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Velkommen 
Kære O-løBere
Nordjyllands Politi og Lokalpoliti Hjørring er stolte af, at vi får lov til at danne bag-
grund for afviklingen af årets klubmesterskaber for O-løbere. PI Hjørrings besty-
relse og flere af medlemmerne har ydet en stor indsats for at gøre arrangementet 
muligt, og det skal de have stor anerkendelse for. Denne slags arrangementer er 
vigtige, da de er med til at gøre livet lidt sjovere og bidrager til dannelsen af nye 
sociale relationer på tværs af landet – og ikke mindst er det en god lejlighed til 
at holde sig fysisk og mentalt i form. 

I kan se frem til en skøn dag i 
Bjergby og omegn, hvor byen 
og de omkringliggende natur-
områder vil danne en flot og 
udfordrende ramme for løbet. 
Jeg vil ønske Jer et rigtig godt 
løb, og håber, at I får en dejlig 
dag i skønne Nordjylland. 

Med venlig hilsen

Niels Kronborg
Lokalpolitileder

Stemningsbilleder fra Vendelboløbet i Ålbæk, Nordjylland 2010
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Klubmesterskaber i orienteringsløb 2013
TirsDag DeN 22. OKTOBer 2013

Mødested Ved Spejderhytten, Vagthøjvej 103A, Bjergby, 9800 Hjørring.
 Kør ind fra Hvedevænget.  Der vil ikke være afmærkning.

Kort Bjergby, 1:7500,  revideret 2013, ækvidistance 2,5 meter.
 Printet kort med påtrykt postbeskrivelser og i plastlommer.
 Der er løse postbeskrivelser. 

Terræn Villakvarter med grønne områder.  
 Der er desuden åbne marker og beplantninger.  
 Terrænet er ret kuperet. 
 De olivengrønne områder må ikke betrædes.

Hiørring Pi

indbydelse
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start Første start kl. 1300.

Parkering, start og mål er ved spejderhytten.
 
Baner Lang bane ca. 6,5 km svær.
 Kort bane ca. 4,0 km svær.

Poster/
Beregning EMIT.

Tilmelding Senest tirsdag den 15. oktober 2013 til Ole F. Thomsen, 
 tlf. 98971345  / 40475315, men gerne på mail oft@c.dk 
 med oplysning om klub, klasse og evt. briknr. 

startafgift Kr. 65,- . Evt. leje af brik kr. 15,-. Beløbet indbetales til Spar  
 Nord, reg.nr. 9001, kontonummer 4563532004.
 
afslutning På Hjørring Politistation, Horsevang 9, 9800 Hjørring,  kl. 1700  
 med gule ærter og kaffe kr.  75,-.
 Ønsker man at deltage i afslutningen, skal  det oplyses ved  
 tilmeldingen.

Bad/
Omklædning Hjørring Politistation.

stævneleder/
Banelægger Jens Chr. Rasmussen og Ole F. Thomsen.

stævne- og
Banekontrol Ellen Thomsen, Hjørring OK.
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Det er Hjørring PI der står for tur til at arrangere årets klubmesterskaber, og som 
tidligere år er arrangementet tilrettelagt som et løb for PI'er i hele landet.  Vi har 
valgt  at henlægge løbet til Bjergby. I O-sammenhæng er det måske et utradi-
tionelt  område.
For et par år siden lavede jeg et O-kort over den by og den egn jeg har haft glæ-
den af at kunne betegne som min hjemstavn de sidste 40 år.  Løbet vil derfor 
blive afviklet dels i byområde og dels i åben land og mindre beplantede områder.
Arrangementet indebærer, at løberne skal udvise et stort hensyn til lodsejerne, 
idet  de olivengrønne områder ikke må betrædes. I instruktionen laves der en 
nærmere beskrivelse.

Velkommen
Klubmesterskaberne 2013
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Hvorfor lige Bjergby? Dels synes jeg det 
er et dejligt område, og dels giver det 
mulighed for at prøve en kombination af  
sprint og et traditionelt O-løb.  Bjergby er 
en spændende egn, og jeg kunne ønske, 
at vi kunne komme over et større område, 
men der er en del begrænsninger.  Ikke 
alle synes det er en god ide, at lade en flok 
”tosser” trave rundt på deres enemærker.
Bjergby er en af de landsbyer, der har 
fremgang i indbyggertal.  Der er en skole 
og en Dagli Brugs.  Der er et meget aktivt 
foreningsliv både sportsligt og kulturelt, 
og som en paraplyorganisation har vi et 
Landsbyråd. Der er en del mindre hånd-
værksvirksomheder.
Jeg glæder mig til at vise ”min” by frem.

