Seneste nyt fra fodboldafdelingen

Tekst af Malthe Graungaard

Spillemæssigt er der desværre ikke sket det store siden sidste udgave af Politiidræt. Men
frygt ej, I får alligevel et skriv, hvori de seneste begivenheder i fodboldafdelingen bliver
beskrevet.
Corona har sat en stopper for mange ting, og forhindrede desværre også os i at sige
ordentligt farvel til Dennis Braimovic og Mathias Freund Kaack, som tidligere beskrevet
stopper som trænere for dameholdet. Når tiden er til det, så får de en ordentlig tak.
Dameholdet står dog ikke længere uden træner. Fra årsskiftet har Kristian Broundal
overtaget trænertjansen for dameholdet. Kristian fortæller her om sig selv som
fodboldtræner:

Jeg har været fodboldtræner i cirka 10 år. Jeg har blandt andet været cheftræner i 4 år
for Østerbro IF's 1. divisions damer, samt assistent for Sundby´s 1 divisions damer. Som
træner lægger jeg vægt på det sociale og at det skal være sjovt at gå til fodbold. Og
fodbold er sjoveste når man vinder, så jeg forventer 100% indsats til både kamp og
træning, men også at man gerne vil det sociale i og omkring klubben. Efter et par års
pause, er trænergernings-lysten tilbage, derfor er jeg meget glad for at det lykkedes at

lave en aftale med PI's damehold, da ovenstående var fællesnævnere for både klubben og
mig.
Vi glæder os til at byde Kristian velkommen!
Herreholdet har også sagt farvel til cheftræner Jon Broe. Jon startede som assistenttræner
i klubben, og overtog efter lidt tid tøjlerne som førsteholdstræner. Der skal lyde en
kæmpe tak til altid glade Jon for hans enorme engagement i klubben. Det har været
meget værdsat. Hvem der overtager, er i skrivende stund ikke på plads endnu, men vi
regner med en afklaring snarest. Assistenttræner Jonas Berg forsætter glædeligt, og har
allerede nu igangsat en løbekonkurrence for herrerne. Det handler nemlig om at finde
alternativer, når man nu ikke må mødes fysisk og spille bold.
Og netop løb har også samlet en stor del af PI afdeling her i januar, hvor artiklen bliver
skrevet. Hele 20 medlemmer tilmeldte sig løbet København 5 X 5 km. Løbet gik ud på, at
man fem lørdage i streg løber fem kilometer hver for sig. En god måde for mange af vores
medlemmer at opretholde fællesskabet og samtidig få lidt tiltrængt motion. Første løbsdag
endte endda med fire mand i top 10.
Selvom løb er hyggeligt, så håber vi dog på, at vi snart får lov til at løbe efter en bold. Så
snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så er vi tilbage på fodboldbanerne i Valby. Vi
glæder os!

