Motionsafdelingens årsberetning 2018

Af Henrik Loose, formand
Ved udgangen af 2018 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Henrik Loose
Bestyrelsesmedlem/ Næstfor, Leif Berg – Sørensen
Kasserer, Jesper Mortensen
Sekretær, Mikael Bork
Bestyrelsesmedlem, Søren Østergaard
Regnskabskontrollant, Jørgen Wasmann Hansen
Regnskabskontrollant, Helle Bengtsen
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 6. februar 2018 på Station Bellahøj, og der var
fremmødt ca. 5 medlemmer og 5 gæster.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Formand: Henrik Loose
Sekretær: Mikael Bork
Kasserer: Jesper Mortensen
Regnskabskontrollant: Jørgen Wassman
Motionsafdelingen har i det forgange år haft 8 løb ved Politiskolen i Brøndby ved alle
løbene var der i gennemsnit ca. 10 løbere fordelt på over de tre velkendte distancer 5 km,
10 km og 15 km.
Vi har igen i år været repræsenteret ved løb i foråret og efteråret ved Griseløbet i Nærum,
BT´s ½ marathon i Lyngby, Helvede i Nord, Copenhagen Marathon, Copenhagen Half,
Ermitageløbet.
I juli måned havde vi løbere af sted til Bornholm for at deltage i etape Bornholm, som er
et femdags løb i alt 42,185 km.
I slutningen af august måned var ingen undtagelse for politiet som alle andre firmaer var
vi ude og deltage i DHL stafetten i Fælledparken i København, det er verdens største
motionsløb fordelt over 5 dage.
Vi havde i Motionsafdelingen ligeledes i år i september måned lavet det månedlige løb i
Dyrehaven i stedet for på Politiskolen i Brøndby.
I oktober måned var det tid til Ermitageløbet i Dyrehaven nord for København.
Motionsafdelingen havde oprettet en stand med banner og vimpler, mange politier som
deltog i løbet lagde vejen forbi og fik opbevaret deres tøj under løbet. Ifølge
motionsafdelingens udsendte var der ca. 50 deltagere der brugte den oprettede stand.
Lørdag den 8. december holdt PI Motionsafdeling sin års afslutning.
Til decemberløbet løb alle 5,5 km i roligt tempo (ingen tidtagning), traditionen tro dukkede
julemanden op på ruten i skoven og uddelte godter og drikkelse
I anledning af den nært forestående jul var der gløgg og æbleskiver til alle efter løbet.
Stationsturneringen endte som følgende:
1) Politigården

3 point

38 point

2) Rigspolitiet

1 point

33 point

3) Vestegnen

1 point

15 point

4) Bellahøj

2 point

15 point

5) City

0 point

9 point

6) Kbh. Færdsel & Trafik

0 point

2 point

7) Amager

1 point

1 point

8) Politiskolen

1 point

1 point

9) Civile

6 point

26 point
(uden for
konkurrence)

Se de andre placeringer på www.politiidraet.dk
Årets flittigste motionsløber Jeppe Schrøder blev præmieret med et gavekort for deltagelse
i alle 8 motionsløb. Der blev også trukket lod om gavekort til de fremmødte løbere.
I 2019 har vi valgt at holde fast i de 8 testløb til stationsturneringen, med løb i marts,
april, maj, juni, august, september, oktober og december.
Vi kan kun håbe på lidt større deltagelse til testløbene i 2019, og håber at medlemmerne
vil komme ud og løbe til så mange andre løb som muligt.
Der kan læses artikler omkring vores aktiviteter og artikler på politiidraet.dk
Tak til alle for hjælpen i det forgange år.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle for deltagelse i PI Københavns
Motionsafdeling.
Jeg stopper som formand for Motionsafdelingen med udgangen af dette år.

