igennem mange år 
været en fast del af politiidrætten, men 
orienteringssporten ville ikke eksistere i 
Fyns Politi Idrætsforening, hvis ikke det 
var for de pensionerede kollegaer og civile 
medlemmer, der med stor iver dyrker de-
res idrætsgren, planlægger og arrangerer 
stævner m.v. En meget stor tak skal gives 
til arrangørerne af Albaniløbet. I ønskes 
alle et rigtigt godt stævne.

Thomas E. Christiansen
Formand

Igen i år lykkedes at få lavet et Alba-
niløb. Det skyldes, som også nævnt 
af formanden, ikke mindst det at vi i 
FPI, når det gælder orienteringsløb, 
har en masse pensionerede kolle-
gaer og civile medlemmer med stor 
erfaring og lyst til at medvirke som 
banelæggere og hjælpere på vigtige 
poster. Stor tak til alle hjælperne og 
en særlig stor tak til Hvalsøe Han-
sen, der igen har påtage sig jobbet 
som banelægger. En erfaren ”herre” 
der med garanti vil kreere nogle 
udfordrende baner.
 
Bjarne Rasmussen
Stævneleder
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Albaniløbet er en årlig tradition for Fyns Politi 
Idrætsforening, og det bliver i år afviklet i det 
sydfynske - i Kirkebyskoven - nærmere den del 
af skoven som kaldes Folehave og en del af 
Løvehave. 

Desværre har vi kun løbstilladelse til en del af 
skoven, som ellers er en større sammenhæn-
gende skov. Så banerne kommer lidt til at gå 
både på kryds og tværs i det samme område. 

Skoven er en typisk fynsk skov med en del undervegetation. Den er middel kuperet 
og gennemskåret af en hel del stier. 

Det tilrådes at have afdækkede arme og ben. 

Vi har sidst afholdt politiløb i skoven en gang i 1980'erne. Det var den gang vi 
stadig havde fuldt program med feltsport. Jeg var selv banelægger. Og husker 
dagen tydeligt. Det var i april måned og jeg havde det fineste vejr, dagen før til at 
sætte poster ud. Men på selve dagen blev det snestorm, og vi var nød til at aflyse 
kortlæsningen, da sigtbarheden var meget begrænset. 

Det skal bemærkes, at den sydelige del af skoven gennemskæres af den kendte 
Øhavssti. En 220 km. lang, afmærket vandresti, som starter i Faldsled og går gen-
nem de skønneste egne af Sydfyn og en del af øerne. 

HVIDKILDE - ET GODS OG EN HEL EGN
Hvidkilde Gods er det tredjestørste på Fyn. Godset er et traditionelt skovgods, der 
ejer 21 km2 fynsk muld, herunder 24 skove. 
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Den smukke trefløjede hovedbygning i palæstil stammer fra 1742, hvor sidefløjene 
blev tilføjet den gamle hovedbygning. Godsets store og mægtige avlsbygninger vidner 
om godsets velmagtsdage. 

DE MISTEDE LIVET I KAMPEN
Nord for godset Hvidkilde formes landskabet af mægtige bakker op mod Løvehave-
skoven. Mange tidstypiske og velbyggede arbejderboliger for godsets folk ligger her 
spredt i det vidtstrakte godslandskab. 

I Løvehaveskoven passerer stien en mindesten for greve Lennart, der var en af le-
derne i den fynske modstandsbevægelse under anden verdenskrig og det kostede 
ham livet i 1945. Lidt nord for Hvidkildes ladebygning står en sten i den vest lige 
vejrabat. Den minder om en anden dansker, der mistede livet under den tyske be-
sættelse af Danmark. Han blev skudt af tyskerne under en nedkastning af illegale 
våben fra allierede. 

HVIDKILDE SØ – ET FUGLEPARADIS
Søen ved Hvidkilde er den smukkeste og største af en række søer, der ligger i tunnel-
dalen vest for Svendborg. I den 66 ha. store sø ligger de skovklædte øer: Storeholm, 
Kirsebærholm og Lilleholm. Ved godset ses den lille Rønninge Vandmølle i brynet 
ved Amalielystskoven. Den kunne man sejle ind under når korn skulle afleveres eller 
mel afhentes. Der er altid mange fugle i søen. Om sommeren grågæs, fiskehejrer 
og toppede lappedykkere og om vinteren titusinder af troldænder og taffelænder. 
Herfra går det videre sydpå mod kysten, hvor du på den første lange lige strækning 
følger den gamle hovsti. 

Hans Aage Hvalsøe Hansen
Banelægger
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Kørselsvejledning til stævnecenteret

•   Fra E20 tag frakørsel ad rute 9 mod Svendborg. 

•   Efter ca. 19 km tag frakørsel 14 mod Kværndrup. 

•   Kør 450 m tag den første afkørsel i rundkørsel mod ad Faaborvej.

•   Kør 250 m tag tredje afkørsel rundkørsel ad Hovedvejen

•   Kør 900 m tag anden afkørsel i rundkørsel ad Hovedvejen

•   Kør 200 m tag den anden afkørsel i rundkørsel ad Hovedvejen

•   Kør 3,4 km drej til højre ad Lundevej

•   Kør 2,9 km drej til højre af Nordre Ringvej

•   Kør 200 m drej til venstre ad Lærkevej
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Praktiske oplysninger

FØRSTE START 

Tirsdag den 4. april 2017 kl. 1000. (se ophængte startliste) 

STÆVNECENTER

Stenstruphallen, Lærkevej 1A, 5771 Stenstrup. 

