Motionsafdelingen består fortsat i bedste velgående

Tekst og foto: Mogens Voigts, PI-København

Da jeg på PI-Københavns Facebookside bemærkede, at Motionsafdelingen skulle afholde
sit månedlige motionsløb den 15. juni kl. 19.00 omkring Damhus søen/engen med
efterfølgende pølsespisning tænkte jeg:
Det ville jeg genopleve, for det var her jeg i 1986 var medstifter af Motionsafdelingen, og
her Motionsafdelingen startede sine månedlige motionsløb, inden afdelingen fik lov til at
benytte politiskolen på Slotsherrens vej til de månedlige løb.
Grunden til at løbet skulle afvikles omkring Damhussøen er, at man i forbindelse med
Corona pandemien ikke har fået lov til at benytte politiskolen i Brøndby, som man ellers i
en årrække har benyttet til de månedlige løb.
Det er naturligvis Motionsafdelingens håb, at man når restriktionerne er afviklet, igen må
få lov til at benytte politiskolen i Brøndby til løbene.
Jeg drog afsted til Damhus søen og var spændt på, om jeg kunne kende nogle af
deltagerne og det viste sig, at jeg skam kendte dem alle sammen, næsten, og de kunne
også kende mig, selvom det nok er mere end 10 år siden jeg sidste har løbet
motionsløbene.
14 motionister i alle aldre havde sat sig for at gå/løbe 2,5 – eller 5,5 km. omkring søen og
Damhus engen, og da starten gik, kunne jeg ikke lade være med at tænke tilbage på, da
vi var over 120 startende til disse motionsløb fra Politiskolen i Brøndby, men tiderne har
forandret sig, og tilbuddene på forskellige idrætter er mangedoblet.

Alle kom glade og forpustede
tilbage efter gåturen/løbet og
konstaterede, at formanden for
Motionsafdelingen, Mikael Bork
og hans bestyrelse, Jesper
Mortensen, Søren Østergaard og
den altid villige og hjælpsomme,
Leif Berg Sørensen havde gjort
klar til den store
pølsekomsammen, og så gik
snakken om de gode gamle dage,
og minder blev udvekslet.
Vanen tro til Motionsafdelingens sidste løb
inden sommerferien, blev der udtrukket en
gevinst i form af et gavekort til Sportigan på
hele kr. 600, som Maja Spælling Lintrup var
så heldig at blive udtrukket til. Stort tillykke
til hende.
Jeg kunne derfor sige tak for en hyggelig
aften med kendte ansigter, med håbet om, at
opbakningen til Motionsafdelingen fortsat vil
bestå.