Velkommen til Bjergby

Ole F. Thomsen

ADVOKAT FIRMAET

AXEL S. PALLESEN

Møderet for landsret og Højesteret

Frederikshavnsvej 56 • 9990 Skagen • Tlf. 98 44 40 00 • Fax 98 44 51 79
Mail: adv.pallesen@skagennet.dk 
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O-kort
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Peterspladsen i Bjergby

Se, det er jo så let, så let, når bare man 
har materialerne! Man tager noget ce-
ment i forskellige farver, pandeplader, 
noget gammelt minktråd og så nogle 
brugte kofangere. Så skruer man ko-
fangerne sammen til skelettet, krøller 
noget minktråd sammen og lægger en 
pandeplade eller to forneden på ma-
ven... og så klasker man ellers noget 
cement på skidtet. Det er så let, så let, 
og dyrene kan holde til evig tid ...«

Som det fremgår, var Peter Jensen ikke 
til de højtravende, indviklede forklarin-
ger på kunst. Når han skulle fortælle 
om sine dyreskulpturer, blev det typisk 
til en gennemgang af materialer og tek-
niske problemer. Også til sine malerier 
af dyr, landskaber og folkeliv havde han 
et særdeles nøgternt forhold: »Nogle er 
møj gode, andre er møj ringe«, som han 
udtrykker sig i den kunstfilm, der blev 
lavet om ham.

Peter Jensen døde i 1984 og efterlod et 
særegent livsværk: foruden sine mange 
malerier en hel zoologisk have af dy-
reskulpturer. De er, som han forklarer 
i citatet, bygget op af cement over et 
skelet af gamle minkbure og jernskrot, 
men i modsætning til, hvad han selv 
mente, har det vist sig, at de ellers så 
solidt udseende kunstværker langtfra 
har kunnet »holde til evig tid«.

Efter hans død blev dyrene flyttet fra 
Danmarks-Peters tilgroede have til en 
plads i Gl. Bjergby over for Bjergby Kirke 
og fik her lov til langsomt, men sikkert 
at forfalde - i en grad, så det til sidst 
var direkte farligt at færdes på pladsen, 
fortæller den norskfødte billedhugger 
Marit Benthe Norheim, som bor i Myg-
dal ved Bjergby. Hun er leder af det 
store restaureringsarbejde af dyrene, 
som Borgerforeningen i Bjergby har sat 
i gang for at redde denne enestående 
kunstskat.

Arbejdet har vist sig at være betydeligt 
større end først antaget, for nogle af de 
gamle jernskeletter inde i dyrene var 
rustne og måtte udbedres. De 110.000 
kroner, som Hjørring Kommune har 
bevilget til arbejdet, rækker ikke. Derfor 
er der nu lokalt stiftet en »Petersplad-
sens Venner«, som forsøger at rejse 
flere midler - »Peterspladsens Venner« 
efter det navn, som pladsen med dy-
rene over for Bjergby Kirke hurtigt fik i 
folkemunde.

Trods vanskelighederne satser man 
fortsat på en nyåbning af pladsen, 
med Peter Jensens nyrenoverede og 
nymalede dyreskulpturer, lørdag 28. 
september. Datoen er ikke tilfældig: Det 
er samme dag, som sidste del af den 
nordjyske motorvej åbnes, således at 
der fra denne dag kan trækkes en direk-
te trafikal linje 
mellem »Pe-
terspladsen« i 
Gl. Bjergby og 
Petersplad-
sen i Rom.
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rutebeskrivelse til stævnepladsen
Følg Hirtshals Motorvejen E39 til Hjørring Nord, hvor der køres fra motorvejen. 
Drej til højre ad Skagen Landevej og fortsæt ligeud ca. 1.5 km til i kommer ind i 
Bjergby. Jeres GPS vil formentlig guide jer via Sakstrupvej, men det skal i ikke 
grundet nogle stridigheder og spærring af vejen.
 
I skal fortsætte forbi Sakstrupvej og videre til Hørvænget (se billedet nedenfor), 
hvor i svinger til højre og fortsætter til Havrevænget og svinger til venstre ad 
Havrevænget. Fortsæt ad Havrevænget og sving til højre ad Bygvænget. Fort-
sæt ad Bygvænget til T-kryds ved Hvedevænget, hvor i svinger til venstre ad 
Hvedevænget. Fra Hvedevænget skal i kort efter svinge til højre ad Vagthøjvej. 
På Vagthøjvej skal i holde til højre, hvor vejen deler sig i to. Fortsæt mod enden. 
Velkommen til pladsen.