KORT

Kirkeby (Folehave og del af Løvhave) i målestok 1: 10.000. 
Ækvidistance 2,5 m. sidste rettelser 2017. 
Der er løse definitioner ved start. (husk holder) 

PARKERING

Skal ske i Folehaves østlige side ved målområdet. 
Start og mål liggger indenfor 200 m fra parkering. 

BEMÆRK

OBS: Der er en del MTB spor i skoven. 
Det er et betalingsspor og det må ikke benyttes af løberne. 
Ved passage skal løberne vige for eventuelle cykler. 
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BANER   Bane 1 10,2 km.  Svær orientering. 
   Bane 2 8,1 km.  Svær orientering. 
   Bane 3 6,2 km.  Svær orientering. 
   Bane 4 4,4 km.  Svær orientering. 
   Bane 5 5,9 km.  Mellemsvær orientering. 
   Bane 6 4,7 km.  Let orientering. 

Der er fremkald 3 minutter før start. 
Kortet tages først i startøjeblikket. Dog må bane 6 tage kortet 1 minut før start. 

TIDTAGNING

SI – Tidtagningen starter i det øjeblik SI enheden sættes i startposten.  
Husk at tømme brikken før start. 
Efter at have stemplet målposten. -Gå til tidtagningsbilen og få aflæst brikken. 

LEJEBRIKKER

udleveres ved start. 

PRÆMIER

I alle klasser efter deltagerantal. Det foregår i Stenstruphallens cafeterie, snarest 
muligt, når sidste løber er i mål. (Forventet omkring kl. 1300). 

I ønskes alle en god tur i skoven.

Hans Aage Hvalsøe Hansen
Banelægger
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Terminsliste 2017
Dansk Politiidrætsforbund Orienteringsudvalget                Revideret feb. 2017  

UGE/DATO FORENING LØBSOMRÅDE/SKOV

14/  tirs 4/4 
        7/4 til 9/4 

Fyns PI Albaniløbet 
IMEP  ved Berlin

Kirkeby vestlige del

15/  Påskeugen

17/  tirs 25/4
Københavner Cup 
1. etape

Kårup Skov

18/   tirs 2/5 – 3/5
Randers PI –Ålborg PI  
2-dages

Fjerritslev området

20/  tirs16/5
Københavner Cup 
2. etape

Risby Vang Horserød Hegn
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Dansk Politiidrætsforbund Orienteringsudvalget                Revideret feb. 2017  

P.U.V.
Peder Stephansen

Esbjerg PI.
mobil. 72584308

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 hjemmeside. Der må også gerne følge billeder med.

Husk DPIFs hjemmeside: www.politisport.dk 

UGE/DATO FORENING LØBSOMRÅDE/SKOV

22/  tors 1/6   
Københavner Cup 
3. etape

Danstrup-Krogenberg Hegn

24/ Folkemøde Bornholm       

25/ 17/6 – 24/6 Esbjerg PI Færøerne 
Torshavn - Havnardalur 
- Rossagøta

35/      Norge og Sverige PM ?

36/  tirs 5/9      Københavns PI Pokalløbet

38/  ons 20/9 – tors 21/9
Fyns PI 
DPM i sprint og orienteringsløb

Assens by og Svanninge Bjerge

39/  tirs 26/9 Horsens PI

40/  tirs 3/10
Slagelse PI 
Antvorskovløbet

Broby Vesterskov

41/  tors 12/10
Nordsjælland/Helsingør PI 
Teglstrupløbet 

42/ Efterårsferie

43/  tirs 24/10 Randers PI Klubmesterskab
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Støt vore annoncører...
...de støtter os

På gensyn til
Danske Politimesterskaber 

i sprint- og orienteringsløb 2017

STÆVNECENTER 
Hotel Fåborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Fåborg.

SPRINTORIENTERING
Onsdag den 20. SEP 2017 i Assens by. 
Start: (foreløbig kl.13.00)
Kort: Assens by. - 1:4.000 - fra 2016 - Ækvidistance: 2,5 m
   
ORIENTERINGSLØB
Torsdag den 21. SEP 2017 i Svanninge Bjerge.
Start: (foreløbig kl.10.00)
Kort: Svanninge Bjerge – 1:10.000 - fra 2015 - Ækvidistance 2,5 m
 
TILMELDING TIL STÆVNELEDEREN
Hans Aage Hvalsøe Hansen, Floravænget 23, 5471 Søndersø. 
Mail: haco23@saknet.dk 
Tlf.: 64 89 19 66 – mob. 20 84 19 66 

Se øvrige oplysninger om arrangementet på indbydelsen på DPIFs hjemmeside 
www.politisport.dk 

Efter aftale med Dansk Politiidrætsforbund, afholder Fyns Politi Idrætsforening 
De Danske Politimesterskaber i sprint- og orienteringsløb på syd/vestfyn 

onsdag den 20. og torsdag den 21. september 2017.
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