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Gymnastikafdelingen var med fra starten, da PI København blev etableret i 1920, og
afdelingen kunne derfor fejre fin, rund fødselsdag sidste år.
Ifølge de gamle arkiver viser det sig, at de første skridt til en gymnastikafdeling blev taget
så tidligt som i 1905 af politibetjentene Gjellerup, Bilbo og Grønholdt, der havde
sammenkaldt til et møde for at få opbakning til at stifte en gymnastikforening. Datoen var
23. oktober, 15 politimænd mødte op, og Kjøbenhavns Politis Gymnastikforening var en
realitet.
På grund af manglende tilslutning blev foreningen dog opløst igen i 1912, men genopstod
i 1920, da Københavns Politis Idrætsforening blev dannet med 196 medlemmer.
Vi har kigget i fotoarkiverne og samlet otte fotos fra gymnastikafdelingen. De fortæller
historien om en afdeling i konstant udvikling, der dog stadig holder fast i de klassiske
dyder fra gymnastikken og foreningslivet.
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Tekst
Her et glimt fra et af de første
jubilæer, der blev fejret i PI
Gymnastik. Året er 1930, og
der afholdes 10 års jubilæum i
foreningen med en opvisning i
Idrætshuset på Østerbro.
Rækken er snorlige, fanen er
hejst i baggrunden, og der er
stuvende fuldt på
tilskuerrækkerne. På de
parametre er det ikke meget
anderledes i dag, når PI
Gymnastik afholder
opvisninger …

Her er vi i gymnastiksalen på
Politiskolen på Artillerivej. Året
er 1967, og dameafdelingen
holder gymnastikopvisning.
Til at begynde med var
gymnastikafdelingen kun for
herrer, men senere blev
dameafdelingen oprettet, der
blandt andet også tilbød
gymnastik.
De gamle arkiver viser, at
herre- og dameholdene
begyndte at ”eksperimentere”
med at afholde fælles
opvisninger, og angiveligt var
der et ønske om yderligere
fælles aktiviteter. I 1981 skete
det så formelt – herre- og
dameafdelingen indledte et
samarbejde om fælles
gymnastikhold, og ifølge
optegnelserne var der til at
begynde med ca. 20 pct
kvinder på holdene.
I dag ser kønsfordelingen i PI
Gymnastik ganske anderledes
ud.
Gymnastikafdelingen havde
helt fra start af fokus på at
sikre, at politifolkene kunne
holde sig i form.
I et interview i Idrætsbladet
fra 1939 fortæller
politikommissær Dahl-Jensen
om, at det københavnske
politikorps er på vej væk fra
”betjenten med ølmave” til
”den moderne sports-betjent”
– og det fremgår, at
interessen for at dyrke sport
især samler sig om
aktiviteterne gymnastik og
tovtræk.
Her er vi til træning i
gymnastiksalen på

Købmandsskolen. Årstallet er
ukendt, men vi er vist en del
årtier tilbage …
Et af foreningens flagskibe er
PI Opvisningsholdet, der efter
sigende er det ældste mixgymnastikhold i København for
både spring- og
rytmegymnaster.
Ifølge optegnelser lå holdet
imidlertid dødt i nogle år, men
ideen om at genoplive
”Opvisningsholdet” opstod,
efter foreningen havde været
på besøg på Gerlev
Idrætshøjskole. Og måske var
der også lidt regional
konkurrence indover. For ved
et af Dansk Politiidræts
Forbunds sommerstævner var
der gymnastikopvisning ved
Århus PI – og så kunne
København ellers få liv i
kludene igen. Et nyt
Opvisningshold så dagens lys i
slutningen af 50’erne, og
holdet deltog i opvisninger
rundt omkring i landet,
herunder sommerstævner,
Ollerup-stævner osv.
Sted og årstal er ukendt for
fotoet her, men det er
utvivlsomt et glimt fra en af
Opvisningsholdets mange ture
rundt i landet.

I mange år var PI
Opvisningsholdet, foreningens
eneste, aktive hold, men så
begyndte knopskydningen
ellers. Først med holdet PI
Mix, der senere er blevet til PI
Styrke – for dem, der ikke
længere ”orkede” at træne to
gange om ugen og bruge
weekenderne på træning og
opvisninger, men gerne stadig
ville holde sig i form og nyde
det stærke fællesskab.
Og op igennem 00’erne kom
en bred vifte af forskellige
rytmehold til – målrettet
forskellige niveauer og
aldersgrupper. Og de civile
medlemmer var for længst i
overtal. Her er det PI
Elitepiger i 2016.
Foreningens hold har i stor stil
repræsenteret PI Gymnastik
ved stævner og opvisninger i
alle afkroge af Danmark …
men også i det store udland.
Arkiverne viser, at
gymnastikafdelingen allerede
tidligt var aktiv på
rejsefronten. Tilbage i 1969
deltog PI’s herregymnastikhold ved den 5.
gymnaestrada, der blev
afholdt i Basel i Schweiz.
Danmark var dengang det
eneste land til at være
repræsenteret af et hold, der
udelukkende bestod af
politifolk.
Og gymnastikken var af
”meget høj standard”,
beskrives det i de gamle
optegnelser.

I nyere tid har det især været
PI Opvisningsholdet, der har
været på adskillige turnéer for
at lave opvisninger, workshops
og dele den danske
gymnastikånd. Her er det fra
Mexico-turen i 2008, hvor
holdet lavede workshop for
gadebørn i Oaxaca. Andre
destinationer tæller Japan,
Brasilien, Indien, Kina &
Malaysia mfl. Turene har budt
på fantastiske gymnastiske,
kulturelle og ikke mindst
sociale oplevelser.
Vi er rykket lidt tættere på
nutiden, for det er kun godt ti
år siden, at PI Gymnastik for
første gang zoomede ind på
den helt, helt unge
aldersgruppe og introducerede
familiegymnastikken, hvor
forældre kunne være aktive
med deres børn.
Det begyndte med holdet PI
Upcoming, hvor børn og
forældre sammen tumlede og
gav den gas på
redskabsbaner. Børnene fik
trænet de første forøvelser til
springgymnastikken, og
forældrene blev tonset
igennem og fik sved på
panden.
Siden da har foreningen
udvidet med PI Puslinge for en
endnu yngre målgruppe, og
familieholdene fortsætter med
at være ganske populære for
både små og store.

Vi slutter af med en af de
seneste tendenser i PI
Gymnastik, der blot vidner om
en dynamisk forening i
konstant udvikling. For i de
senere år har dansens verden
sat et tydeligt aftryk på PI
Gymnastik. Flere hold
eksperimenterer med
dansegenrer, og adskillige
hold er udelukkende
dansehold, fokuserer på
eksempelvis de urbane
stilarter eller den moderne
dans. Her er vi til
Påskegallaopvisning i Herning i
2014 med holdet PI-X og
deres danseshow ”Fuego”.
Seneste dansehold i PI
Gymnastik-familien er PI
Mænd, der debuterede i
denne sæson – et hold kun for
gutter, der gerne vil udforske
dans og rytme.

