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Orienteringsløb på Færøerne??? Første tanke er måske ikke lige ”genialt”…. Nok 

nærmere ”har de nu helt tabt sutten i Esbjerg?” Det var lidt de tanker, der hjem-

søgte os dengang i 2016, da vi første gang fik idéen. Men på trods heraf, lykkedes 

det alligevel at få stablet en tur på benene – og i sommeren 2017 rejste en broget 

skare af forventningsfulde deltagere til Færøerne, hvor vi havde en fantastisk 

oplevelse sammen.

Og ja – det kan fint lade sig gøre at løbe orienteringsløb på Færøerne. Både i 

terrænet, hvor postdefinitionerne mere består af slugter og klippeblokke end af 

vækstgrænser. Og i Tórshavn, hvor både plantagen og især bebyggelsen på Tinga-

nes med en labyrint af gamle træhuse fra 1600- tallet både gav udfordringer og en 

helt særlig oplevelse. Hele turen blev krydret med udflugter på vulkanøerne, der 

gemmer på en række fantastiske naturoplevelser. 

Efter hjemkomsten var refleksionen nok lidt i retning af ”shit en god tur…. Kunne 

være fedt at prøve igen”. Og det gør vi så. Mange fra vores første tur har allerede 

meldt sig klar til nye oplevelser i Nordatlanten. Dengang var deltagerne primært 

fra politiidrætten.  Men vi har også mødt stor interesse fra en del civile oriente-

ringsløbere, der har hørt om turen og kunne tænke sig at komme med. Og hvorfor 

ikke? Vi er jo trods alt én stor o-løbsfamilie, som ofte mødes til de mange gode 

stævner rundt omkring. Og så har vi gennem en årrække nydt godt af samarbejdet 

med civile klubber, hvor vi låner materiel og mange gange også en hjælpende hånd. 

Der vil stadig være tale om et arrangement under Dansk Politiidrætsforbund og med 

Esbjerg PI som arrangør. Så i første etape vil det være personer med tilknytning til 

politiidrætten samt udvalgte klubber i Sydkredsen, der inviteres med.  Sidstnævnte 
med baggrund i de tætte relationer til Esbjerg PI. Såfremt der 1. oktober 2020 

fortsat er ledige pladser, åbner vi op for alle civile o-løbere. 

Kortudsnit Havnardalur (Esbjerg PI: Orienteringsløb 2017)

Kortudsnit Tórshavn (Esbjerg PI: Sprint 2017)



FORELØBIGT PROGRAM

31. juli Afrejse fra Hirtshals kl. 15.30 med M/S Norröna

1. august  Ankomst Tórshavn kl. 22.30

  Velkomst/introduktion & indkvartering på Guesthouse Marknagil 

2. august Orienteringsløb: ”Toftavatn”

  Fælles udflugt m.v.

3. august  Fælles udflugt m.v.

  Sprint: ”Tórshavn By Night”

4. august Heldagstur: Nordøerne 

5. august Fælles udflugt m.v.

  Orienteringsløb: ”Havnardalur”

  Kammeratskabsaften i Tórshavn – særskilt tilmelding

6. august Fælles udflugt m.v.

7. august Heldagstur: Suðuroy

  By orientering: “Tvøroyar & Trongisvágur”

  Rundtur på Suðuroy med bus

8. august Vi tjekker ud fra Guesthouse Marknagil kl. 10

  Tórshavn & omegn på egen hånd. Vi deler en håndfuld forslag ud 

  til seværdigheder.

  Afrejse med Norröna kl. 23.30 

10. august Ankomst Hirtshals kl. 09.30

Kortudsnit Tvøroyar – nyt sprintkort undervejs (Erik Flarup: Tegnes sommeren 2020)

Startområdet Havnardalur 2017 (Foto: Jan Kofoed, Københavns PI)



En stor del af deltagerne brugte vores første 

tur som en lejlighed til fælles familieople-

velser. Yngste deltager var 2 år, imens den 

mest rutinerede havde rundet 85 år. Også 

denne gang har vi fokus på, at alle skal 

kunne deltage og få en oplevelse ud af 

det – uanset om man er orienteringsløber 

eller blot med for at få en ”once in a lifetime 

experience”.  De enkelte løb er med baner 

for både erfarne løbere og begyndere. Ved 

fjeldvandringerne er der valgt ruter veleg-

net for børn, men her kræver deltagelse en 

grundlæggende god fysisk form og mobi-

litet. På toppen af Slættaratindur skal man 

være særligt agtpågivende, da der visse 

steder er meget stejlt.

Har vores lille folder vakt din interesse? 

Så kan du få mange flere oplysninger om 

turen på www.politisport.dk, hvor ind-

bydelse og tilmeldingsblanket er lagt ind i 

aktivitetskalenderen for 2021. Vi har mødt 

stor interesse for deltagelse – derfor vil 

tilmeldingerne være efter ”først til mølle” 

princippet. Af hensyn til udflugterne har vi 

et max deltagerantal på 120.

KONTAKTPERSON

Erik Lindholdt

Tlf. 27643274

Email: e.lindholdt@gmail.com

Esbjerg Politi Idrætsforening

De yngre deltagere var også med ude på banerne (Foto: Julie Pio Trampe)


